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Sammanfattning 
En ökad användning av trä kräver utveckling av nya byggsystem och byggprodukter. 
Väl utvecklade byggsystem finns i konkurrerande material som stål och betong för både 
bostäder och offentliga byggnader, som kontor. För att trä ska kunna konkurrera med 
betong i bjälklagssystem krävs bland annat att träaltemativet ska klara längre spänn
vidder än det gör idag. En lång spännvidd för bostadsbjälklag är 7-10 m medan den för 
kontorslokaler är 12 m eller mer. 

De olika krav som beställare, nyttjare, myndigheter och byggnadsentreprenörer ställer 
på bjälklag beskrivs och diskuteras. Dimensionering av bjälklag av trä är först och 
främst ett deformationsproblem och inte ett hållfasthetsproblem. Ju längre spännvidd 
desto svårare är det att uppfylla nedböjnings-, svikt- och vibrationskrav. 

På marknaden tillgängliga byggsystem och byggprodukter för bjälklag har kartlagts. 
Även några system och produkter under utveckling fmns redovisade. Produkterna har, 
med hänsyn till statiskt verkningssätt, grupperats i plattor, balkar och sammansatta 
produkter samt konstruktioner sammansatta av trä och betong. Med hänsyn ti l l vilken 
typ av byggnad som avses; kontor, offentlig lokal eller bostad kan två huvudtyper av 
bjälklagskonstruktioner identifieras. I bostäder eftersträvas bjälklagstyper med låg 
konstruktionshöjd, vilket för långa spännvidder ger kompakta tvärsnitt. Limmade bjälk
lagselement med goda styvhetsegenskaper i tvärled är därför ett intressant alternativ. I 
kontor och offentliga lokaler däremot kan bjälklag ha en högre total höjd eftersom de 
horisontella installationema ofta placeras i undertaket. Med öppna, eller till en viss del 
öppna, tvärsnitt är det möjligt att integrera installationema med bjälklagets bärande 
konstruktion. Även bjälklagslösningar baserade på höga balkar av fackverkstyp är med 
hänsyn ti l l detta intressanta. För såväl bostads- som kontorsbjälklag kan konstruktions
lösningar som är baserade på samverkan med andra konstruktionsmaterial som stål och 
betong vara aktuella. 

För att öka spännvidden för lätta bjälklag av trä och samtidigt hålla konstruktionshöjden 
så låg som möjligt krävs att deformationema i bjälklaget kan begränsas. En ökad spänn
vidd ökar risken för störande deformationer i form av svikt och vibrationer i bjälklaget. 
Att i efterhand komma ti l l rätta med problemet kan vara både svårt och kostsamt. Därför 
behöver bättre metoder för dimensionering utvecklas och gränsvärden att dimensionera 
emot fastställas. Detta gäller särskilt för bjälklag med lång spännvidd som riskerar att 
belastas av grupper av människor i rörelse. Även ny kunskap och nya metoder för att i 
praktiken konstruktivt behärska svikt och vibrationer behöver tas fram. 



1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
En ökad användning av konstruktionsvirke är av stort intresse för skogs- och trävaru
industrin i Sverige. För att öka användningen av trä i Sverige har regeringen beslutat att 
Närings- och Miljödepartementet, tillsammans med trä- och byggsektorn, ska utarbeta 
en nationell strategi för att öka användningen av trä i byggande och i produkter. I och 
med att man 1994 övergick från föreskrivande till funktionsbaserade brandbestämmel
ser för byggnader blev det möjligt att bygga hus högre än två våningar med bärande 
stomme i trä. Idag byggs endast 5 % av hus högre än två våningar i trä medan mot
svarande siffra för hus upp ti l l två våningar är 95 %. I USA och Kanada byggs 80-90 % 
av hus upp till fem våningar i trä. 

