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Sammanfattning 
I samband med att intresset för att bygga högre trähus har ökat så krävs nya lösningar 
för att t.ex. kunna möta efterfrågan på stora öppna ytor och långa spännvidder. 
Träbjälklag med lång spännvidd har dock oftast svårigheter med att klara kraven på 
svikt och vibrationer. Ett nyutvecklat förslag på träbjälklag som förmodas klara dessa 
krav bättre än traditionella träbjälklag har varit utgångspunkten för detta 
examensarbete där syftet har varit att undersöka bjälklagets styvhet. Detta gjordes 
laborativt genom att bygga och testa en prototyp av det föreslagna bjälklaget och 
genom att en numerisk modell baserad på finita element metoden togs fram och 
användes för att studera hur olika parametrar påverkar bjälklagets styvhetsegenskaper.  
 
Bjälklagets design bygger på fackverksprincipen i primärriktningen och på 
balkverkan i sekundärriktningen. De ingående komponenterna har kommit 
prefabricerade till Växjö universitet där de har monterats ihop till ett fullskaligt 
bjälklagselement. Elementet har sedan utsatts för ett antal belastningsfall där 
nedböjningarna uppmätts vilka sedan givit underlag för att få värden på bjälklagets 
effektiva styvhetsegenskaper.  
 
Både de laborativa och de simulerade resultaten visar på en hög böjstyvhet i 
primärriktningen d.v.s. 18,9·106 Nm2/m [EI/b] respektive 18,6·106 Nm2/m [EI/b]. 
Även böjstyvheten i sekundärriktningen är hög d.v.s. motsvarar 21,2 % respektive 
17,1 % av styvheten i primärriktningen.  
I beräkningsmodellen har det dessutom undersökts hur ett övre lager av spånskivor 
inverkar på bjälklagets styvhet.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under det senaste decenniet har utvecklingen av nya byggsystem med trä som 
bärande material blivit en viktig utmaning för byggindustrin och forskningen vid 
universitet. I till exempel kontor och skolor där man vill ha öppna stora ytor krävs det 
bland annat att prefabricerade träbjälklag klarar långa spännvidder. Träbjälklag med 
lång spännvidd har oftast problem med att klara krav på svikt och vibrationer. För att 
klara kraven krävs en hög styvhet som i sin tur kräver en stor bjälklagshöjd. Om trä 
skall användas och vara konkurrenskraftigt i större byggsystem är det angeläget att 
hitta lösningar för att på ett effektivt sätt öka bjälklagets styvhet men ändå behålla en 
måttlig bjälklagshöjd. Ett förslag på ett träbjälklag som kan förväntas ha de önskade 
egenskaperna med styvhet och måttlig höjd har föreslagits av Benny Refónd, Lidhult, 
och utvecklats i samverkan med Växjö Universitet. En beskrivning av bjälklagets idé 
och valda utformning återfinns i avsnitt 1.3. 
 
I en tidigare, inledande studie har en enkel variant av bjälklaget byggts och provats av 
Pär Dover. Utformningen samt laborativa resultat avseende styvhet redovisas i 
appendix. Bjälklaget från den tidigare studien har sedan utvecklats väsentligt vilket 
resulterat i det bjälklag som föreslås i detta examensarbete. 

1.2 Normer och krav 
Boverkets konstruktionsregler (BKR 03) ställer krav på att byggnadsdelar skall ha 
sådan styvhet att deformationer inte påverkar byggnadsdelen eller andra 
byggnadsdelars funktion. Den maximalt godtagna nedböjningen för golvbjälklag i 
samlingslokal ska sättas till l/300 vid dimensionering mot tillfällig olägenhet, vid 
dimensionering enligt BKR 99 2:321 (Carling 2001). Vid dimensionering mot 
permanent skada, vid dimensionering enligt BKR 99 2:321, föreslås att den maximala 
nedböjningen sätts till l/200 eller 30 mm (Carling 1992). 
 
Vidare ställer BKR 03 krav på att byggnadselementet skall utformas på ett sådant sätt 
att svängningar inte upplevs som besvärande. För bostadsbjälklag ger BKR 03 en 
förenklad beräkningsmodell för att bedöma svängningsbenägenheten.  

Nedböjningen hos en enskild bjälke i ett träbjälklag bör inte överstiga 1,5 mm 
under inverkan av en kortvarig punktlast (κs = 1), vars dimensioneringsvärde 
är 1,0 kN. Bjälken förutsätts vid beräkning vara fritt upplagd och belastad i sin 
mittpunkt. (Boverket 2003, 5:323) 

 
Dock är dessa kriterier med enbart statisk beräkning inte tillräckliga för att säkerställa 
goda sviktegenskaper. Därför bör även den dynamiska flexibiliteten beaktas 
(Carling 1992). 
 
I handboken Svängningar, deformationspåverkan och olyckslast (Boverket 1994) 
delas bjälklag upp i två kategorier, de med en grundresonansfrekvens över 8Hz och de 
under 8Hz. Bjälklag med större spännvidder, oftast bjälklag i kontor och skolor, 
placeras i den senare kategorin. Metoder för hur sådana bjälklag skall dimensioneras 
behandlas dock inte närmare. Utöver allt det finns en notis om att antalet personer 
som kan tänkas vara i rörelse på bjälklaget kommer att påverka den dynamiska 
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dimensionerande lasten. För bjälklag med små spännvidder och lite persontrafik 
beskrivs däremot en metod för dimensionering. Kontroll skall då utföras mot ett 
statiskt kriterium (se BKR 03 5:323), och ett dynamiskt kriterium (se Boverket 1994, 
kap 1:3). Eftersom inga dynamiska tester utförs i detta examensarbete behandlas det 
sistnämnda kriteriet inte närmare. 

1.3 Beskrivning 
Den aktuella bjälklagsidén, se Figur 1, bygger på fackverksprincipen i den primära 
bärriktningen och på balkverkan i den sekundära riktningen. Plankor i överkant och 
underkant bildar tillsammans med det snedställda skivmaterialet ett fackverk i 
primärriktningen. Det snedställda skivmaterialet ger, tillsammans med virke som 
flänsmaterial, balkverkan i sekundärriktningen. Styvheten blir på detta sätt stor i båda 
riktningarna.  
 

Primärriktning
Sekundärriktning

Primärriktning
Sekundärriktning

 
Figur 1  Tänkt modell av bjälklaget. Fackverkan i primärriktning och 

balkverkan i sekundärriktning, ger stor styvhet i båda riktningarna. 

1.4 Syfte 
Syftet är att tillverka en prototyp av bjälklaget och laborativt utvärdera dess styvhet. 
Syftet är också att ta fram en tredimensionell beräkningsmodell för bjälklaget baserad 
på finita elementmetoden och att använda denna för att simulera bjälklagets funktion 
vid olika lastfall. Modellen ska också kunna vara en utgångspunkt för mer detaljerade 
studier utav bjälklagets delkomponenter och av bjälklagets dynamiska egenskaper.   

1.5 Avgränsningar 
Inga dynamiska tester av bjälklaget kommer att utföras inom ramen för detta 
examensarbete. De ingående komponenternas materialparametrar kommer bara delvis 
att utvärderas experimentellt. I övrigt används standardparametrar för materialen i 
beräkningsmodellen. Vidare kommer beräkningsmodellen förutsätta linjär elasticitet 
och full samverkan mellan de olika delarna.  
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2 Metod 
Metoden som används omfattar laborativt arbete och numeriska beräkningar.  

2.1 Laborativ metod 
Bjälklaget som byggs kommer att utsättas för tre stycken försöksuppställningar. De två 
första syftar till att mäta böjstyvheten i den primära respektive den sekundära 
riktningen och den sista till att mäta deformationer när provkroppen utsätts för vridning. 
Försöksmetoden går ut på att belasta provkroppen med en given statisk last, medan 
deformationen mäts på ett antal förutbestämda platser på provkroppen.  

2.2 Beräkningsmetod 
Till beräkningsmodellen används programmet ABAQUS (Version 6.5-1) som bygger 
på finita elementmetoden. Finita element metoden började utvecklas på 1960-talet och 
är en numerisk approximativ lösningsmetod för differentialekvationer. 
Tekniska/fysikaliska problem beskrivs med differentialekvationer, giltiga över en, två 
eller tre dimensioner. I finita elementmetoden delas kroppen in i små delar så, kallade 
finita element, där varje element har en enkel geometrisk form som kan representeras 
av en elementstyvhetsmatris. Dessa sätts samman till ett ekvationssystem som 
representerar hela modellen.Vid lösning av ekvationssystemet löser man ut obekanta 
förskjutningar eller motsvarande obekanta beroende på vilket problem som hanteras. 
Alla element tillsammans för hela kroppen kallas för finita elementnätet, se Figur 2. 
 

 
Figur 2  En kropp delas in i små delar så kallade finita element som 

tillsammans bildar elementnätet. Det gäller att hitta en avvägning 
mellan tillräckligt fin elementindelning och hur nära verkligheten 
resultatet ska komma. 

 
På grund av att metoden är approximativ så är beräkningsresultatens storlek beroende 
av hur fint elementnätet är. Med ett finare elementnät fås resultat som är närmare 
verkligheten (förutsatt att modellantaganden i övrigt är korrekta). Figur 2 visar olika 
fina elementnät. 
 
Metoden som i praktiken förutsätter beräkningar med dator passar bra till problem som 
är komplicerade med avseende på geometri, material med mera och som gör det svårt 
att lösa problemet med enklare beräkningar. Metoden är generell och kan användas för 
beräkningar inom t.ex. hållfasthet, värmeledning och rörströmning. 
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3 Delkomponenter 
Bjälklagsprototypen byggs med överliggande och underliggande plankor i 
längdriktningen med dimensionen 45x120 mm2. Mellan dessa kommer snedställda 
stag/balkar att finnas. För att få önskad bjälklagshöjd och lämpliga styvhets-
/hållfasthetsegenskaper, kommer dessa att vara av typen lättbalkar bestående av massivt 
virke i flänsarna och skivmaterial i livet. 

3.1 Över- och underliggande virke i bjälklagets primärriktning 
Det virke som används som över- och underliggande plankor är av dimensionen 
45x120 mm2 med längden 5,40 meter som under montering kapas för att passa 
bjälklagets längd. Virket är oklassificerat men en studie utav global E-modul för 
plankorna har genomförts.  
 
Plankorna placerades över fix-stöd och rull-stöd med spänvidden 5,3 meter. Den på 
högkant stående regeln belastades mitt på balken med 98,2 N samtidigt som avläsning 
utav mätklocka skedde. Den genomsnittliga E-modulen uppgick till 13780 N/mm2 
vilket är det värde som senare används i beräkningsmodellen. 

3.2 Skivmaterial till snedställda stag/balkar 
I val av skivmaterial till liven har vi först studerat vilka material som används i 
lättbalkar och kommit fram till att OSB och konstruktionsboard (Masonite) är de 
vanligaste. För att avgöra vilket av dessa material som vi ska använda oss av i vår 
provkropp har vi jämfört materialdata mellan OSB/3 och konstruktionsboard med 
avseende på risken för buckling i funktionen som tryckta fackverkskomponenter. 
Undersökning av tillgängliga skivtjocklekar för materialen visade att 
konstruktionsboarden inte tillverkas tjockare än 8 mm medan OSB/3 fanns i flera 
tjocklekar av vilka vi valde att titta närmare på 12 mm. Konstruktionsboarden har en 
elasticitetsmodul på > 4800 N/mm2 i samtliga riktningar i skivans plan medan OSB/3 
har en primär riktning med elasticitetsmodulen 3500 N/mm2 och en sekundärriktning 
breddledes med elasticitetsmodulen 1400 N/mm2. På grund av OSB-skivans 
dimensioner skulle vi bli tvungna att använda den på ett sådant sätt att vi bara kan 
tillgodoräkna oss det lägre värdet på elasticitetsmodulen. I jämförelse av materialen 
kom vi fram till att konstruktionsbordens elasticitetsmodul är ungefär en faktor 3,4 
större än den för OSB/3, En skiva med 12 mm tjocklek har samtidigt ett 
tröghetsmoment som är ungefär samma faktor större, jämfört med en skiva på 8 mm. 
När man lägger ihop detta i en faktor EI får de båda skivorna praktiskt taget samma 
värde på styvheten och därmed samma bucklingsrisk. 
 
