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Deformationer  i  träbjälklag  och  trägolv 
på grund av fuktvariationer  
 
Uppskattning med hjälp av finita elementberäkningar 

 

Bakgrund 
I [1, 2] redovisas en serie beräkningar av fukttillståndet  i golvbjälklag för ett antal olika antaganden 
om bl a fuktåterföring och ventilation i omgivande rum. Beräkningarna har genomförts inom ramen 
för projektet ”Framtiden trähus”.  

I  denna  rapport  redovisas  resultaten  av  finita  elementberäkningar  av  deformationer  baserade  på 
fuktberäkningarna. Syftet är att FE‐beräkningarna ska ge en uppskattning av de deformationer som 
kan tänkas uppstå i golvkonstruktionen.  

Två olika analyser redovisas här: de deformationer som uppstår i golvkonstruktionens bärande delar, 
och de deformationer som uppstår i det parkettgolv som ingår i golvkonstruktionen. 

Bjälklagets uppbyggnad 
Det  golvbjälklag  som  använts  som  exempel  här  har  uppbyggnad  enligt  Figur  1.  De  bärande  och 
primärt lastfördelande delarna består av 45 x 220 Kertobalk (c 600 mm) och 22 mm golvspånskiva.  

 

Figur 1. Golvbjälklaget [1].  
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Bjälklagsdeformationer 

Beräkningsförutsättningar 
De fuktberäkningar som gjorts i [1, 2] är baserade på en rad förenklingar vad gäller vilka material som 
medtagits,  materialparametrar  och  fuktfördelning.  Detta  har  i  sin  tur  givetvis  starkt  påverkat 
möjligheten till mer avancerade beräkningar av deformationerna som kan förväntas uppträda. 

I [1, 2] har ett antal olika klimat simulerats.  I föreliggande rapport studeras två olika fall, Fall 1 och 
Fall 2 enligt [1, 2]. Fall 1 avser ett klimat beräknat med antagande om 70 procent fuktåtervinning och 
reducerat  ventilationsflöde  medan  Fall  2  är  för  fallet  utan  fuktåtervinning  och  med  konstant 
ventilationsflöde. Både Fall 1 och Fall 2 avser vardagsrum. 

Den  mest  begränsande  förenklingen  som  gjorts  i  fuktberäkningarna  är  att  endimensionella 
beräkningar genomförts. För parkettgolvet är detta sannolikt inte av så stor betydelse, då fuktflödet 
genom  detta  sannolikt  är  i  princip  endimensionellt.  I  närheten  av  golvbjälkarna  är  den  verkliga 
fukttransporten  däremot  sannolikt  mycket  långt  ifrån  endimensionell.  För  att  trots  allt  kunna 
genomföra fuktberäkningen under antagande om en endimensionell transport, har golvbjälken  inte 
tagits med i [1, 2].  

Resultaten  i  [1,  2]  redovisas  i  form  av  relativ  fuktighet  som  funktion  av  tid  för  olika  punkter  i 
konstruktionens höjdriktning. Exempel på dessa resultat visas i Figur 2 ‐ Figur 7. I figurerna ges också 
glidande medelvärde (7 dygns). 

 

 

Figur 2. Beräknad RF i golvbjälkens underkant för fall 1 enligt [2].  
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Figur 3. Beräknad RF i golvbjälkens underkant för fall 2 enligt [2].  

 

 

Figur 4. Beräknad RF i golvbjälkens ovankant för fall 1 enligt [2].  
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Figur 5. Beräknad RF i golvbjälkens ovankant för fall 2 enligt [2].  

 

Figur 6. Beräknad skillnad  i RF mellan golvspånskivans mitt och golvbjälkens underkant  för  fall 1 
enligt [2].  