För en ökad användning av trä krävs utveckling av nya byggsystem och byggprodukter, 
men också en ökad kunskap om träbyggnadstekniken och användning av den. För 
konkurrerande material som stål och betong finns väl utvecklade byggsystem för både 
bostäder och offentliga byggnader som kontor. För att trä ska kunna konkurrera med 
betong i bjälklagssystem för höga trähus krävs bland annat att träaltemativet klarar av 
längre spännvidder än 5-6 m. Detta är den maximalt möjliga spännvidden med dagens 
bjälklagsystem bestående av bärande balkar och golvbeläggning av skivor. Den totala 
kosmaden för träbyggnadsaltemativet får inte bli högre än för betongaltemativet för att 
vara konkurrenskraftigt. Konstruktionshöjden för ett bjälklag i trä bör inte heller vara 
högre än för ett betongaltemativ om inte andra mervärden kan påvisas som kompenserar 
för en ökad höjd jämfört med ett betong bjälklag. 

1.2 Syfte 
Syftet med den här förstudien är: 
• att översiktligt beskriva vilka krav som ställs på bjälklag i albnänhet och i synnerhet 

på bjälklag med lång spännvidd, 
• att ge en sammanställning av olika bjälklagssystem där de bärande komponenterna 

helt eller delvis består av trä eller träbaserade material, 
• att beskriva aktuella bärande komponenter av trä som kan vara lämpliga att använda 

i bjälklag med lång spännvidd, 
• att ge förslag på fortsatta studier framförallt inom områden där det finns kunskaps

luckor men också peka på några bjälklagslösningar som kan vara intressanta att 
utveckla vidare. 

1.3 Omfattning och begränsningar 
Beroende på vilken typ av byggnad som avses är kravet på konstruktionshöjd och 
spännvidd olika och därmed även definitionen av lång spännvidd. Bostäder kräver 
system med en låg konstruktionshöjd, medan i kontorslokaler finns utrymme tillgängligt 
för en högre konstruktionshöjd. Möjligheten t i l l att öka spännvidden är direkt kopplad 
till den tillgängliga konstruktionshöjden, vilket innebär att typen av byggnad ger olika 
altemativ för storleken på spännvidden. För bostäder är också behovet av fii spännvidd 
lägre än för kontorslokaler. För bostäder är en lång spännvidd mellan 7-10 m medan för 
kontorslokaler är den 12 m eller mer. 

I kapitel 2 diskuteras de krav som ställs på bjälklag. Önskemålet om en så låg konstruk-
tionshöjd som möjligt diskuteras. Krav med hänsyn ti l l bärförmåga, ljud, brand, svikt 



och svängningar beskrivs. Även krav med hänsyn ti l l kostnader och transporter nämns. 
De myndighetskrav som anges avser gällande svenska föreskrifter och bestämmelser. I 
kapitel 3 beskrivs de material och produkter av trä, eller med trä som delmaterial, som 
finns tillgängliga på marknaden idag, men även några som är under utveckling anges. 
De olika komponenterna för bjälklag som beskrivs har delats in i grupper efter statiskt 
verkningssätt; plattor, balkar och sammansatta produkter med blandade egenskaper. I 
kapitel 4 beskrivs konstruktioner sammansatta av trä och betong. Olika förband mellan 
trä och betong och några exempel på bjälklagskonstruktioner redovisas. I kapitel 5 dis
kuteras möjliga bjälklagstyper och material för bjälklag med lång spännvidd. I kapitel 6 
ges förslag t i l l fortsatta studier inom ämnesområden av stor betydelse för bjälklag med 
stor spännvidd. 