Detta fick oss att se mer på andra aspekter av skivmaterialen, och vi tog fasta på att 
konstruktionsborden är mer homogen än OSB/3 vilken har en porös kärna som kan vara 
till nackdel när vi sammanfogar liven med flänsarna. Valet föll på konstruktionsboard 
som bedöms mest lämpligt för bjälklaget. I jämförelsen mellan skivmaterialen har 
priset inte beaktats. 
 
Det i bjälklaget använda skivmaterialet är 8 mm konstruktionsboard (K40) av märket 
Massonite som är taget ur produktion från en svensk lättelementstillverkare, vilket 
medför att koningen är färdig enligt Figur 3. 
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Figur 3  Koningens utformning på skivmaterialet visar avsmalningen från 

tjockleken 8 mm till 4 mm på en längd av 20 mm vilket motsvara en 
avsmalning av 6° på varje sida. 

De levererade skivorna är 2,40 meter långa och har höjden 445 mm. Skivornas 
styvhetvärdet från leverantör anges som större än 4800 N/mm2. För 
beräkningsmodellen vill vi ha ett mer överenstämmande värde varpå en studie liknande 
den som gjorts på plankorna utfördes. Detta gav ett uppskattat värde på E-modulen till 
7000 N/mm2. 

3.3 Flänsvirke att ansluta mot skivmaterial 
Flänsarna består av konstruktionsvirke med dimensionen 45x120 mm2 i dessa sågas två 
spår för att fästa liven i. Utformningen på ursågningen har vi kommit fram till genom 
att studera befintliga infästningar mellan liv och fläns i lättbalkar och hur man utformat 
fingerskarvar. De visade att livmaterialet får en avsmalning av sex grader när den går in 
flänsen, vilket är vad vi använder oss av. Flänsen har utformning enligt Figur 4 där man 
även kan se spårets dimensioner.  

 
Figur 4 Tvärsnitt över flänsens geometri visar spåren där skivmaterialet 

kommer att limmas i och dess dimensioner. 

 
Spåren i flänsen är placerade på motsatta sidan av märgen så att liven i så stor 
utsträckning som möjligt kommer vinkelrätt mot årsringarna i flänsen, Figur 5. Detta 
bör ge en mer gynnsam spänningsfördelning, i flänsvirket eftersom man då undviker 
skjuvplan i virket som sammanfaller med årsringarna. 
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Figur 5  Vänstra bilden visar vilken sida av plankan spåren ska vara på för att 

minska risken för att få skjuvplan i virket som sammanfaller med 
årsringarna, vilket risken är större för i den högra bilden.  

 
Flänsarna har levererats från ett lokalt snickeri, som har använt sig av virke som är 
visuellt sorterat och stämplat till C24. I beräkningsmodellen har inte det karateristiska 
värdet för C24 virke använts, utan den uppmätta E-modulen (13780 N/mm2) för över 
och underliggande virke appliceras på modellen. För att bli av med en del av den 
kupighet som vi upptäckt på flänsarna så hyvlade vi ner dessa i en planhyvel till 43 mm 
tjocklek. Detta gjordes enbart på märgsidan för att inte påverka spåren. 
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4 Laborativ undersökning 

4.1 Tillverkning av provkropp 
Sammanfogningen av delarna till det färdiga bjälklagselementet sker i ett antal steg. I 
det första steget byggs element bestående av ett liv och en fläns (hädanefter benämnt 
livelement) limmas samman med hjälp av mallar och limknektar för att få bra 
anläggning och tryck. Mallar har använts för att få ett presstryck i skivans plan in i 
spåret. Efter att mallarna har fästs så har lim applicerats i det frästa spårets ena sida 
samt på en av sidorna på livets koning. Limmet som används är ett polyuretanlim, 
Casco 1894, med D4 klassning. Hoppressning har skett med hjälp av limknektar, med 
vilka vi drivit in livet i spåret på flänsen, och hållit presstryck i 4 timmar. Figur 6 visar 
monteringsförfarandet av ett livelement. 
 

     
 

 
Figur 6  Tre bilder på limningsförfarandet visar materialet och de mallar som 

används vid sammansättning av ett livelement. Hur limmet appliceras 
i spåret och hur presstryck ges med limknektar.  

Ett antal plankor i bjälklagets primärriktning, läggs ut på bord vartefter vi börjat 
montera elementen i varandra. För att kunna behålla rätt vinklar och få ett bra 
presstryck har passbitar används både i horisontell och vertikal led. För att lättare 
komma åt med limknektarna har bara varannan längsgående planka lagts ut. De flänsar 
som hamnat neråt har tillfälligt fästs i plankorna med en skruv så att avstånden mellan 
flänsarna har kunnat behållas utan att påverkas när efterföljande livelement byggs på. 
Figur 7 visar monteringsförfarandet av ett livelement. 
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Figur 7  Montering av livelement till ett sammanhängande skikt som utgör den 

inre delen av bjälklaget. 

 
När samtliga livelement monterats skruvlimmas plankor på ovansidan med samma sorts 
polyuretanlim som tidigare. Träskruven som använts för samtliga skruvförband i 
bjälklaget är 5,0x70 mm och självborrande. För att få en så bra anläggningsyta som 
möjligt mellan regelvirket och flänsarna med tanke på virkets kupighet så har plankorna 
lagts med märgsidan uppåt. Efter skruvlimningen av plankorna på ena sidan har hela 
bjälklagskroppen vänts och den andra sidans plankor skruvlimmas på plats på samma 
sätt. För att få rätt avstånd mellan reglarna har distanser använts. I det sista 
tillverkningssteget skruvlimmas en fläns i de utskjutande plankorna varpå en 
konstruktionsboard skruvlimmas fast på bjälklagets kortsida som en avslutande vertikal 
skiva, Figur 8. 
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Figur 8 Avslutande vertikal skiva som skruvlimmats fast i flänsarna. 

 
Den färdiga provkroppen har dimensionen 5,12x2,4 m med en höjd på 0,45 m. En 
detaljerad ritning med mått på alla ingående komponenter finns i bilaga 1. 

4.1.1 Iakttagelser vid tillverkning 
Under produktionen upptäckte vi att spåren i flänsarna inte höll sådan precision som vi 
hoppats på vilket beror på precisionen vid tillverkning samt att flänsvirket inte legat i 
press hos snickeriet och inte heller under den tid byggnationen pågått vilket tillåtit 
flänsarna att vrida sig. Denna vridning var oftast inte större än att den gick att vrida 
tillbaka när vi spände fast flänsarna i mallarna. Tillverkningen hade även skett på så sätt 
att varje spår har sågats i två steg. Vilket lett till att bredden på spåren kunde variera lite 
vilket medförde att vissa liv passade bra medan ett fåtal spår var så breda att liven 
bottnade. Figur 9 visar exempel på olika ytterligheter hur liven passat i spåren. 
 

     
Figur 9  Två ytterligheter av livinträgning i fläns där den vänstra visar hur 

skivan bottnar i spåret medan den högra visar infästning som inte 
trängt in tillräckligt djupt. 

 
På grund av kupighet och snedvridenhet hos regelvirket har det varit problem med att få 
en bra limfog mellan plankorna och flänsvirket. Snedvridenheten har vi oftast lyckats 
kompensera och eliminera genom att använda tvingar i ändarna som spänt ner reglarna 
mot flänsarna. 
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4.2 Provning 

4.2.1 Lastfall och försöksuppställningar 
Bjälklagets styvhet i primär- och sekundärriktningen samt vridstyvheten utvärderas 
med hjälp av tre olika försöksuppställningar/lastfall. 
Provkroppens nedböjning vid belastning enligt försöksuppställning 1, Figur 10, ger 
underlag för att bestämma styvheten i primärriktningen. På samma sätt ger belastning 
och upplagsförhållanden enligt försöksuppställning 2, Figur 11, underlag för att 
bestämma styvheten i sekundärriktningen. 
 

 
Figur 10  Försöksuppställning vid böjning i primärriktningen. 

 
Figur 11  Försöksuppställning vid böjning sekundärriktningen. 

Praktiskt anordnas upplagen genom att bjälklaget läggs på stålbalkar, KKR 
250x150x6,3 mm, som i sin tur placeras på högkant ovanpå upplag i diskreta punkter. 
Vid försöksuppställning 1 placeras dessa upplag i ändarna på de 4 meter långa 
stålbalkarna. I försöksuppställning 2 placeras de 2,09 meter in från kanterna på två 
stycken 8 meters stålbalkar, KKR 250x150x6,3 mm. Det förutsätts att stålbalkarna har 
en sådan styvhet att bjälklaget kan ses som kontinuerligt upplagt. Vid båda 
uppställningarna är den ena balken upplagd på fixstöd och den andra på rullstöd, Figur 
12. 
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Figur 12  Rullstöd och fixstöd 

Under uppställningarna belastas bjälklaget med en 6 meter lång stålbalk, HEB 340, 
med vikten 1316 N/m. Balken placeras på en 120mm bred och 12mm tjock 
softboardskiva som sträcker sig över hela provkroppens längd, Figur 13.  
 

     
Figur 13  Fastlimmad softboard centralt placerad utmed hela bjälklagets längd 

vilken lasten centreras över. HEB balk placerad på bjälklaget vid 
belastning i sekundärriktningen. 

Under den tredje försöksuppställningen som syftar till att utvärdera bjälklagets 
vridstyvhet är bjälklaget upplagt i tre diskreta punkter, Figur 14. Upplagen utgörs av 
fixstöd och rullstöd som medger translation i en respektive två riktningar. De är 
placerade i hörnen mot den ena kortsidan respektive centrerat vid den motstående 
kortsidan. Upplagen är precis tillräckliga för att hindra varje stelkroppsrörlse. 
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Figur 14  Försöksuppställning vid vridning. 

I denna den tredje försöksuppställningen fungerar en cirkulär stål platta och en stålbalk 
som placeras ovanpå varandra, Figur 15. Lasten uppgår till 341 N. Mellan bjälklaget 
och tyngderna placeras en 120x120 mm softboardskiva. 
 

     
Figur 15  Cirkulär stål platta samt balk verkar som last vid mätning av 

vridning. Mellan lasten och bjälklaget placeras en softboard. 

4.2.2 Försökens genomförande 
Fördelade över bjälklagets yta placeras 36 stycken mätpunkter enligt Figur 16. 
Mätpunkterna längs kanterna är placerade 60 mm in från kanten, varpå avståndet 
mellan punkterna i primärriktningen blir 1000 mm och i sekundärriktningen 456 mm. 
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Mätpunkterna är indelade på det sättet att mätlinjerna parallellt med primärriktningen 
går från A-F medan mätlinjerna parallellt med sekundärriktningen numreras från 1-6. 
  

 
Figur 16  Provkroppens 36 mätpunkter och dess indelning 

 
Vid de två första försöksuppställningarna placeras provkroppen med de yttre 
mätpunkterna över upplagen/stålbalkarnas centrum. Varpå lasten placeras ovanför 
provkroppen på sådan sätt att den är centrerad över softboardskivan och sticker ut lika 
mycket på båda sidor av provkroppen för att få en jämn belastning. Mätriggen 
placerades ut och givarna som registrerar nedböjningen vid belastning centreras över 
respektive mätpunkt och vägs in med hjälp av vattenpass för att komma vinkelrätt mot 
provkroppen Figur 17. 
 
Deformationen registreras med sex longitudinella givare som är placerade på en rigg 
som är flyttbar utefter provkroppen och löper vinkelrätt mot belastningen. Givarnas 
spets placeras på en plexiglas bit för att jämna ut ojämnheter på provkroppens yta Figur 
18.  
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Figur 17 Mätriggen placerad vinkelrät mot belastningen, samt att de sex 

givarna placeras över respektive mätpunkt. 

 
Figur 18 Givarspets centrerad över mätpunkten på en plexiglasbit.  

 
Givarna nollställs och datainsamlingen påbörjas precis innan, lasten placeras på 
provkroppen. Datainsamlingen pågår i cirka 15 min och 600 mätvärden registreras per 
givare. Lasten lyfts av ifrån provkroppen och proceduren görs om för alla mätlinjer. 
 
Vid den sista försöksuppställningen placeras provkroppen på de tre stöden, två i varsitt 
hörn på kortsidan samt ett centralt placerat på motstående kortsida. Utförandet med 
mätlinjer och givare är samma som beskrivits ovan. Lasten placeras i detta fall i 
punkten A1,Figur 16, avläsning sker under 5 min och 200 mätvärden registreras per 
givare. Lasten förs sedan över till punkten F1 och avläsning sker innan provriggen 
flyttas till nästkommande mätlinje. När riggen kommer till den mätlinje där lasten är 
placerad flyttas mätaren, som annars placerats i lastinförningspunkterna, så att den 
istället registrerar nedböjningen under last, se, Figur 19 
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Figur 19  Vid mätning med mätriggen över lasten flyttas givaren så att den 

placeras under last. 