 

Figur 7. Beräknad skillnad  i RF mellan golvspånskivans mitt och golvbjälkens underkant  för  fall 2 
enligt [2].  
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I nu föreliggande deformationsberäkningar har följande antaganden gjorts: 

1. Bjälklaget består av Kertobalk och spånskiva 
2. Fullständig samverkan  mellan balk  och skiva har antagits 
3. Fuktprofilen över bjälklaget antas variera linjärt i bjälklagets höjdriktning 
4. De i [1] angiva värdena för RF har omräknats till fuktkvot med hjälp av analytiskt uttryck för 

sorptionskurva enligt Wood Handbook [3]. 
5. Samtliga beräkningar är linjära 

Indata till deformationsberäkningar 
De materialdata  som använts vid beräkningarna anges  i Tabell 1 nedan. Värdena är hämtade  från 
litteraturen, men är inte anpassade för den aktuella situationen. Snarare har typiska värden för den 
kategori material som avses använts. Till exempel uppvisar litteraturvärden för spånskivans tjockleks‐
svällning stora variationer beroende på tillverkare och skivkvalitet.  

Tabell  1.  Materialdata  som  använts  vid  FE‐beräkningarna.  Expansionskoefficienterna  avser 
töjning/fuktkvots‐% . 

Material  E‐modul 
(MPa) 

Skjuvmodul 
(MPa) 

Expansionskoefficient 

LVL 
 
 

Ex=  500 
Ey=  500 
Ez= 12000 

Gxy=50 
Gxz=700 
Gyz=700 

αx=0.0015 
αy=0.003 
αz=0.0001 

Spånskiva  E=  3000  G=1150  α  =0.0003 (i skivans plan) 

α  =0.003 (tjockleksriktning) 
 

Som  last  används,  som  nämnts  ovan,  fuktkvotsskillnaden mellan  ovan‐  och  underkant  bjälklaget. 
Denna  har  i  sin  tur  beräknats  utifrån  den  skillnad  i  RF  som  rapporterats  i  [1]  och med  hjälp  av 
följande uttryck [3]: 

  (1) 

där h är RF (%/100) och M är fuktkvoten (i %). Konstanterna i (1) ges av   

349 1.29 0.0135
0.805 0.000736 0.00000273
6.27 0.00938 0.000303
1.91 0.0407 0.000293

   (2) 

där T är temperaturen i °C. 

Uttrycket i (1) visas i Figur 8 nedan. 
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Figur 8. Sorptionskurva för 20°C enligt [2]. 

Finita elementmodell  
Modellen  som  beräknats  består  av  det  T‐formade  tvärsnitt  som  utgör  de  bärande  delarna  av 
bjälklaget, en 600 mm bred del av bjälklaget har därmed beaktats. Längs kanterna på den 600 mm 
breda spånskivan förutsätt symmetri råda. För att beräkningsmodellens storlek skall vara någorlunda 
hanterbar har en 1 m lång del av golvbjälken analyserats. Dock behöver endast halva denna längd tas 
med  i  FE‐modellen  på  grund  av  symmetri.  I modellen  skulle man  även  ha  kunnat  ta  hänsyn  till 
ytterligare ett symmetrisnitt, x‐symmetri med avseende på balkens mitt. Detta har dock  inte gjorts 
för att underlätta förståelsen för modellens geometri. 

Den modell  som analyserats  visas  i  Figur 9 nedan. Totalt har  ca 31500 element använts.  Samtliga 
element är andra ordningens 20‐nodselement, totalt 450 000 frihetsgrader. 

 

Figur 9. FE‐modell för beräkning av deformationer. 
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Lastfall 
Två lastfall studerades inledningsvis – motsvarande Fall 1 och Fall 2 i [1]. Dock visar det sig att, med 
det ovan beskrivna sättet att beräkna skillnaden  i  fuktkvot mellan ovan‐ och underkant, skillnaden 
mellan dessa två  lastfall blir försumbar  i förhållande till övriga förenklingar som gjorts. Figur 10 och 
Figur 11 visar den beräknade  skillnaden  i  fuktkvot mellan ovan‐ och underkant,  samt ett glidande 
veckomedelvärde av denna skillnad. Slutsatsen blir att det måste vara  rimligt att anta att maximal 
skillnad  i  fuktkvot mellan  ovan‐  och  underkant  är  ca  fyra  fuktkvotsprocent  (se  vid  tiden  ca  4500 
timmar,  t=0  infaller  den  1  januari)  för  båda  fallen  och  att  skillnaden mellan  fall  1  och  fall  2  är 
försumbar  i  relation  till  andra  förenklingar  som  gjorts.  Det  antas  att  största  deformationen 
uppkommer  vid  denna  tidpunkt.  Fuktkvoten  är  vid  denna  tidpunkt  ca  9%  underkant  och  ca  5%  i 
ovankant.  Det  har  slutligen  antagits  att  konstruktionens  spännings‐  och  deformationsfria 
jämviktsfuktkvot är 7%.  