2 Krav 
2.1 Allmänt 
Ett bjälklag är en komplex konstruktion som inte bara ska ftingera som bärande konst
ruktionsdel utan också ska ha avskiljande egenskaper med hänsyn till brand och ljud. 
Myndigheter, nyttjare, byggnadsentreprenörer och beställare ställer olika krav på 
bjälklaget. Myndigheterna reglerar krav med avseende på säkerhet och lägsta accepte
rade komfort. Dessa krav avser hållfasthet, brand, akustik, deformationer, svikt och 
svängningar. Tillverkaren av eventuella prefabricerade komponenter vill att tillverk
ningen av dessa ska bli så enkel som möjligt till ett så lågt pris som möjligt. Byggentre
prenören vill att montage och inbyggnad ska vara enkel och kräva så lite resurser som 
möjligt i form av material, tid och arbetskraft, men också att produkten ska ha en låg 
kostnad. Nyttjaren ställer krav på slutlig komfort, säkerhet och en god akustisk miljö. 
Ett golvbjälklag ska kännas säkert och inte svikta eller vibrera på ett oroväckande sätt. 
Beställaren/fastighetsägaren vill ha en så bra produkt som möjligt och som uppfyller 
kraven på komfort och säkerhet till så låg kostnad som möjligt. Flera av de ställda 
kraven är motstridiga och leder till konstruktionsmässiga kompromisser. För att kunna 
göra en optimering av egenskaperna i ett bjälklag är det viktigt att ställda krav är klart 
definierade och helst också på något sätt mätbara. 

2.2 Konstruktionshöjd 
Att konstruera och tillverka bjälklag av trä med lång spännvidd kan idag göras utan 
några större problem om det inte ställs några begränsningar för bjälklagets konstruk
tionshöj d. Konkurrerande bjälklag av massiv betong och betonghåldäck har låga 
konstruktionshöjder vilket motiverar att hålla en låg höjd även för träbjälklag. Ett all
mänt önskemål är att bjälklagshöjden ska hållas nere vid den nivå som motsvarar 
betongkonstruktionens. Argument som nämns för att stödja detta är först och fi"ämst 
kostnaderna. Til l exempel ökar kostnaderna för fasaderna när den totala byggnads
höjden ökar beroende på ökad bjälklagshöjd. Men man kan fråga sig om det är så enkelt 
eftersom en högre konstruktionshöjd för bjälklaget kan innebära ett effektivare material
utnyttjande vilket i sin tur kan ge en lägre kostnad per kvadratmeter bjälklagsyta. Andra 
argument som har med utseendet att göra är att vid schakt och vid håltagningar för 
trappor syns bjälklagstjockleken och kan uppfattas som störande om den är alltför hög, 
men också att proportionerna i fasaden, med tanke på fönster och avståndet mellan dem, 
blir annorlunda än vad man är van vid och kanske också uppfattas som störande. Med 
god planering vid projektering och utförande borde inte dessa argument bli avgörande 
eller orsaka problem. 



Med hänsyn till typen av lokal är den höjd som bjälklaget mellan två våningar får ha 
mer eller mindre pressad. I kontorsbyggnader, skolor och liknande offentliga lokaler 
kräver olika installationer stort utrymme. I bjälklag av betong eller betonghåldäck 
utnyttjas vanligtvis utrymmet mellan det bärande bjälklaget och ett nedpendlat undertak 
till dragning av horisontella installationer för ventilation, avlopp och el. Den totala 
bjälklagshöjden från underkant undertak ti l l färdigt golv på ovansidan blir därför hög, 
kanske upp t i l l en meter beroende på kanaldimensioner och golvuppbyggnad. Om 
installationsutrymmet i dessa lokaler skulle kunna utnyttjas till att öka konstruktions
höjden för ett bjälklag i trä skulle det ge en effektivare konstruktion som skulle kunna 
belastas mer eller användas till längre spännvidder. Detta förutsätter att installations
dragningarna och de bärande konstruktionsdelama samordnas så att antalet kollisioner 
minimeras. I de fall då det trots allt uppkommer kollisioner går det ofta att genom god 
planering lösa håltagningar och awäxlingar på ett enkelt sätt. I bostäder finns inte 
samma behov av utrymme för installationer, vilket betyder att bjälklagets höjd bestäms 
endast av dess bärande och avskiljande funktion varför här inte avsätts någon extra höjd 
för installationsdragningar. Emellertid kan grova rör för avlopp och vatten placeras inuti 
bjälklaget och klena rör för elinstallationer kan placeras i utrymmet mellan gipsskivoma 
i taket och bjälklagets underkant. 