4.2.3 Iakttagelser vid provningar 
Det byggda bjälklaget har en initialvridning vilket medför att när provkoppen läggs upp 
på balkarna så har inte hela provkroppen varit i kontakt med stålbalken, Figur 20. 
Speciellt i den andra försöksuppställningen har detta lett till att när lasten förts på så har 
en stor del av deformationen bestått i att provkroppen rätats ut, dvs. deformerats i 
vridning. 
 

 
Figur 20 Glapp mellan bjälklag och upplag noterades i samtliga hörn av 

bjälklaget på grund av initialskevhet. 
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5 Modellering 
Modellen görs i datorprogrammet ABAQUS (Version 6.5-1) som är ett 
beräkningsprogram baserat på finita element metoden. Modelleringen innefattar att rita 
upp bjälklagets geometriska struktur, definiera material, upplagsförhållande, last och 
välja elementtyp och nätindelning. Modellen ska så långt det är möjligt och rimligt 
efterlikna den byggda bjälklagsprototypen. 

5.1 Förenklingar och modellantagande 
För att underlätta modelleringen har några förenklingar och antaganden gjorts.  
I praktiken byggs bjälklaget upp genom att olika delar monteras i hop som den vänstra 
bilden i Figur 21 visar, där liven limmas in i ett urfräst spår. För modellen kommer inte 
delar att sättas samman som nämnts ovan utan förenklas till att bjälklaget ritas som en 
kontinuerlig struktur.  
Att modellera som en enda del innebär att livens sammansättning med flänsen får ett 
utseende som i högra bilden i Figur 21. Den kontinuerliga delen kommer dock att delas 
upp i delar så att modellen blir likvärdig med det byggda bjälklaget.  
I samband med förenklingen görs också konsekvent det antagandet att full samverkan 
råder mellan material/delarna. Förenklingen är rimlig eftersom analysen syftar till att 
utvärdera bjälklagets globala styvhetsegenskaper och inte styrkan i förbanden mellan 
delkomponenterna. 
 

 
Figur 21 Vänstra bilden visar hur infästningen ser ut i verkligheten medan den 

högra visar en solid modell av infästningen i fläns innan 
partitionering. 

5.2 Geometrisk modell 
I ritningsarbetet har bjälklaget först definierats som en enda del eller som det på 
ritningsspråket kallas för part. Fackverksmönstret har ritats upp i sin helhet i 2D Figur 
22. Strukturen är sedan extruderad med bjälklagets bredd till 3D. Därefter skapas de 
längsgående plankorna genom att skära ut mellanrum från 3D-strukturen, Figur 23. Den 
färdiga 3D-modellen visas i Figur 24 där de vertikala kantskivorna också modellerats 
och placerats i bjälklagets hörn. 
 

 
Figur 22 2D-figur som extruderas till bjälklagets bredd. 
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Figur 23 Mellanrum skärs ut för att bilda planken över och under bjälklaget. 

 
Figur 24 Färdiga 3D-modellen av bjälklaget med de vertikala skivorna på 

sidorna. 

 
För att kunna definiera så att bjälklaget består av olika delar har partitioneringsmetoden 
använts. Partitionering innebär att parten delas upp i mindre delar. 
Fyra partitioneringar har gjorts som delar upp parten i liv, fläns och över och 
underliggande plankor, Figur 25. 
 

 
Figur 25  Med partitionering delas parten in i plankor, flänsar och liv. 

Liv

Flänsar 
Över- och under-
liggande plankor 
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5.3 Materialmodell 
Trä är uppbyggt av långa sammankopplade fibrer som bildar 
trädets årsringar. Det innebär att trä är ett så kallat ortotropt 
material med olika hållfasthet och deformationsegenskaper i 
riktningarna: L(= längs fibrerna), R(= radiellt fibrerna i 
förhållande till årsringarna) och T(=tangentiellt fibrerna i 
förhållande till årsringarna) Figur 26, (Träguiden, 2006).  
För momentan belastning och deformation  kan trämaterialet 
betraktas som linjärt elastiskt med konstanta elasticitets och 
skjuvegenskaper i de ortotropa riktningarna.  
 
Som nämnts tidigare är bjälklaget uppbyggt av 
konstruktionsvirke, konstruktionsboard samt spånskiva.  
I simuleringen av dessa produkter har deras 
deformationsegenskaper använts. Egenskaperna är 
hämtade från en kombination av litteratur och egna 
materialstudier.  

5.3.1 Parametrar och antagande  
Material parametrar tillsammans med de antaganden som använts vid beräkning 
redovisas i Tabell 1-3. 
 

Tabell 1  Materiaegenskaperl för 45x120 virke 

 
Tabell 2  Materiaegenskaperl för konstruktionsboard 

Material/produkt  Konstruktionsboard   
 

Modellantagande för 
styvhetsparametrar 

Isotropt, elastiskt: Träprodukt utan ortotropa 
egenskaper   

Styvhetsparametrar 
för deformations-
beräkningar 

7000=E  N/mm2      
35.0=v                 

 

Material/produkt  Konstruktionsvirke  

Modellantagande för 
styvhetsparametrar 

Ortotropt, elastiskt: Årsringar och skillnad i radiell och 
tangentiell riktning beaktas inte.. 

Styvhetsparametrar  
för deformations-
beräkningar 

13800=lE  N/mm2 430=rE  N/mm2  430=tE  N/mm2 
810=lrG  N/mm2    810=ltG  N/mm2  50=rtG  N/mm2 

35.0=lrv                   6.0=ltv                  55.0=rtv  

Figur 26 Träs olika 
riktningar 
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Tabell 3 Materialegenskaper för golvspånskivor 

Material/produkt  Golvspånskivor   
 

Modellantagande för 
styvhetsparametrar 

Isotropt, elastiskt: Träprodukten har ortotropa 
egenskaper men antas inte vara intressanta för den 
belastning som produkten ska utsättas för 

Styvhetsparametrar 
för deformations-
beräkningar 

2200=E  N/mm2    (Träguiden, 2006) 
0=v                  

 
Materialegenskaperna knyts till  olika delar i modellen som har definierats genom 
parttionering av modell/parten.:  

 Plankor - konstruktionsvirke 
 Flänsar - konstruktionsvirke 
 Liv - Konstruktionsboard  
 Golvskiva - golvspånskiva 

 
Konstruktionsvirket i plankor och flänsar knyts också till lokala koordinatsystem för att 
definiera hur de olika ortotropa riktningarna är orienterade i virket. 

5.4 Upplag och laster 

5.4.1 Upplag 
Som upplagsytor har plattor av stål lagts till modellen. Plattorna är 120 mm breda och 
20 mm höga. De är knutna till bjälklaget med beräkningsrelationen att full samverkan 
råder. I plattans mitt är en partitionerad linje gjord som kommer att fungera som 
upplagsstöd, Figur 27. 
 

 
 Figur 27  Upplagsplatta med partitionerad linje, till höger syns plattans 

orientering i modellen 

De noder/frihetsgrader i x, y, z - riktning som finns på denna linjen har föreskrivits för 
att definiera stöden. Tabell 4 redovisar hur frihetsgradernas förskjutningar är låsta för 
lastfall/upplag: primär, sekundär och vridning. 
 

z

y 

x
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Tabell 4 Låsta frihetsgrader utmed linjen. I lastfall vridning finns stöd i 
vardera hörn på vänster sida samt ett under mitt på höger sida. 

 Vänster stöd Höger Stöd 
Riktning x y z x y z 
Lastfall primär       
Lastfall sekundär       
 Lastfall vridning /  /   / -    

5.4.2 Laster 
Bjälklaget har belastats med en konstant tryckkraft som i modelleringen innebär ett 
statiskt lastfall. I praktiken användes softboard plattor som underlägg för lasten. Dessa 
underlägg har modellerats och är gjorda 120 mm breda, 10 mm höga och knytna till 
bjälklaget med relationen att full samverkan råder. Lastens storlek är given som kraft 
per ytenhet. I Tabell 5-7 visas en beräkning över vilka lastvärden som använts och i 
Figur 28-30 visas hur lasten applicerats på modellen/softboarden i de olika försöken. 
 

Tabell 5 Lasten till primärriktningsförsöket 

Last/förutsättningar HEB 340, L = 6000 mm, Vikt = 134 kg/m 
Bjälklagets bredd = 2400 mm 
Plattans bredd = 120 mm 
Tyngdfaktorn = 9.82 2m/s  

Beräkning 
5.2

2400
6000

=    kg/m 3351345.2 =⋅  

2N/mm 0274.0
1000120

82.9335Kraft/yta =
⋅
⋅

=  

 

 
Figur 28  Lastens applicering i primärriktningen 
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Tabell 6 Lasten till sekundärriktningsförsöket 

Last/förutsättningar HEB 340, L = 6000 mm, Vikt = 134 kg/m 
Bjälklagets Längd = 5115 mm 
Plattans bredd = 120 mm 
Tyngdfaktorn = 9.82 2m/s  

Beräkning 
173.1

5115
6000

=   kg/m 18.157134173.1 =⋅  

2N/mm 0128.0
1000120

82.918.157Kraft/yta =
⋅
⋅

=  

 

 
Figur 29  Lastens applicering i sekundärriktningen 

 
Tabell 7 Punktlasten till vridstyvhetstest. 

Last/Förut
sättningar 

Stålprodukter Vikt = 34.72 kg  
Plattans bredd = 120 mm 
Plattans längd = 120 mm 
Tyngdfaktorn = 9.82 2m/s  

Beräkning 2N/mm 0236.0
120120

82.972.34Kraft/yta =
⋅
⋅

=

 
 

 
Figur 30 Punktlastens placering i ena hörnet på modellen. 
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5.5 Numerisk modell 

5.5.1 Elementtyp 
De element som valts att användas är 3-dimensionella solid element så kallade 
brickelement. Elementypen heter ”C3D8 An 8-node linear brick”. Elementet är valt för 
att det lämpar sig till modellens geometriska struktur och för de analyser/beräkningar 
som ska utföras. För att få ett bra elementnät har partitioneringar gjorts som Figur 31 
och Figur 32 visar. Med partitionering kan man styra så att nätet får ett önskat utseende. 

 
Figur 31  Partitioneringarna från sidan 

 
Figur 32  Partitioneringarna över hela bjälklaget 

5.5.2 Konvergensstudie 
En konvergensstudie har gjorts för att se om nätet är tillräckligt fint. I studien har 
storleken på elementen ändrats från 100 mm ner till 20 mm. Kurvan i Figur 33 visar hur 
ändringen i elementstorlek påverkar nedböjningen. En elementstorlek på 100 mm ger 
6400 element och en elementstorlek på 20 mm ger 166000 element. Studien visar att 
nedböjningen ändras lite då elementstorleken går från 100 mm till 20 mm. Utifrån det 
bedöms att elementindelningen med storlek 20 mm är tillräckligt bra för de analyser 
som ska göras. 
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Figur 33  Inverkan av elementstorlek på bjälklagets nedböjning. 

 
Figur 34 visar lite av nätets utseende på modellen med den valda elementtypen och 
elementstorleken. 

     
Figur 34  Nätets utseende i olika vinklar. 

5.5.3 Golvskivor 
Förutom att testa bjälklaget på samma sätt som i de laborativa försöken så undersöks 
också med modellen hur styvheten påverkas om man lägger på ett skivmaterial. 
För att modellera med golvskiva kommer en ny part att skapas som kommer ha sin 
geometriska struktur som en enda stor skiva med bjälklagets totalmått. 
Bjälklaget och skivan knyts ihop med beräkningsrelationen att full samverkan råder 
mellan delarna/materialen, Figur 35. 
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Figur 35  Modell med golvspånskiva, full samverkan råder mellan bjälklaget 

och golvspånskivan.   

5.5.4 Beräkning 
Sex stycken beräkningar har gjorts där varje beräkning skiljer sig i last och 
upplagsförhållanden. De sex beräkningarna syftar till att få värde på hur modellen 
deformeras vid olika förhållanden.  
 

• Beräkning 1 – Undersökning av deformationen vid belastning i 
primärriktningen. 