  

Figur 10. Beräknad fuktkvotsskillnad (%) mellan ovan‐ och underkant bjälklag som funktion av tid 
(timmar), fall 1. 

 

   

Figur 11. Beräknad fuktkvotsskillnad (%) mellan ovan‐ och underkant bjälklag som funktion av tid 
(timmar), fall 2. 

‐6

‐5

‐4

‐3

‐2

‐1

0

1

2

0 2000 4000 6000 8000 10000
Över‐Under

168 per. glid. med. 
(Över‐Under)

‐6

‐5

‐4

‐3

‐2

‐1

0

1

2

3

0 2000 4000 6000 8000 10000 Över‐Under

168 per. glid. med. 
(Över‐Under)



 

Result
I Figur 1
golvkons
består  i 
grund av
uppstår.
medan d
aktuella 
tvärsnitt
den allts
(och då i

Figur  12
enheter

Max 
ovank

Max 
under

tat 
12 visas berä
struktionen 
princip av  t
v expansion/
 Den  första 
den  andra d

fallet,  m
tskrympninge
så på böjning
inte mitt öve

2.  Beräknad
. Sidovy, isov

nedböjning
kant 

nedböjning
rkant 

äkningsresult
(den 0.5 m 
vå delar, de
/krympning 
delen  (böjn

delen  (vertik
med  de  v
en obetydlig
g) enligt Figu
er Kerto‐balk

d  deformatio
vy och vy un

g, 

g, 

tat  i  form av
långa  symm

els den böjni
i materialet
ningen)  är p
al  krympnin
valda  mat
g. FE‐beräkni
r 12. Nedböj
ken utan i hö

on  (vertikal
nderifrån. 

8 

v vertikal utb
metrihalvan v
ng som den
, och dels d
roportionell 
g/svällning) 
erialparame
ingen ger en
jningen blir 0
örnet av spån

  förskjutnin

böjning  för e
visas  i  figure
 ojämna  fuk
en  svällning
mot den up
är oberoen
trarna,  oc
n total vertika
0.39 mm i un
nskivan).  

ng)  i  bjälkla

en 1 m  lång
en). Den vert
ktfördelninge
g/krympning 
pplagda balk
de  av balke
ch  fuktkvot
al deformati
nderkant och

ag  vid  fuktk

,  fritt upplag
tikala deform
en ger upph
i höjdled  so
kens  längd  i
ns  längd.  Fö
tsfördelninge
ion (i huvuds
h 0.46 mm i o

 

 

 

kvotskillnad 

gd del av 
mationen 
ov  till på 
om också 
  kvadrat, 
ör det nu 
en,  blir 
sak beror 
ovankant 

om  4%‐



  9 

Jämförelse med ”handberäkning” 
Det är relativt enkelt att genomföra motsvarande analys med ”handberäkning”. Genom att anta att 
golvbjälklaget  utgörs  av  en  balk med  sammansatt  tvärsnitt,  och med  användande  av  traditionell 
balkteori  fås  för det aktuella  fallet en nedböjning på 0.386 mm. Tillskottet  till nedböjningen p g a 
tvärsnittets  krympning  blir  0  mm,  eftersom  fuktfördelningen  antagits  vara  symmetrisk  över 
tvärsnittets höjd och  spånskivan och Kertomaterialet antagits ha  samma  krympkoefficient  i denna 
riktning. Således en  fås mycket god överensstämmelse med FE‐beräkningarna. Man kan observera 
att resultaten i Figur 12 indikerar att endast marginella lokala effekter förekommer, varför balkteori 
utgör  en  mycket  god  approximation.  Ju  längre  spännvidden  är  desto  bättre  blir  dessutom 
approximationen. En modell för handberäkning beskrivs i mer detalj i Appendix.  