2.3 Bärformåga 
Trä har en bra bärförmåga i förhållande till sin densitet jämfört med betong och stål. I 
bjälklag av trä är det vanligtvis styvheten och inte bärförmågan som är dimensionerande 
för konstruktionen. Det innebär att bjälklagskonstruktionema i de flesta fall enbart 
behöver dimensioneras för bruksgränstillstånd. Myndighetemas ställda krav på säkerhet 
i form av erforderlig bärförmåga för bjälklag i olika typer av lokaler finns reglerat i 
PBL, Plan och Bygglagen. Dimensionerande lastkombinationer och laster anges i BKR 
1999 i kap 2 och 3. Dimensioneringsanvisningar för träkonstruktioner finns i kap 5. 

Konstruktionshöjdens förhållande till spännvidden är avgörande för bärförmågan. Ju 
längre spännvidd desto högre konstruktionshöjd krävs om samma typ av konstruktion 
används. En låg konstruktionshöjd i förhållande t i l l spännvidden innebär att mer mate
rial eller material med goda hållfasthets- och styvhetsegenskaper krävs för att uppfylla 
dimensioneringskraven. Detta ger kompakta tvärsnitt som är mer eller mindre massiva. 
Materialet i över- och underkanten kan med fördel vara av bättre kvalitet med högre 
hållfasthets- och styvhetsegenskaper. Altemativt om något högre konstruktionshöjd kan 
utnyttjas är tvärsnitt av typen T- och lådtvärsnitt effektiva. Över- och underflänsar av 
högvärdiga material förbättrar bärförmågan ytterligare. En förutsättning för att tvär
snittet ska bli effektivt är att de olika delama, flänsar och liv, samverkar med varandra. 
Limmade tvärsnitt kan beroende på lim ge full samverkan, tvärsnitt sammansatta med 
olika sorters mekaniska förbindare ger däremot olika grad av samverkan. Kombinerat 
med lim kan mekaniska förbindare däremot ge mycket god samverkan. För träkonstruk
tioner blir antalet förbindare i allmänhet stort och det är viktigt att föreskrivna mått i 
förbandet hålls. Arbetet att montera ihop en konstruktion tar därmed tid och montage 
under obekväma förhållanden och tidspress kan ge bristfälliga förband med nedsatt 
bärförmåga. För att uppnå ett fullgott limningsresultat bör limning av konstruktioner ske 
under kontrollerade förhållanden vilket för det mesta inte är möjligt vid limning på plats 
på ett bygge. Detta talar för att prefabricerade element är att föredra framför att bygga 
med lösa komponenter på byggarbetsplatsen. Graden av prefabricering är i sin tur 
beroende av installationer och transportkänsligheten för de kompletterande skikt som 
klär in konstruktionen. 



2.4 Ljud 
När man talar om ljud i byggnader menar man först och främst luftljud och stegljud. 
Luftljud är ljud som transporteras i luft genom variationer av lufttrycket. Lufttrycks-
variationema sätter kringliggande konstruktionsdelar i svängning och sprider därmed 
ljudet vidare till angränsande rum. Stegljud är ljud som alstras av personer i rörelse på 
ett bjälklag och sprids vidare till angränsande rum av de svängningar som uppkommer i 
bjälklaget. Men det är inte enbart ljudöverföringen direkt genom en konstruktion som 
man måste ta hänsyn till utan av stor vikt för ljudmiljön är också flanktransmissionen av 
ljud. Flanktransmission innebär att ljudet sprids vidare till angränsande lägenheter via 
anslutande, flankerande, byggnadsdelar. Ett typiskt fall är då ljudet mellan två våningar 
förutom genom bjälklaget också överförs via anslutande väggar. Det är främst på grund 
av flanktransmission som man får sämre värden för stegljudsisolering i fältmätningar 
jämfört med de värden som uppmäts i laboratorium. Med avseende på just låga frekven
ser är utformningen av anslutningsdetaljen mellan bjälklag och vägg viktig. 