• Beräkning 2 – Undersökning av deformationen vid belastning i 
sekundärriktningen. 

• Beräkning 3 – Undersökning av deformationen vid vridning. 
• Beräkning 4 – Undersökning av deformationen vid belastning i 

primärriktningen med golvspånskiva. 
• Beräkning 5 – Undersökning av deformationen vid belastning i 

sekundärriktningen med golvspånskiva. 
• Beräkning 6 – Undersökning av deformationen vid vridning med golvspånskiva. 
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6 Resultat och analys 

6.1 Resultat från laboratorieförsök 
Deformationen vid varje givare 30 sekunder efter att lasten påfördes registreras. 
Bjälklagets stelkroppsrörelse och deformationerna i upplagen filtreras sedan bort 
genom en efterbehandling i MATLAB med hjälp av polynomapproximation.  

6.1.1 Försöksuppställning: Böjning i primärriktningen 
Tabell 8 och Figur 36 visar de uppmätta deformationerna och Tabell 9 och Figur 37 
visar de filtrerade och polynomanpassade deformationerna. Figur 37 visar att 
deformationen över stöden är nära noll samt att deformationerna nästan är lika över 
varje mätlinje. 
 

Tabell 8  Uppmätta deformationer vid böjning i primärriktningen. 

Deformation 
[mm] 

Mätpunkt  1 2 3 4 5 6 
 Koordinater 

[mm] 60 1060 2060 3060 4060 5060 

A 60 0,44 0,75 1,05 1,17 1,10 1,00
B 516 0,43 0,75 1,04 1,12 0,98 0,79
C 972 0,44 0,75 1,00 1,05 0,87 0,59
D 1428 0,44 0,72 0,92 0,93 0,72 0,42
E 1884 0,50 0,71 0,88 0,85 0,59 0,30
F 2340 0,54 0,70 0,81 0,73 0,46 0,17

 
Tabell 9  Polynomanpassade deformationer vid böjning i primärriktningen. 

Deformation 
[mm] 

Koordinater 
[mm] 60 560 1060 1560 2060 2560 3060 3560 4060 4560 5060 

60 0,0268 0,1653 0,2755 0,3566 0,4079 0,4285 0,4177 0,3748 0,2988 0,1891 0,0448
440 0,0007 0,1624 0,2915 0,3866 0,4467 0,4703 0,4562 0,4031 0,3099 0,1751 -0,0025
820 -0,0152 0,1581 0,2965 0,3987 0,4629 0,4879 0,4721 0,4141 0,3122 0,1651 -0,0287
1200 -0,0207 0,1554 0,2957 0,3990 0,4637 0,4884 0,4718 0,4126 0,3092 0,1603 -0,0355
1580 -0,0155 0,1573 0,2941 0,3939 0,4557 0,4786 0,4615 0,4036 0,3039 0,1614 -0,0248
1960 0,0007 0,1670 0,2967 0,3898 0,4460 0,4653 0,4474 0,3922 0,2997 0,1695 0,0017
2340 0,0282 0,1874 0,3086 0,3930 0,4415 0,4554 0,4357 0,3834 0,2997 0,1856 0,0423
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Figur 36 Uppmätta deformationer vid böjning i primärriktningen. 

 
Figur 37 Polynomanpassade deformationer vid böjning i primärriktningen. 

6.1.2 Försöksuppställning: Böjning i sekundärriktningen 
Tabell 10 och Figur 38 visar de uppmätta deformationerna och Tabell 11 och Figur 39 
visar de polynomanpassade deformationerna. Man kan se att bjälklaget istället för att 
deformeras i ren böjning i sekundärriktningen sjunker ner och den initiala vridningen i 
bjälklaget rätas ut vilket är orsaken till utseendet i Figur 39.  
 

Tabell 10  Uppmätta deformationer vid böjning i sekundärriktningen. 

Deformation 
[mm] 

Mätpunkt  1 2 3 4 5 6 
 Koordinater 

[mm] 60 1060 2060 3060 4060 5060 

A 60 0,64 0,35 0,23 0,27 0,19 0,18
B 516 0,62 0,41 0,32 0,30 0,26 0,36
C 972 0,65 0,44 0,38 0,33 0,35 0,35
D 1428 0,59 0,44 0,39 0,33 0,37 0,39
E 1884 0,41 0,40 0,39 0,32 0,30 0,36
F 2340 0,26 0,37 0,40 0,27 0,23 0,36
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Tabell 11  Approximerade deformationer vid böjning i sekundärriktningen. 

Deformation 
[mm] 

Koordinater 
[mm] 60 560 1060 1560 2060 2560 3060 3560 4060 4560 5060 

60 -0,0677 0,0391 0,0869 0,0899 0,0623 0,0181 -0,0283 -0,0629 -0,0716 -0,0401 0,0457
440 0,0716 0,0901 0,0907 0,0789 0,0603 0,0402 0,0242 0,0177 0,0263 0,0533 0,1103
820 0,1590 0,1221 0,0927 0,0711 0,0573 0,0515 0,0537 0,0641 0,0829 0,1100 0,1458
1200 0,2015 0,1324 0,0856 0,0581 0,0468 0,0488 0,0612 0,0810 0,1053 0,1310 0,1552
1580 0,2060 0,1186 0,0621 0,0316 0,0223 0,0293 0,0479 0,0732 0,1005 0,1248 0,1415
1960 0,1796 0,0781 0,0148 -0,0167 -0,0299 -0,0103 0,0147 0,0454 0,0755 0,0984 0,1077
2340 0,1295 0,0082 -0,0637 -0,0951 -0,0951 -0,0729 -0,0373 0,0024 0,0374 0,0585 0,0567
 

 
Figur 38  Uppmätta deformationer vid böjning i sekundärriktningen. 

 
Figur 39  Polynomanpassadee deformationer vid böjning i sekundärriktningen. 

Eftersom deformationerna utefter kortsidorna är så starkt avvikande, beräknades de 
polynomanpassade deformationerna också utan hänsyn till mätdata från kortsidorna. 
Resultatet visas i Figur 40.  
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Figur 40  Polynomanpassade deformationer utan hänsyn till mätdata från 

kortsidorna. 

6.1.3 Försöksuppställning: Deformation vid vridning 
Tabell 12 och 13 tillsammans med Figur 41 och 42 visar de uppmätta deformationerna 
medan Tabell 14 och 15 tillsammans med Figur 43 och 44 visar de polynomanpassade 
deformationerna. Det visar sig att de två mätningarna med olika placering av 
punktlasten har givit likvärdiga resultat, och att de uppmätta deformationerna svarar 
mycket bra mot de polynomanpassade deformationerna. 
 

Tabell 12  Uppmätta vriddeformationer för last placerad i punk A1. 

Deformation 
[mm] 

Mätpunkt  1 2 3 4 5 6 
 Koordinater 

[mm] 60 1060 2060 3060 4060 5060 

A 60 1,98 1,60 1,13 0,88 0,16 0,02
B 516 1,20 0,95 0,70 0,41 0,14 0,01
C 972 0,42 0,43 0,22 0,25 0,03 0,00
D 1428 -0,33 -0,19 -0,12 0,04 0,03 -0,02
E 1884 -1,10 -0,76 -0,69 -0,43 -0,01 -0,01
F 2340 -1,84 -1,43 -1,22 -0,70 -0,34 -0,02

 
Tabell 13  Uppmätta vriddeformationer för last placerad i punk F1. 

Deformation 
[mm] 

Mätpunkt  1 2 3 4 5 6 
 Koordinater 

[mm] 60 1060 2060 3060 4060 5060 

A 60 -1,81 -1,45 -1,27 -0,73 -0,37 -0,01
B 516 -1,08 -0,87 -0,75 -0,45 -0,22 0,00
C 972 -0,34 -0,26 -0,32 -0,12 -0,06 0,00
D 1428 0,36 0,32 0,31 0,18 0,09 0,02
E 1884 1,15 0,94 0,63 0,46 0,24 0,02
F 2340 1,97 1,51 1,00 0,76 0,39 0,02
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Figur 41  Uppmätta vriddeformationer för last placerad i punkt A1. 

 
Figur 42  Uppmätta vriddeformationer för last placerad i punkt F1(Spegelvänd 

bild). 

Tabell 14  Polynomanpassade vriddeformationer vid last i punkt A1. 

 
Tabell 15 Polynomanpassade vridningsdeformationer vid last i punkt F1. 

Deformation [mm] Koordinater 
[m] 0,06 0,56 1,06 1,56 2,06 2,56 3,06 3,56 4,06 4,56 5,06 

0,06 1,9761 1,7734 1,5707 1,3679 1,1652 0,9625 0,7598 0,5571 0,3544 0,1517 -0,0510
0,44 1,3420 1,2044 1,0669 0,9294 0,7918 0,6543 0,5168 0,3792 0,2417 0,1042 -0,0334
0,82 0,7078 0,6355 0,5631 0,4908 0,4184 0,3460 0,2737 0,2013 0,1290 0,0566 -0,0158
1,20 0,0737 0,0665 0,0594 0,0522 0,0450 0,0378 0,0306 0,0234 0,0162 0,0091 0,0019
0,58 -0,5604 -0,5024 -0,4444 -0,3864 -0,3284 -0,2704 -0,2125 -0,1545 -0,0965 -0,0385 0,0195
1,96 -1,1945 -1,0713 -0,9482 -0,8250 -0,7019 -0,5787 -0,4555 -0,3324 -0,2092 -0,0860 0,0371
2,34 -1,8286 -1,6403 -1,4519 -1,2636 -1,0753 -0,8869 -0,6986 -0,5103 -0,3219 -0,1336 0,0547

Deformation [mm] Koordinater 
[m] 0,06 0,56 1,06 1,56 2,06 2,56 3,06 3,56 4,06 4,56 5,06 

0,06 -1,8529 -1,6692 -1,4855 -1,3018 -1,1181 -0,9345 -0,7508 -0,5671 -0,3834 -0,1997 -0,0161
0,44 -1,2289 -1,1072 -0,9854 -0,8637 -0,7420 -0,6203 -0,4986 -0,3769 -0,2551 -0,1334 -0,0117
0,82 -0,6049 -0,5451 -0,4854 -0,4256 -0,3659 -0,3061 -0,2464 -0,1866 -0,1269 -0,0671 -0,0074
1,20 0,0191 0,0169 0,0147 0,0125 0,0103 0,0080 0,0058 0,0036 0,0014 -0,0008 -0,0030
0,58 0,6431 0,5789 0,5147 0,4506 0,3864 0,3222 0,2580 0,1939 0,1297 0,0655 0,0013
1,96 1,2671 1,1409 1,0148 0,8887 0,7625 0,6364 0,5102 0,3841 0,2580 0,1318 0,0057
2,34 1,8911 1,7030 1,5149 1,3268 1,1387 0,9506 0,7625 0,5744 0,3863 0,1982 0,0101
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Figur 43  Polynomanpassade deformationer för last placerad i punkten A1. 

 
Figur 44  Polynomanpassade deformationer för last placerad i punkten F1 

(Spegelvänd bild). 

6.1.4 Krypning 
För att studera krypningens inverkan på deformationerna registrerades vid varje 
mätning ett antal mätvärden under en längre tid efter pålastning. För försöken med 
böjning i primär- och sekundärriktning var mättiden cirka 15 minuter och för 
vridningensförsöken cirka 5 minuter. Antalet registrerade mätvärden var 600 respektive 
200 stycken.  
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Figur 45  Deformationernas variation som funktion av tiden för en mätlinje, vid 

böjning i primärriktningen. 

6.2 Resultat från FE-beräkning 
Från FE-beräkningar har förskjutningarna i positioner motsvarande mätpunkterna i 
laboratorieförsöken identifierats. I Tabell 16 redovisas förskjutningarna för 
mätpunkterna längs en linje från ena upplaget fram till lastens placering mitt på 
elementet vid böjning i primärriktningen. Förskjutningen i resterande punkter blir de 
samma på grund av symmetri. Figur 46 visar deformationen för hela elementet. Tabell 
17 och Figur 47 visar förskjutningarna från upplag till last när modellen deformeras i 
sin sekundärriktning. Med hjälp av FE-modellen har också undersökts hur styvheterna 
påverkas när en golvspånskiva monteras på bjälklaget. Resultat för böjningen i primär- 
och sekundärriktningen redovisas i Tabell 18. Det största nedböjningsvärdet för både 
modellens översida och undersida redovisas, eftersom lokala förskjutningar kan uppstå 
under lasten på modellens översida. 
 