Inverkan av balkens upplagslängd 
Genom att använda handberäkningsmodellen, som ju visat sig fungera bra enligt ovan, är det enkelt 
att genomföra beräkningar  för andra upplagslängder. Tabell 2 ger några  sådana exempel.  I det nu 
aktuella fallet med symmetrisk fuktfördelning över tvärsnittshöjden fås ingen tvärsnittskrympning. 

Tabell 2. Inverkan av bjälklagets spännvidd på deformation (4% skillnad  i fuktkvot över bjälklaget 
(5‐9%)) 

Spännvidd,
(m) 

Nedböjning,
(mm)

0.5   0.096 
1.0   0.386 
1.5   0.868 
2.0   1.543 
2.5   2.411 
3.0   3.472 
3.5   4.725 
4.0   6.172 
4.5   7.811 
5.0   9.644 
5.5   11.669 
6.0   13.887 
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Deformationer i parkettbräda 

Beräkningsförutsättningar 
Från beräkningar genomförda vid LTH har relativ fuktighet som funktion av tid för två olika punkter i 
parkettbrädans tjockleksriktning erhållits. Dessa resultat visas i Figur 13. Som framgår av denna figur 
är  skillnaden mellan  Fall  1  och  Fall  2  ganska  liten.  Skillnaderna  uppträder  under  vintern  (0‐3000 
timmar)  

 

Figur 13. Beräknad skillnad i RF över parkettbrädans tjocklek, Fall 1 (vä) och Fall 2 (hö).  

 

I nu föreliggande deformationsberäkningar har följande antaganden gjorts: 

1. Parkettbrädan består av  tre skikt, med sinsemellan 90 graders skillnad  i  fiberriktning. Total 
tjocklek på parkettbrädan är 14 mm. 

2. Fuktprofilen över parkettbrädan har beräknats med hjälp av transient fuktransportberäkning 
i  ABAQUS,  därvid  har  som  randvillkor  använts  uppmätt  RF  enligt  Figur  13,  omräknat  till 
fuktkvot enligt ekvation (1) och (2). 

3. Deformationerna på  grund  av  fuktvariationer har  sedan beräknats, baserat på en  antagen 
initiell, jämnt fördelad fuktkvoten på 4%. 

4. Parkettbräderna har antagits ha en deformations‐ och spänningsfri jämviktsfuktkvot på 7%. 

Indata till deformationsberäkningar 
De materialdata som använts vid beräkningarna anges i Tabell 3 nedan. Värdena sammanfaller med 
de som använts för träbalken enligt ovan och bedöms vara representativa för de i parkettbrädan 
ingående materialen, jämförelse har också gjorts med värden från [3]. Observera att diffusions‐
motstånd som använts för fukttransportberäkningarna avser fuktkvoten (i %) som potentialfält. I 
samtliga materialskikt har antagits att årsringarna är horisontella/vertikala, dvs ingen hänsyn till 
årsringskrökning har tagit. 
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3Dmodell – Fall 2 
I  denna  beräkning  användes  Fall  2  med  3D‐modellen,  Fuktfördelningen  inuti  parkettbrädan  har 
beräknats för var 100e timme under ett år. Dessa fuktfördelningar används sedan för att beräkna de 
deformationer som uppstår.  I Figur 18 nedan visas resultaten. Kurvorna visar deformationen för de 
olika punkterna på modellen  som  funktion  av  tiden. Maximal  tvärskrympning  inträffar  i början  av 
året i punkt B (en av de blåa kurvorna). Maxvärdet är 0.285 mm. Då detta avser tvärskrympning för 
halva  brädans  bredd,  förutsäger  alltså  beräkningarna  en  maximal  tvärskrympning  på 
2*0.285=0.57 mm.  Maximal  kupning  är  ca  0.84  mm  (lyftning)  under  sommaren.  Maximal 
längskrympning  är  0.18  mm  i  modellen,  vilket  innebär  det  dubbla  värdet  för  en  100  mm  lång 
parkettbräda.  Vad  gäller  både  längs‐  och  tvärskrympningen  utgörs  dessa  till  viss  del  av  lokala 
effekter,  varför  värdena  inte  utan  vidare  kan  extrapoleras  till  andra  bredder  (än  188 mm)  eller 
längder (100 mm).    