Tabell 16 Förskjutningarna för punkter från ena upplag fram till linjelasten vid 
böjning i primärriktningen. 

Förskjutning 
[mm] 

 Koordinater 
[mm] 60 1059 2058 2478 2558 

Översida 1200 0,0449 0,2902 0,5438 0,6265 0,6314
Undersida 1200 - - - - 0,5815
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Figur 46 Bjälklagets deformation vid böjning i primärriktningen.  

 
Tabell 17 Förskjutningarna för punkter från ena upplag fram till linjelasten vid 

böjning i sekundärriktningen. 

Förskjutning 
 [mm] 

 Koordinater 
[mm] 60 516 972 1124 1180 

Översida 2558 0,0240 0,0761 0,1261 0,1484 0,1498
Undersida 2558 - - - - 0,1296

 

 
Figur 47 Bjälklagets deformation vid böjning sekundärriktningen. 
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Tabell 18 Maximala förskjutningar i primär- och sekundärriktning, med 
golvspånskiva monterad på bjälklaget. 

Förskjutning 
[mm] 

 Primärriktning Sekundärriktning
Översida 0,6060 0,1260
Undersida 0,5578 0,1060

 
Beräknade förskjutningar när bjälklagselementet utsätts för vridning redovisas nedan i  
Tabell 19 samt i Figur 48. Redovisade värden är förskjutningar på bjälklagets översida, 
i hörnet lasten placerats samt i motstående obelastade hörn. Tabell 20 och Figur 49 
visar motsvarande förskjutning då golvspånskiva monterats på bjälklaget.  

Tabell 19  Förskjutningar i belastat och obelastat elementhörn vid vridning. 

Förskjutning 
 [mm] 

Koordinater 
[mm] 60 2340 

60 1,1029 -1,0216
 Belastad Obelastad 

 
Figur 48  Deformation vid vridning. 

 
Tabell 20  Förskjutningar i belastat och obelastat elementhörn vid vridning för 

bjälklag med monterad golvspånskiva. 

Förskjutning 
 [mm] 

Koordinater 
[mm] 60 2340 

60 0,3881 -0,3141
 Belastad Obelastad 
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Figur 49  Deformation vid vridning för bjälklaget med monterad golvspånskiva. 

6.3 Böjstyvhet 

6.3.1 Böjstyvhet för bjälklaget 
För de två första försöksuppställningarna har böjstyvheten tagits fram genom att 
mätersultaten i varje mätlinje har approximerats till en andragradskurva och den 
maximala nedböjningen identifierats ur de approximerade värdena. Varpå böjstyvheten 
för varje mätserie har beräknats enligt ekvation 1. 

 

(1)

I Tabell 21 redovisas den maximala nedböjningen och den beräknade böjstyvheten för 
varje mätlinje vid böjning i primärriktningen. Medelvärdet för bjälklaget blir  
18,9·1012 Nmm2 per meter. Tabell 22 redovisar på samma sätt resultatet för böjning i 
sekundärriktningen. Medelvärdet är 4,00·1012 Nmm2 per meter.  
 

Tabell 21 Maximal nedböjning och böjstyvhet för varje mätlinjer vid böjning i 
primärriktningen. 

Förskjutningar och böjstyvhet  
Mätlinje  A B C D E F Medel 
Förskjutning [mm] 0,3820 0,4640 0,5120 0,4980 0,4580 0,4100 0,4540
Böjstyvhet [Nmm2/m] 22,4·1012 18,5·1012 16,7·1012 17,2·1012 18,7·1012 20,9·1012 18,9·1012

 
Tabell 22 Maximal nedböjning och böjstyvhet för varje mätlinjer vid böjning i 

sekundärriktningen. 

Förskjutningar och böjstyvhet  
Mätlinje  1 2 3 4 5 6 Medel 
Förskjutning [mm] 0,1565 0,0798 0,0701 0,0626 0,1433 0,0882 0,1001
Böjstyvhet [Nmm2/m] 2,56·1012 5,02·1012 5,71·1012 6,39·1012 2,79·1012 4,54·1012 4,00·1012
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De laborativa försöken visar att böjstyvheten i sekundärriktningen är 21 % av 
böjstyvheten i primärriktningen. 

6.3.2 Böjstyvhet för beräkningsmodellen 
Böjstyvheten för FE-modellen har beräknats både med och utan monterad 
golvspånskiva. I Tabell 23 redovisas böjstyvheten i primärriktningen och Tabell 24 
böjstyvheten i sekundärriktningen. Tabellerna redovisa även den största beräknade 
förskjutningen för respektive fall. 
 

Tabell 23 Förskjutning och böjstyvhet i primärriktning för FE-beräkning med 
och utan golvspånskiva. 

 Utan 
golvspånskiva 

Med 
golvspånskiva 

Förskjutning [mm] 0,6314 0,6060 
Böjstyvhet [Nmm2/m] 13,6·1012 14,1·1012 

 
Tabell 24 Förskjutning och böjstyvhet i sekundärriktningen för FE-beräkning 

med och utan golvspånskiva. 

 Utan 
golvspånskiva 

Med 
golvspånskiva 

Förskjutning [mm] 0,1498 0,1260 
Böjstyvhet [Nmm2/m] 2,67·1012 3,18·1012 

 
För modellen utan golvspånskiva är böjstyvheten i sekundärriktningen 19,6 % av 
böjstyvheten i primärriktningen. Då golvspånskiva monteras ökar böjstyvheten i 
sekundärriktningen till 22,6 % av styvheten i primärriktningen . 
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6.4 Sammanfattning och jämförelse mellan provning och 
beräkning  

I Tabell 25-27 visar en sammanställning och jämförelse av försöks- och 
beräkningsresultat för de tre olika belastningsfallen.  

Tabell 25 Förskjutning och böjstyvhet i primärriktningen. 

Primärriktning 
Utan golvspånskiva Med golvspånskiva  

Förskjutning 
[mm] 

Böjstyvhet 
[Nmm2/m] 

Förskjutning 
[mm] 

Böjstyvhet 
[Nmm2/m] 

Försök 0,4540 18,9·1012 - - 
FE-beräkning 0,6341 13,6·1012 0,6060 14,1·1012

Skillnad 0,1801 5,3·1012 - - 
 

Tabell 26  Förskjutning och böjstyvhet i sekundärriktningen. 

Sekundärriktning 
Utan golvspånskiva Med golvspånskiva  

Förskjutning 
[mm] 

Böjstyvhet 
[Nmm2/m] 

Förskjutning 
[mm] 

Böjstyvhet 
[Nmm2/m] 

Försök 0,1001 4,00·1012 - - 
FE-beräkning 0,1498 2,67·1012 0,1260 3,18·1012

Skillnad 0,0497 1,33·1012 - - 
 

Tabell 27  Förskjutning vid vridning. 

Vridning 
Utan golvspånskiva Med golvspånskiva  

Förskjutning 
[mm] 

Böjstyvhet 
[Nmm2/m] 

Förskjutning 
[mm] 

Böjstyvhet 
[Nmm2/m] 

Försök 1,9336 - - - 
FE-beräkning 1,1029 - 0,3881 - 
Skillnad 0,8307 - - - 
 
Sammanställningen visar att skillnad i förskjutning mellan laborativa försök och  
FE-beräkningar är cirka 0,2 mm för böjning i primärriktningen, cirka 0,05 mm för 
böjning i sekundärriktningen och cirka 0,8 mm för vridning. FE-beräkningen visar att 
en golvspånskiva minskar deformationerna och ger en ökad styvhet. Störst beräknad 
effekt har spånskivan för vridstyvheten där skillnad i förskjutning blir cirka 54,3 %. 

6.4.1 Analys av resultat 
Skillnaden mellan böjstyvheterna i försöket och FE-beräkningen är större än vad som 
förväntats. En analys har gjorts för att försöka finna något som kan bidra till skillnaden. 
Efter att undersökt eventuella felkällor där bland annat FE-modellen studerades 
upptäcktes att flänsarna deformerades och blev tydligt rombiska vid belastning i 
primärriktningen. Orsaken till denna deformation, så kallad rullskjuvning, är att 
skjuvmodulen, Grt, för materialet trä har ett mycket lågt värde, ca 50 N/mm2. För att se 
vilken inverkan denna parameter har på den totala deformationen så testades att öka 
värdet till det dubbla. Resultatet av detta visade att den beräknade nedböjningen 
minskade kraftigt. 
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Efter analys av beräkningsmodellens utformning och förenklingar så kom vi fram till 
att försummandet av livens inträngning i flänsmaterialet är en förenkling som kan anses 
vara för grov. Genom att göra denna förenkling så bortser man från den armerande 
effekt som livet ger mot rullskjuvning. Liven går ungefär halvvägs in i flänsarna vilket 
motsvarar att denna del armeras och bidrar till att skjuvdeformationerna minskar. För 
att kompensera för detta i modellen är det rimligt att antaga att en fördubbling av värdet 
på skjuvmodulen kompenserar för den inverkan som livet gör genom att förhindra 
rullskjuvning i halva flänsen.  
 
Resultatet av dubbla värdet på skjuvmodulen redovisas i Tabell 28-30. I tabellerna är de 
experimentella mätvärdena samma som tidigare medan FE-beräkningsvärdena är 
beräknade med den dubbla skjuvmodulen samt att det värdet som använts till att 
beräkna böjstyvheten är det som är avläst på undersidan av modellen. Detta värde har 
använts p.g.a. att det i samband med analysen också kommit fram att det ger en mer 
rättvisande och överrensstämmande förskjutning i jämförelse med de uppmätta och 
andragradsapproximerade förskjutningarna. 
 

Tabell 28 Förskjutning och böjstyvhet i primärriktningen utan golvspånskiva 
med fördubblat värde på skjuvmodulen undre värdet på modellen. 

Primärriktning 
 Förskjutning 

[mm] 
Böjstyvhet 
[Nmm2/m] 

Försök 0,4540 18,9·1012 
FE-beräkning 0,4604 18,6·1012 
Skillnad 0,0064 0,3·1012 

 
Tabell 29  Förskjutning och böjstyvhet i sekundärriktningen utan golvspånskiva 

med fördubblat värde på skjuvmodulen undre värdet på modellen. 

Sekundärriktning 
 Förskjutning 

[mm] 
Böjstyvhet 
[Nmm2/m] 

Försök 0,1001 4,00·1012 
FE-beräkning 0,1260 3,18·1012 
Skillnad 0,0259 0,82·1012 

 
Tabell 30  Förskjutning vid vridning utan golvspånskiva med fördubblat värde 

på skjuvmodulen undre värdet på modellen. 

Vridning 
 Förskjutning 

[mm] 
Böjstyvhet 
[Nmm2/m] 

Försök 1,9336 - 
FE-beräkning 0,9952 - 
Skillnad 0,9384 - 

 
Dessa nya värden på deformationen i FE-modellen överensstämmer bättre med 
försöken i böjstyvhetsfallen. I fallet vridning ökar skillnaden jämfört med 
experimentella resultat. Vi har försökt att förstå var denna skillnad (cirka en faktor 2) 
kan bero på men inte hittat någon felkälla eller konkret förklaring.
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7 Diskussion 
Bjälklagets böjstyvhet i primärriktningen uppgår till 18,9·1012 Nmm2/m enligt 
laborativa mätresultat för det byggda bjälklagets och till 18,6·1012 Nmm2/m enligt 
simulering med motsvarande FE-modell. Böjstyvheten i sekundärriktningen är enligt 
laborativa mätningar, 4,00·1012 Nmm2/m medan den enligt beräkningsmodellen är 
3,18·1012 Nmm2/m. Relationen mellan böjstyvheterna är att böjstyvheten i 
sekundärriktningen är 22,4 % av böjstyvheten i primärriktningen enligt de laborativa 
resultaten och 18,5 % enligt simuleringarna. Vid belastning som ger upphov till 
vridning uppgår styvheten enligt simulering med FE-modellen till 58 % av motsvarande 
styvhet enligt den laborativa mätningen. Sammantaget kan man säga att böjstyvheten i 
både primär- och sekundärriktning är hög. Vridstyvheten är låg. 
 
När beräkningsmodellen inkluderar en ovanpåliggande 22 mm golvspånskiva ökar 
böjstyvheten i primärriktningen med 4,0 % och i sekundärriktning med 17,2 %. 
Vridstyvheten ökar med 54,3 %. Ingen laborativ studie på golvspånskivans 
materialstyvhet har utförts utan det karakteristiska värdet för deformationsberäkningar 
enligt Träguiden (2006) har använts i beräkningsmodellen. 
 
I sekundärriktningen är de laborativa mätresultaten osäkra eftersom spännvidden var 
kort i förhållande till styvheten och bjälklaget var något skevt i obelastat tillstånd. För 
det laborativa arbetet med att mäta nedböjning hade en alternativ metod för att 
kompensera för bjälklagets initiella skevhet varit att belasta bjälklaget i två steg. En 
första last som rätat ut bjälklagets initiella skevhet så att det tillfullo låg emot stöden, 
för att sedan applicera en andra last som ger upphov till den deformation som 
böjstyvheten beräknas från. 
 
I jämförelsen mellan de uppmätta förskjutningarna på bjälklaget och förskjutningarna 
enligt beräkningsmodellen vid vridning, visar datormodellen på klart större styvhet än 
de laborativa mätresultaten. Varför det är så har vi inte hittat någon konkret förklaring 
till men konstaterat att skillnaden är mycket nära en faktor 2. Eftersom samma 
materialstyvheter har använts i de tidigare lastfallen, där överensstämmelsen för primär- 
och sekundärriktning är god är felaktigheter i dessa knappast någon rimlig förklaring. 
  
Vid eventuell produktion av bjälklaget bör man noga se till att de spår i flänsmaterialet, 
som i vårt fall sågades ur, får rätt dimensioner. Passformen mellan dessa spår och 
skivmaterialet är av vikt då man vid produktion måste använda sig av 
konstruktionsklassat lim som kräver stort presstryck mellan ytorna. En annan reflektion 
som gäller produktionen är att endast två element (skivor av konstruktionsboard med 
tillhörande fläns av virke) kan fästas i varandra åt gången med nuvarande utformning. 
Det krävs här att man hittar en lösning där flera infästningar mellan fläns och liv kan 
utföras utan att man däremellan behöver vänta på härdningsprocessen. 
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Bilaga 1: Ritningar över bjälklaget 
 
Bilaga 1 innehåller två ritningar. Den första anger bjälklagets planerade dimensioner 
innan byggnation och den andra ritningen visar uppmätta dimensioner. Skillnaden 
mellan planerade och uppmätta dimensioner kan bland annat förklaras av att vi har 
hyvlat ner flänsarna till 43 mm och att inträngningen av liven i flänsarna inte har skett 
med den precision som vi förväntat kunna uppnå från början.  
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Styvhet och vridstyvhet i ett nytt 
träbjälklagselement 

 
 

1 Bakgrund och syfte 
Bakgrunden till arbetet är ett samarbete mellan patentinnehavare Benny Refónd och 
Växjö universitet som går ut på att analysera ett nytt träbjälklag. Träbjälklag i större 
trähus har fått allt större betydelse sedan normändringen 1994 då brandkraven 
ändrades från att vara materialberoende till att vara funktionsberoende. Idag begränsas 
bjälklagen med avseende på möjlig spännvidd av normkrav i bruksgränstillståndet och 
av upplevda vibrationsproblem. Man vill därför på ett effektivt sätt öka bjälklagens 
styvhet men med krav på måttlig bjälklagshöjd. Tanken är att bjälklagselementen ska 
passa väl för industriellt byggande och användas i längre spännvidder. 
 
Arbetet syftar till att bygga en prototyp av bjälklaget samt att undersöka detta med 
avseende böj- och vridstyvhet. 
 

2 Beskrivning av bjälklagselementet 
Prototypen som byggts består av tre delkomponenter vilka är övre och undre 
regelvirke, 45x95 mm2 i 4,80 m längder, och snedställda planken 45x195 mm2 i 2,40 
m längder samt trekanter där snittet är i form av en likbent triangel där de korta 
sidorna har längden 45 mm. Dessa trekanter har även de längderna 2,40 m. 

 
Figur 1  Dimensioner på ingående komponenter samt deras placering i bjälklaget.  

 
Provkroppen blir på detta sätt 2,40 x 4,80 m2 med en bjälklagshöjd på 26 cm.   
 
Bjälklagselementen har en primär bärriktning som bygger på fackverksprincipen och i 
den i den sekundära riktningen fungerar det även som balkverkan. Det undre och övre 
regelvirket tar upp drag respektive tryckkrafter i fiberriktningen. De snedställda 
planken tar upp drag och tryckkrafter tvärs fiberriktningen i sin funktions som 
fackverkskomponenter. I den sekundära bärriktningen tar de snedställda planken upp 

45x45x½

45x195 45x95
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böjmoment. 

 
Figur 2  Träbjälklagelementets utseende, samt vad som är primär och sekundär riktning 

 
Viktiga fördelar med bjälklaget förväntas vara mycket god lastfördelning i sidled för 
t.ex. punktlaster (en stor del av bjälklaget hjälper till att bära lasten) och att båda 
bärriktningarna kan utnyttjas vid fyrsidig uppläggning av bjälklaget. En nackdel är att 
de snedställda planken belastas tvärs fiberriktningen. Virket har låg styvhet och styrka 
i den riktningen.  
 
För att komma fram till hur mycket virke som skulle användas totalt i bjälklaget men 
framförallt i över- och underliggande regelvirke så har jag använt mig av 
Matlab/Calfem där jag har fått hjälp med en fil som simulerar bjälklaget som en lång 
balk. I program filen kan man variera procentuell mängd virke i över- och 
underliggande regelvirke, dimensionen på de snedställda planken, antal par 
snedställda plank samt samverkande bredd. Dimensionerna påverkar här även 
bjälklagselementets höjd och längd. Det var bland annat med hjälp av denna fil som 
de redan nämnda dimensionerna bestämts och jag testade mig fram till att 80 % virke 
vore en lämplig mängd att använda i en första provkropp. Resultaten för olika 
variationer av dimensioner och mängd virke finns i bilaga 1. Figur 3 visar exempel på 
grafiskt resultat från filen. 
 

 
Figur 3 Exempel på grafiskt resultat från parameterstudien.  
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3 Tillverkning av provkropp 
Provkroppen har tillverkats på så sätt att element bestående av en 45x195 mm regel 
har sammanfogats med en 45x45 mm trekant, se Figur 4/vänster. Dessa trekanter har 
innan sågats fram ur 45x70 mm bitar för att de båda kortsidorna ska bli 45 mm och 
inte mindre vilket fallet skulle varit om man klyv en vanlig 45x45 mm.  
Sammanfogningen har skett med ett polyuretanlim från Casco, modell 1894, vilket är 
klassat som D4. För att uppnå limtryck i dessa fogar så har bitarna skruvats ihop med 
med självborrande skruv i dimensionen 4,0x45 och ett c/c-avstånd på 150 mm.  
 

    
Figur 4  Vänstra bilden visar element av 45x195 samt en trekant som sedan sätts samman till V-

element vilka i den högra bilden sätt samman  
 
För att få sammanfogningen av dessa båda delar så bra som möjligt kilades trekanten 
mellan ett mothåll och regeln innan skruvarna drogs på plats. Dessa element har sedan 
sammanfogats parvis till V-element, skruvlimmade samman på samma sätt som ovan. 
För att få en vinkelrät V-form så användes passbitar som höll samman V-elementen 
under härdningstiden. Efter det har regelvirket som ska ligga underst lagts ut på golvet 
och med hjälp av styrbrädor med jämna mellanrum fixerats så att avstånden c/c 120 
mm mellan reglarna stämmer. Den första delen som sattes på plats bestod av tre 
element vartefter påbyggnaden fortsatte med V-element, se Figur 4/höger. 
Sammanfogningen mellan V-elementen skede på samma sätt som tidigare nämnts 
medan de fästes mot regelvirket med samma lim fast med större skruv nämligen 
5,0x60. Slutligen lades de sista tjugo reglarna ut och skruvlimmades på plats med den 
större dimensionen på skruv. 

4 Försöksuppställning 
Tre stycken försöksuppställningar användes för att testa bjälklaget. I de två första 
försöken låg bjälklaget fritt upplags på två stycken stålbalkar med IPE-profil med 
spännvidden 4,70 meter. I det första av dessa placerades en last i tre steg mitt på 
bjälklaget och i det andra placerades samma last mitt på bjälklagets kant.  
För att mäta nedböjningen användes fem stycken analoga mätklockor med precision 
på 0,01 mm, vilka var placerade på en aluminiumprofil. Första klockan var placerad 
över upplaget, andra klockan placerad över fjärde uppochner vända V-elementet 
motsvarande 1,1 meter från mitten av bjälklaget, tredje klockan var placerad mitt på 
bjälklaget, fjärde klockan symetriskt placerad med avseende på den andra och femte 
klockan över upplaget i andra ändan. Aluminiumprofilen med mätklockorna flyttades 
sedan och ställdes in centralt över plankorna 1, 5, 9, 12, 16 respektive 20 och lasten 
placerades stegvis på för varje så kallad mätlinje, se Figur 5. 
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Figur 5  Klockornas placering och mätlinjerna 

 
För att få en bättre kontaktyta mellan klockorna och bjälklaget placerades små 
plexiglasbitar under varje mätklocka. Klockorna lästes vid försöken av före 
lastpåläggning, efter första lasten, efter andra lasten och efter tredje lasten lagts på och 
nedböjningen registrerades i protokoll vid varje tillfälle. 
Detta skedde på samma sätt för försöksuppställning ett respektive två med den 
skillnaden att i försöksuppställning två kunde inte mätningen ske över regel 20 p.g.a 
lastens placering utan mätning skedde över regel 19 motsvarande 120 mm längre in 
på bjälklaget. 
 
Försöksuppställning tre testade vridstyvheten och här lades bjälklaget upp på tre stöd. 
Under var sitt hörn utmed ena kortsidan samt under mitten på motstående kortsida. 
Samtliga stöd var vipstöd men utmed den kortsida som hade två stöd var det ena fix 
för horisontella förelser och det andra var ett rullstöd som tillät rörelse i bjälklagets 
primärriktning. Stöden mitt under motstående kortsida var dubbelt rullstöd och tilläts 
röra sig både i bjälklagets primära och sekundära riktning. Figur 6 visar 
försöksuppställning tre. 
 

 
Figur 6  Försöksuppställning vridstyvhet, tresidigt upplagd 

 
Mätningar utfördes över samma mätlinjer och klockplaceringar som i de tidigare 
försöken med enda skillnaden att mätklocka 1 byttes ut mot en digital mätklocka med 
längre mätområde för att klara nedböjningarna ute i hörnen där de var extremast. 
 

Klocka 1 Klocka 2 Klocka 3 Klocka 4 Klocka 5 
Regel 1 

Regel 5 

Regel 9 

Regel 12 

Regel 16 

Regel 20 
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5 Genomförande av försök 
Försöks ett och två genomfördes identiskt med den enda skillnaden av lastens 
placering. Bjälklaget placeras på upplagen och mätklockorna centreras över mätlinje 
1. Klockorna lästes av för att notera nolläge. Lastens las på i tre steg och i första 
försöket så användes en gångbrygga över försöksuppställningen för att komma åt att 
lägga på lasten i mitten av bjälklaget, Figur 7. Placeringen av lasten i försök ett var 
sådan att regel 10 och 11 påverkades likvärdigt medan i försök 2 fick regel 20 ta all 
last. Travers användes för att placera lasterna på bjälklaget. Lasten som las på var 
först 80 kg, sedan ytterligare 40 kg för att avluta med en last på 115 kg, sammanlagt 
låg det på 235 kg motsvarande 2,3 kN. Mätklockarna lästes av efter varje 
lastpåläggning. Lasten togs bort och mätklockorna flyttades till nästa regel/mätlinje 
där samma procedur repeterades. 
 

    
Figur 7 Vänstra bilden visar lasten mitt på bjälklaget i försök uppställning ett medan högra 

bilden visarlasten vid kant i försöksuppställning två. 
 
I försök tre placerades en 10 kg last på i hörnet av den kant som bara hade ett stöd på 
mitten. Först på änden av regel 1 (plats 1) och sedan på samma sätt över regel 20 
(plats 2) vilket innebar att det genomfördes två parallella mätningar i ett med 
skillnaden att de blev spegelvända varandra. Mätningarna gick till så att mätklockorna 
lästes av och lasten las på plats 1. Direkt lästes klockorna av igen, vartefter lasten fick 
ligga kvar i 2 minuter och en tredje avläsning av klockorna gjordes. Där efter togs 
lasten bort och det hela repeterades med att lasten las på plats 2 och avläsningar 
repeterades som tidigare innan mätklockorna flyttades till nästa mätlinje. 