 

Figur 18. Deformationer i parkett som funktion av tiden (beräkning över ett år). Fall 2, 3D‐modell. 

2Dmodell – Fall 2 
I diagrammet nedan visas resultaten från beräkningarna med 2D‐modellen för Fall 2. Det framgår av 
resultaten  att  det  generella  beteendet  överensstämmer  väl  med  resultaten  från  3D‐modellen. 
Maximal kupning uppskattas här  till  ca 0.73 mm, maximal  tvärskrympning är 0.273 mm  (för halva 
bredden). Dessa resultat skall jämföras med 0.84 mm resp 0.285 mm för 3D‐modellen.  
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Figur 19. Deformationer i parkettb som funktion av tiden (beräkning över ett år). Fall 2, 2D‐modell. 

2Dmodell – Fall 1 
I  diagrammet  nedan  visas  resultaten  från  beräkningarna med  2D‐modellen  för  Fall  1.  Resultaten 
sammanfaller med de för Fall 2 under sommarhalvåret. Under vinterhalvåret, och då främst i början 
av året finns dock skillnader. Maximal tvärskrympning uppgår i detta fallet till ca 0.2 mm dvs ca 73% 
av krympningen för Fall 2. Maximal kupning uppträder under sommarhalvåret och är därför samma 
som för Fall 2. Kupningen under vinterhalvåret är mindre i detta fall, maximalt ca ‐4 mm, jämfört med 
ca ‐6 mm för Fall 2.  

 

Figur 20. Deformationer i parkett som funktion av tiden (beräkning över ett år). Fall 1, 2D‐modell. 
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2Dmodell – Inverkan av diffusionsmotstånd/limfog 
En  av många  osäkerheter  i  de  beräkningar  som  gjorts  gäller  inverkan  av  ytbehandling  och  limfog 
mellan materialskikten på diffusionsmotståndet. På samma sätt som rapporteras i [4], har därför en 
studie  gjorts  med  lågt  diffusionsmotstånd  i  övre  materialskiktet  (slitskiktet).  Därvid  har 
diffusionsmotståndet  satts  till  10‐11  (istället  för  4∙10‐10).  Fall  2  har  beräknats.  Resultatet  visas  i 
diagrammet nedan. 

 

Figur 21. Deformationer i parkett som funktion av tiden (beräkning över ett år). Fall 1, 2D‐modell. 

Kommentarer 
Flera  osäkerheter  vad  gäller  inte  minst  indata  till  beräkningarna  i  form  av  materialdata  och 
randvillkor  från  fuktberäkningarna  föreligger.  De  materialdata  som  används,  främst 
krympningskoefficienter,  påverkar  naturligtvis  i  hög  grad  resultaten.  I  litteraturen  återfinns  en 
relativt stor variation av materialdata.  De beräkningar [1, 2] av fukttillstånd som använts som indata 
till  FE‐beräkningarna  är  endimensionella. Vidare  har  en  del  förenklingar  gjorts  vad  gäller  de  olika 
materialskiktens inverkan.  

Sammantaget  gör  detta  att  de  presenterade  resultaten  snarast  skall  ses  som  indikationer  på  de 
deformationer som kan förväntas.   

Som  exempel  kan  nämnas  kupning  och  tvärskrympning  av  parkettbrädan.  Beräkningarna  gav  en 
maximal kupning på ca 0.8 mm och en  tvärskrympning på ca 0.6 mm  (Fall 2) och 0.4 mm  (Fall 1). 
Slutsatsen man kan dra är därmed att det  föreligger  risk  för kupning av bräderna  (storleksordning 
0.5‐1.0 mm), tvärskrympningen är sannolikt i storleksordningen 0.4‐0.8 mm för Fall 2, och ca 2/3 av 
detta för Fall 1.    
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Appendix  

En  modell  för  beräkning  av  fuktdeformationer  i  balkar  med 
sammansatta tvärsnitt 

Förutsättningar 
Balktvärsnittet som betraktas  i exemplet är sammansatt av tre delar enligt nedan.  Inget  i modellen 
förhindrar dock utvidgning till fler delar. 

 b1 

h1 

h2 

h3 

b2 

b3 
 

 
Deformationerna  i balken uppkommer på grund av olika krympning/svällning  i balkens olika delar. 
Detta  kan  i  sin  tur  bero  på  antingen  gradienter  i  fuktinnehåll  eller  olika  krympnings‐  eller 
svällningskoefficienter, eller båda delar. Härledningen bygger på en analogi mellan krympning eller 
svällning och  isotrop  värmeutvidgning. Detta  innebär bl  a  att endast  axiella  spänningar behandlas 
inledningsvis, liksom för traditionell balkteori.  