6 Resultat och analys 
Mätvärdena från avläsningarna i de tre försöken analyserades vidare i 
MATLAB/CalFem. För de två första försöken filtrerades stelkroppsrörelsen och 
deformationen i upplagen bort och deformationerna approximerades med en 
motsvarande yta. Detta gjordes för värdena vid samtliga tre pålastningar och för vart 
och ett togs den maximala nedböjningen fram. Dessa tre värden användes för linjär 
regression i Microsoft Excel och plottades i ett diagram ur vilket man kunde plocka 
fram nedböjningen för en last motsvarande 1,0 kN för att få en nedböjning att jämföra 
med Boverkets rekommendationer i BKR 5:232 som säger att nedböjningen vid en 
punktlast om 1,0 kN inte får vara större än 1,5 mm. 
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Figur 8  Nedböjningen som funktion av lasten för en punktlast mitt på bjälklaget. 

 
Figur 8 visar nedböjningen som funktion av lasten för en punktlast mitt på bjälklaget 
och här kan man utläsa att en last på 1,0 kN motsvarar en nedböjning på 0,16 mm. 
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Figur 9 Nedböjning som funktion av lasten för en punktlast placerad mitt på bjälklagets långsida. 

 
För nedböjningen då lasten lades på kanten kan man ur diagrammet i Figur 9 avläsa 
att nedböjningen vid 1,0 kN är 0,55 mm 
 
I vridningsfallet blev nedböjningen 2,0 mm vid plats ett och 2,5 mm vid plats 2 direkt 
efter att last lagts på plats. 
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Värden från parameterstudie i MATLAB/CALFEM 
Jämförelsen har gjorts genom att variera dimensionen på det diagonala virket, andelen virke i 
över- och underplanken, förmodad samverkande bredd och antal diagonala par för att få 
lämplig längd. Resultaten har framförallt jämförts med avseende på nedböjning vid punktlast 
eftersom Boverkets rekommendationer i BKR 5:232 som säger att nedböjningen vid en 
punktlast om 1,0kN inte får vara större än 1,5 mm. 

45x145 mm2 
Längden / höjden 21,6
Dim diag/ Andel virke/ Samv. Bredd / Diag. Par 145 / 100% / 1 / 18 145 / 90% / 1 / 18 145 / 80% / 1 / 18

Spännvidd för den fritt upplagda balken (m) 4,8366 4,8366 4,8366
Bjälklagets bredd (m) 1 1 1
Bjälklagshöjd (m) 0,2244 0,2244 0,2244
Totalt använd volym virke (m3) 0,7431 0,6996 0,656
Andel av virket orienterat i huvudriktninegn (ovan- och underkant) 0,5858 0,56 0,5308
Nedböjning vid punktlasten (m) 0,0015 0,0017 0,0018
Största spänning i diagonalerna (N/m2) 1,31E+04 1,44E+04 1,59E+04
Ekvivalent EI i primärriktningen (Nm2) 1,53E+06 1,41E+06 1,28E+06
 

45x170 mm2 
Längden / höjden 20,1
Dim diag/ Andel virke/ Samv. Bredd / Diag. Par 170 / 100% / 1 / 16 170 / 90% / 1 / 16 170 / 80% / 1 / 16

Spännvidd för den fritt upplagda balken (m) 4,8649 4,8649 4,8649
Bjälklagets bredd (m) 1 1 1
Bjälklagshöjd (m) 0,242 0,242 0,242
Totalt använd volym virke (m3) 0,7474 0,7037 0,6599
Andel av virket orienterat i huvudriktninegn (ovan- och underkant) 0,5858 0,56 0,5308
Nedböjning vid punktlasten (m) 0,0012 0,0013 0,0014
Största spänning i diagonalerna (N/m2) 9,83E+03 1,07E+04 1,19E+04
Ekvivalent EI i primärriktningen (Nm2) 1,99E+06 1,84E+06 1,68E+06
 
Längden / höjden
Dim diag/ Andel virke/ Samv. Bredd / Diag. Par 170 / 70% / 1 / 16 170 / 60% / 1 / 16 170 / 50% / 1 / 16

Spännvidd för den fritt upplagda balken (m) 4,8649 4,8649 4,8649
Bjälklagets bredd (m) 1 1 1
Bjälklagshöjd (m) 0,242 0,242 0,242
Totalt använd volym virke (m3) 0,6161 0,5723 0,5285
Andel av virket orienterat i huvudriktninegn (ovan- och underkant) 0,4975 0,459 0,4142
Nedböjning vid punktlasten (m) 0,0016 0,0018 0,0021
Största spänning i diagonalerna (N/m2) 1,33E+04 1,53E+04 1,80E+04
Ekvivalent EI i primärriktningen (Nm2) 1,52E+06 1,35E+06 1,16E+06
 



Appendix Bilaga 1: Värden från parameterstudie i MATLAB/CALFEM 

  Sidan 2 av 3 

45x195 mm2 
Längden / höjden 20,9
Dim diag/ Andel virke/ Samv. Bredd / Diag. Par 195 / 100% / 1 / 16 195 / 90% / 1 / 16 195 / 80% / 1 / 16

Spännvidd för den fritt upplagda balken (m) 5,4306 5,4306 5,4306
Bjälklagets bredd (m) 1 1 1
Bjälklagshöjd (m) 0,2597 0,2597 0,2597
Totalt använd volym virke (m3) 0,8344 0,7855 0,7366
Andel av virket orienterat i huvudriktninegn (ovan- och underkant) 0,5858 0,56 0,5308
Nedböjning vid punktlasten (m) 0,0013 0,0014 0,0015
Största spänning i diagonalerna (N/m2) 9,16E+03 1,00E+04 1,11E+04
Ekvivalent EI i primärriktningen (Nm2) 2,63E+06 2,44E+06 2,23E+06
 
Längden / höjden
Dim diag/ Andel virke/ Samv. Bredd / Diag. Par 195 / 70% / 1 / 16 195 / 60% / 1 / 16 195 / 50% / 1 / 16

Spännvidd för den fritt upplagda balken (m) 5,4306 5,4306 5,4306
Bjälklagets bredd (m) 1 1 1
Bjälklagshöjd (m) 0,2597 0,2597 0,2597
Totalt använd volym virke (m3) 0,6877 0,6389 0,59
Andel av virket orienterat i huvudriktninegn (ovan- och underkant) 0,4975 0,459 0,4142
Nedböjning vid punktlasten (m) 0,0017 0,0019 0,0022
Största spänning i diagonalerna (N/m2) 1,24E+04 1,42E+04 1,68E+04
Ekvivalent EI i primärriktningen (Nm2) 2,02E+06 1,79E+06 1,54E+06
 
Längden / höjden
Dim diag/ Andel virke/ Samv. Bredd / Diag. Par 195 / 40% / 1 / 16 195 / 30% / 1 / 16 195 / 20% / 1 / 16

Spännvidd för den fritt upplagda balken (m) 5,4306 5,4306 5,4306
Bjälklagets bredd (m) 1 1 1
Bjälklagshöjd (m) 0,2597 0,2597 0,2597
Totalt använd volym virke (m3) 0,5411 0,4922 0,4434
Andel av virket orienterat i huvudriktninegn (ovan- och underkant) 0,3613 0,2979 0,2205
Nedböjning vid punktlasten (m) 0,0026 0,0034 0,0048
Största spänning i diagonalerna (N/m2) 2,06E+04 2,69E+04 3,96E+04
Ekvivalent EI i primärriktningen (Nm2) 1,28E+06 9,95E+05 6,90E+05
 
Längden / höjden 18,3
Dim diag/ Andel virke/ Samv. Bredd / Diag. Par 195 / 100% / 1 / 14 195 / 90% / 1 / 14 195 / 80% / 1 / 14

Spännvidd för den fritt upplagda balken (m) 4,7518 4,7518 4,7518
Bjälklagets bredd (m) 1 1 1
Bjälklagshöjd (m) 0,2597 0,2597 0,2597
Totalt använd volym virke (m3) 0,7301 0,6873 0,6445
Andel av virket orienterat i huvudriktninegn (ovan- och underkant) 0,5858 0,56 0,5308
Nedböjning vid punktlasten (m) 9,28E-04 9,96E-04 0,0011
Största spänning i diagonalerna (N/m2) 7,38E+03 8,03E+03 8,84E+03
Ekvivalent EI i primärriktningen (Nm2) 2,41E+06 2,24E+06 2,07E+06
 
Längden / höjden
Dim diag/ Andel virke/ Samv. Bredd / Diag. Par 195 / 70% / 1 / 14 195 / 60% / 1 / 14 195 / 50% / 1 / 14

Spännvidd för den fritt upplagda balken (m) 4,7518 4,7518 4,7518
Bjälklagets bredd (m) 1 1 1
Bjälklagshöjd (m) 0,2597 0,2597 0,2597
Totalt använd volym virke (m3) 0,6018 0,559 0,5162
Andel av virket orienterat i huvudriktninegn (ovan- och underkant) 0,4975 0,459 0,4142
Nedböjning vid punktlasten (m) 0,0012 0,0013 0,0015
Största spänning i diagonalerna (N/m2) 9,88E+03 1,13E+04 1,32E+04
Ekvivalent EI i primärriktningen (Nm2) 1,88E+06 1,68E+06 1,46E+06

 



Appendix Bilaga 1: Värden från parameterstudie i MATLAB/CALFEM 

  Sidan 3 av 3 

45x220 mm2 
Längden / höjden 18,9
Dim diag/ Andel virke/ Samv. Bredd / Diag. Par 220 / 100% / 1 / 14 220 / 90% / 1 / 14 220 / 80% / 1 / 14

Spännvidd för den fritt upplagda balken (m) 5,2467 5,2467 5,2467
Bjälklagets bredd (m) 1 1 1
Bjälklagshöjd (m) 0,2774 0,2774 0,2774
Totalt använd volym virke (m3) 0,8061 0,7589 0,7117
Andel av virket orienterat i huvudriktninegn (ovan- och underkant) 0,5858 0,56 0,5308
Nedböjning vid punktlasten (m) 9,77E-04 0,0010 0,0011
Största spänning i diagonalerna (N/m2) 6,97E+03 7,58E+03 8,34E+03
Ekvivalent EI i primärriktningen (Nm2) 3,08E+06 2,87E+10 2,65E+06
 
Längden / höjden
Dim diag/ Andel virke/ Samv. Bredd / Diag. Par 220 / 70% / 1 / 14 220 / 60% / 1 / 14 220 / 50% / 1 / 14

Spännvidd för den fritt upplagda balken (m) 5,2467 5,2467 5,2467
Bjälklagets bredd (m) 1 1 1
Bjälklagshöjd (m) 0,2774 0,2774 0,2774
Totalt använd volym virke (m3) 0,6644 0,6172 0,57
Andel av virket orienterat i huvudriktninegn (ovan- och underkant) 0,4975 0,459 0,4142
Nedböjning vid punktlasten (m) 0,0013 0,0014 0,0016
Största spänning i diagonalerna (N/m2) 9,33E+03 1,06E+04 1,25E+04
Ekvivalent EI i primärriktningen (Nm2) 2,41E+06 2,15E+06 1,87E+06
 
Längden / höjden 16,2
Dim diag/ Andel virke/ Samv. Bredd / Diag. Par 220 / 100% / 1 / 12 220 / 90% / 1 / 12 220 / 80% / 1 / 12

Spännvidd för den fritt upplagda balken (m) 4,4972 4,4972 4,4972
Bjälklagets bredd (m) 1 1 1
Bjälklagshöjd (m) 0,2774 0,2774 0,2774
Totalt använd volym virke (m3) 0,6909 0,6505 0,61
Andel av virket orienterat i huvudriktninegn (ovan- och underkant) 0,5858 0,56 0,5308
Nedböjning vid punktlasten (m) 6,96E-04 7,42E-04 7,99E-04
Största spänning i diagonalerna (N/m2) 5,51E+03 5,96E+03 6,53E+03
Ekvivalent EI i primärriktningen (Nm2) 2,72E+06 2,55E+06 2,37E+06
 
Längden / höjden
Dim diag/ Andel virke/ Samv. Bredd / Diag. Par 220 / 70% / 1 / 12 220 / 60% / 1 / 12 220 / 50% / 1 / 12

Spännvidd för den fritt upplagda balken (m) 4,4972 4,4972 4,4972
Bjälklagets bredd (m) 1 1 1
Bjälklagshöjd (m) 0,2774 0,2774 0,2774
Totalt använd volym virke (m3) 0,5695 0,529 0,4886
Andel av virket orienterat i huvudriktninegn (ovan- och underkant) 0,4975 0,459 0,4142
Nedböjning vid punktlasten (m) 8,72E-04 9,69E-04 0,0011
Största spänning i diagonalerna (N/m2) 7,25E+03 8,22E+03 9,57E+03
Ekvivalent EI i primärriktningen (Nm2) 2,17E+06 1,96E+06 1,72E+06
 
Längden / höjden
Dim diag/ Andel virke/ Samv. Bredd / Diag. Par 220 / 40% / 1 / 12 220 / 30% / 1 / 12 220 / 20% / 1 / 12

Spännvidd för den fritt upplagda balken (m) 4,4972 4,4972 4,4972
Bjälklagets bredd (m) 1 1 1
Bjälklagshöjd (m) 0,2774 0,2774 0,2774
Totalt använd volym virke (m3) 0,4481 0,4076 0,3671
Andel av virket orienterat i huvudriktninegn (ovan- och underkant) 0,3613 0,2979 0,2205
Nedböjning vid punktlasten (m) 0,0013 0,0016 0,0023
Största spänning i diagonalerna (N/m2) 1,16E+04 1,50E+04 2,18E+04
Ekvivalent EI i primärriktningen (Nm2) 1,45E+06 1,15E+06 8,20E+05
 



Appendix Bilaga 2: Avlästas värden för nedböjningen vid last mitt på bjälklaget 

  Sidan 1 av 1 

Avlästas värden för nedböjningen vid last mitt på bjälklaget 
Avläsningar har skett före last lagts på, efter att 80 kg lagts på, efter att ytterligare 40 kg lagts 
på samt efter att sista lasten lagts på och bjälklaget belastats med sammanlagt 235 kg. Vänstra 
kolumnen visar avlästa värden vilka sedan i den högra kolumnen har räknats om så att 
olastade värden alltid är noll. 
 

Bräda 1
Klocka 1 2 3 4 5 Klocka 1 2 3 4 5
Olastad 3 3 14 4 3 Olastad 0 0 0 0 0
80 kg 9 14 29 15 7 80 kg 6 11 15 11 4
120 kg 13 21 38 21 9 120 kg 10 18 24 17 6
235 kg 21 38 58 37 14 235 kg 18 35 44 33 11

Bräda 2
Klocka 1 2 3 4 5 Klocka 1 2 3 4 5
Olastad 31 29 49 32 47 Olastad 0 0 0 0 0
80 kg 38 42 66 44 51 80 kg 7 13 17 12 4
120 kg 40 48 75 49 53 120 kg 9 19 26 17 6
235 kg 50 66 99 65 59 235 kg 19 37 50 33 12

Bräda 3
Klocka 1 2 3 4 5 Klocka 1 2 3 4 5
Olastad 1 18 29 6 7 Olastad 0 0 0 0 0
80 kg 7 30 48 17 10 80 kg 6 12 19 11 3
120 kg 10 36 58 23 12 120 kg 9 18 29 17 5
235 kg 19 54 86 40 18 235 kg 18 36 57 34 11

Bräda 4
Klocka 1 2 3 4 5 Klocka 1 2 3 4 5
Olastad 74 -3 68 15 79 Olastad 0 0 0 0 0
80 kg 78 7 84 22 81 80 kg 4 10 16 7 2
120 kg 81 19 94 28 83 120 kg 7 22 26 13 4
235 kg 90 32 122 45 89 235 kg 16 35 54 30 10

Bräda 5
Klocka 1 2 3 4 5 Klocka 1 2 3 4 5
Olastad 24 69 82 19 77 Olastad 0 0 0 0 0
80 kg 29 82 100 31 81 80 kg 5 13 18 12 4
120 kg 32 88 109 37 83 120 kg 8 19 27 18 6
235 kg 39 106 133 52 89 235 kg 15 37 51 33 12

Bräda 6
Klocka 1 2 3 4 5 Klocka 1 2 3 4 5
Olastad 75 52 77 12 18 Olastad 0 0 0 0 0
80 kg 79 63 93 24 22 80 kg 4 11 16 12 4
120 kg 80 68 100 29 23 120 kg 5 16 23 17 5  



Appendix Bilaga 3: Avlästas värden för nedböjningen vid last mitt på bjälklagets kant 

  Sidan 1 av 1 

Avlästas värden för nedböjningen vid last mitt på bjälklagets kant 
Avläsningar har skett före last lagts på, efter att 80 kg lagts på, efter att ytterligare 40 kg lagts 
på samt efter att sista lasten lagts på och bjälklaget belastats med sammanlagt 235 kg. Vänstra 
kolumnen visar avlästa värden vilka sedan i den högra kolumnen har räknats om så att 
olastade värden alltid är noll. 
 

Bräda 1
Klocka 1 2 3 4 5 Klocka 1 2 3 4 5
Olastad 93 57 79 122 76 Olastad 0 0 0 0 0
80 kg 92 46 59 107 70 80 kg -1 -11 -20 -15 -6
120 kg 99 39 49 98 67 120 kg 6 -18 -30 -24 -9
235 kg 90 25 24 80 61 235 kg -3 -32 -55 -42 -15

Bräda 2
Klocka 1 2 3 4 5 Klocka 1 2 3 4 5
Olastad 15 66 106 29 105 Olastad 0 0 0 0 0
80 kg 17 64 104 27 104 80 kg 2 -2 -2 -2 -1
120 kg 16 59 95 18 97 120 kg 1 -7 -11 -11 -8
235 kg 18 55 86 11 93 235 kg 3 -11 -20 -18 -12

Bräda 3
Klocka 1 2 3 4 5 Klocka 1 2 3 4 5
Olastad 13 16 5 84 73 Olastad 0 0 0 0 0
80 kg 16 23 13 90 75 80 kg 3 7 8 6 2
120 kg 18 26 18 93 76 120 kg 5 10 13 9 3
235 kg 23 36 29 100 78 235 kg 10 20 24 16 5

Bräda 4
Klocka 1 2 3 4 5 Klocka 1 2 3 4 5
Olastad 13 56 60 89 35 Olastad 0 0 0 0 0
80 kg 19 69 79 103 40 80 kg 6 13 19 14 5
120 kg 21 76 88 109 42 120 kg 8 20 28 20 7
235 kg 28 96 117 128 49 235 kg 15 40 57 39 14

Bräda 5
Klocka 1 2 3 4 5 Klocka 1 2 3 4 5
Olastad 54 9 44 86 68 Olastad 0 0 0 0 0
80 kg 61 34 82 110 78 80 kg 7 25 38 24 10
120 kg 64 46 102 123 82 120 kg 10 37 58 37 14
235 kg 73 81 158 160 94 235 kg 19 72 114 74 26

Bräda 6 (-1)
Klocka 1 2 3 4 5 Klocka 1 2 3 4 5
Olastad 62 23 57 1 71 Olastad 0 0 0 0 0
80 kg 71 57 114 35 83 80 kg 9 34 57 34 12
120 kg 74 74 145 55 89 120 kg 12 51 88 54 18  



Appendix Bilaga 4: Avlästas värden för nedböjningen vid vridning 

  Sidan 1 av 2 

Avlästas värden för nedböjningen vid vridning 
En 10 kg vikt har lagts på plats 1 respektive plats 2 för varje mätlinje och avläsningar har 
gjorts. Vänstra kolumnen visar avlästa värden vilka sedan i den högra kolumnen har räknats 
om så att olastade värden alltid är noll. 
 
Klockorna på bräda 1
Vikt på plats 1
Klocka 1 2 3 4 5 Klocka 1 2 3 4 5
Olastad 610 491 491 394 293 Olastad 0 0 0 0 0
Direkt 413 339 392 347 290 Direkt -197 -152 -99 -47 -3
Efter 2 min 402 333 390 346 290 Efter 2 min -208 -158 -101 -48 -3

Klockorna på bräda 1
Vikt på plats 6
Klocka 1 2 3 4 5 Klocka 1 2 3 4 5
Olastad 604 486 487 391 192 Olastad 0 0 0 0 0
Direkt 825 661 602 446 197 Direkt 221 175 115 55 5
Efter 2 min 835 667 605 448 197 Efter 2 min 231 181 118 57 5

Klockorna på bräda 2
Vikt på plats 1
Klocka 1 2 3 4 5 Klocka 1 2 3 4 5
Olastad 0,3 4943 741 835 651 Olastad 0 0 0 0 0
Direkt -113,8 4859 690 812 651 Direkt -114,1 -84 -51 -23 0
Efter 2 min -118 4858 689 812 651 Efter 2 min -118,3 -85 -52 -23 0

Klockorna på bräda 2
Vikt på plats 6
Klocka 1 2 3 4 5 Klocka 1 2 3 4 5
Olastad 0,2 4299 764 850 659 Olastad 0 0 0 0 0
Direkt 127,5 4395 825 880 661 Direkt 127,3 96 61 30 2
Efter 2 min 130,5 4397 825 880 661 Efter 2 min 130,3 98 61 30 2

Klockorna på bräda 3
Vikt på plats 1
Klocka 1 2 3 4 5 Klocka 1 2 3 4 5
Olastad 0,1 51 45 12 48 Olastad 0 0 0 0 0
Direkt -30,2 28 33 7 48 Direkt -30,3 -23 -12 -5 0
Efter 2 min -30,7 28 32 7 48 Efter 2 min -30,8 -23 -13 -5 0

Klockorna på bräda 3
Vikt på plats 6
Klocka 1 2 3 4 5 Klocka 1 2 3 4 5
Olastad 0 48 43 12 48 Olastad 0 0 0 0 0
Direkt 29,3 67 53 16 47 Direkt 29,3 19 10 4 -1
Efter 2 min 29,9 67 53 16 47 Efter 2 min 29,9 19 10 4 -1
 



Appendix Bilaga 4: Avlästas värden för nedböjningen vid vridning 

  Sidan 2 av 2 

Klockorna på bräda 4
Vikt på plats 1
Klocka 1 2 3 4 5 Klocka 1 2 3 4 5
Olastad 0 378 61 198 70 Olastad 0 0 0 0 0
Direkt 37 401 76 204 69 Direkt 37 23 15 6 -1
Efter 2 min 38,1 401 76 204 69 Efter 2 min 38,1 23 15 6 -1

Klockorna på bräda 4
Vikt på plats 6
Klocka 1 2 3 4 5 Klocka 1 2 3 4 5
Olastad 0,1 81 63 99 71 Olastad 0 0 0 0 0
Direkt -38,7 53 45 92 71 Direkt -38,8 -28 -18 -7 0
Efter 2 min -41,2 52 44 92 71 Efter 2 min -41,3 -29 -19 -7 0

Klockorna på bräda 5
Vikt på plats 1
Klocka 1 2 3 4 5 Klocka 1 2 3 4 5
Olastad 0 3750 488 4 45 Olastad 0 0 0 0 0
Direkt 132,8 3848 554 36 46 Direkt 132,8 98 66 32 1
Efter 2 min 135,7 3849 554 36 46 Efter 2 min 135,7 99 66 32 1

Klockorna på bräda 5
Vikt på plats 6
Klocka 1 2 3 4 5 Klocka 1 2 3 4 5
Olastad 0 909 624 581 71 Olastad 0 0 0 0 0
Direkt -139,5 802 551 546 68 Direkt -139,5 -107 -73 -35 -3
Efter 2 min -144,7 800 550 546 68 Efter 2 min -144,7 -109 -74 -35 -3

Klockorna på bräda 6
Vikt på plats 1
Klocka 1 2 3 4 5 Klocka 1 2 3 4 5
Olastad 0 3461 241 3 55 Olastad 0 0 0 0 0
Direkt 221,7 3631 354 57 60 Direkt 221,7 170 113 54 5
Efter 2 min 231,3 3636 357 57 60 Efter 2 min 231,3 175 116 54 5

Klockorna på bräda 6
Vikt på plats 6
Klocka 1 2 3 4 5 Klocka 1 2 3 4 5
Olastad 0 3575 250 107 655 Olastad 0 0 0 0 0
Direkt -248 3287 126 49 650 Direkt -248 -288 -124 -58 -5
Efter 2 min -261,9 3278 121 48 650 Efter 2 min -261,9 -297 -129 -59 -5  
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