Värmeledning 
Hookes lag för fallet med temperaturinducerade töjningar lyder: 

)εD(εσ θ−=   (1) 

där  θε  är de fria töjningarna på grund av ändrad temperatur (från spänningsfritt utgångsläge). D  är 
materialets styvhetsmatris (bestäms med E och � för isotropa material). 

De fria töjningarna ges av  

ΔTαεθ =   (2) 

Vektorn  α  (6x1 i 3D‐fallet) innehåller de koefficienter som ger töjning i x,y, och z‐led samt eventuell 
skjuvtöjning  vid  en  ändring  av  materialpunktens  temperatur  med  ΔT .  Här  förutsätts  att 

värmeutdvigningen är isotrop, vilket innebär att  [ ]T000111α=α (3D). 

 



  18 

Beräkning av deformationer och spänningar  FEformulerade problem 
Vid  en  beräkning  med  finita  elementmetoden  läggs  förutom  mekaniska  laster  även 
“temperaturlasten” på. I FE‐formulering blir detta bidrag till lastvektorn 

dV∫=
V

θTθ DεBf   (3) 

där  BT  beror  på  elementens  formfunktioner.  Uttrycket  i  (3)  ger  som  resultat  nodkrafter  som  är 
statiskt ekvivalenta med (pseudo)spänningarna som hör till töjningarna. Med denna lastvektor samt 
eventuella mekaniska laster beräknas sedan deformationerna i strukturen.  

För att beräkna spänningarna används slutligen Hookes lag (1).  

Samma  tillvägagångssätt  kan  användas  utan  FE‐formulering  för  exempelvis  traditionell  balkteori, 
vilket  görs  nedan  för  en  balk  med  sammansatt  tvärsnitt.  Därvid  bestäms  först  bidraget  till 
temperaturlasterna,  svarande  mot  (3).  Med  dessa  laster  beräknas  balkens  deformation.  Sedan 
bestäms  spänningarna  genom  att  från  spänningar  beräknade med  traditionell  balkteori  (Naviers 
ekvation) subtrahera de termiska spänningarna, vilket alltså motsvarar uttrycket (1). 

 

Modell för sammansatta balkar 
  b1 

h1 

h2 

h3 

b2 

b3 

Tre material 
E-modul: E1, E2, E3 
Utvidgningskoeff.: a1, a2, a3   

 

Balktvärsnittet  har  en  känd  fuktprofil,  för  enkelhets  skull  kan  denna  begränsas  till  exempel  till 
styckvis  linjära  fördelningar  enligt  figur  nedan.  Ur  denna  fuktprofil  beräknas  bidraget  till 
snittkrafterna i balken, genom att först bestämma de fria töjningar och de tillhörande spänningarna 
samt  integrera  dessa  över  respektive  tvärsnittsdel.  Detta  görs  på  ett  sätt  så  att  de  resulterande 
snittkrafterna är  statiskt ekvivalenta  till  spänningarna. Exempelvis kan man  för varje del  (material) 
bestämma en normalkraft, Ni, och ett moment, Mi. 
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 Fuktfördelning Fria töjningar (εθ) Spänningar (Dεθ) Snittkrafter 

 

Inverkan av tvärsnittets krympning/svällning 
De  deformationer  som  diskuterats  ovan  härrör  från  de  axiella  töjningarna  i  balken.  Till  dessa  bör 
också de transversella töjningarna adderas för fall med t ex träbalkar, då dessa transversella töjningar 
ofta är av samma storleksordning eller större. Töjningarna över tvärsnittet är förstås oberoende av 
balkens längd och ger upphov till en total höjdändring av tvärsnittet som blir: 

∫
−

=Δ
2/

2/

h

h

dyh θε   (3) 
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