Kraven på ljudisolering i bostäder definieras i BBR 99, för luftljudsisolering som det 
vägda faltreduktionstalet, R'w, med en anpassningsterm, C 1,50-3150, och den vägda steg-
ljudsnivå, L'n,w, med en anpassningsterm, C i,5o-3i5o • Anpassningstermema ska säker
ställa ett högt fältreduktionstal respektive låg stegljudsnivå även vid låga frekvenser. I 
"Ljudklassning av utrymmen i byggnader". Svensk Standard SS 025067, finns ljud
klasser för steg- och luftljud enligt nedan definierade. 

Stegljud: Klass A L'n.w + C i.50-2500 < 50 dB 
Klass B L'n,w + C 1,50-2500 < 54 dB 
Klass C L'n,w < 58 dB, L'n,w + C i.50-2500 < 54 dB 
Klass D L'n.w < 62 dB 

Luftljud: Klass A R'^ + C i.50-3150 > 60 dB 
Klass B R'w + C i,5o-3i50 > 56 dB 
Klass C R'w > 52 dB, R\ + C i,5o-3i50 > 52 dB 
Klass D R'w > 48 dB 

Krav på luftljudsisolering och stegljudsnivå i kontorsutrymmen finns också definierade i 
BBR. Lägsta tillåtna luftljudsisolering är R'w ^44 dB och högsta fillåtna stegljudsnivå 
L'n,w ^ 8 dB. 

I bostäder och även kontor är den vanligaste källan till störande stötljud personer i rörel
se, fotsteg från vuxna samt springande och hoppande bam. De gränsvärden som anges 
tar inte hänsyn ti l l de lägsta frekvensema, de under 50 Hz, som är de frekvenser som är 
utmärkande för ett fotsteg. En undersökning på Luleå universitet (Shi et al, 1995) har 
visat att den standardiserade utrustning som används för att simulera steg och stötar inte 
heller ger ett tillräckligt brett frekvensspektrum för att täcka in de allra lägsta frekven
sema på ett sätt som motsvarar ett fotsteg. Undersökningen gäller lätta golvkonstruk
tioner med bärande balkar med golv och undertak av skivor på glespanel av vanligt 
virke respektive ljudreglar. I de högre frekvensema ger utrustningen ljudnivåer över de 
som motsvarar gångtrafik. 

Brister i utförande vid produktion kan få stora konsekvenser för ljudmiljön i den färdiga 
byggnaden. Främst med hänsyn ti l l stegljud är det viktigt vid produktion att man inte 
kortsluter skikt i flytande övergolv eller fjädrande undertak. Det innebär att eventuella 
installationer för ventilation, avlopp och el som byggs in i bjälklaget måste vara helt 
Inkopplade från undertaket som hängts upp med fjädrande akustikprofiler eller ljud
byglar. Flanktransmissionen i byggnader kan begränsas med olika sorts "dämpare" i 



knutpunkten mellan bjälklaget och väggen. Det är även här viktigt att de monteras på 
det sätt som leverantören avsett för att slutresultatet ska bli bra. 

2.5 Brand 
Fram ti l l 1994 var det i Sverige endast möjligt att bygga hus med trästomme upp till två 
våningar. Orsaken var att trästommar ansågs osäkra med avseende på brand, vilket 
grundade sig på tidigare erfarenheter av storbränder i samlad träbebyggelse. När den 
nya byggnormen, BBR 94, kom 1994 ändrades brandkravet fi"ån att vara materialbundet 
ti l l att ställa krav på funktion, brandsäkerhet, i stället. Ingen begränsning på antalet 
våningar finns längre. Kapitel 5 i BBR 1999 som gäller idag behandlar frågor om brand
skydd. 

Det finns tre brandklasser för byggnader Br 1, Br 2 samt Br 3. Den brandtekniska 
klassen för en byggnad bestäms av byggnadstyp, antalet våningar, vilken verksamhet 
som ska bedrivas i lokalerna samt antalet personer som kommer att vistas där samtidigt. 
Personemas förutsättningar att själv sätta sig i säkerhet vid en eventuell brand inverkar 
också. Byggnader där brand medför stor risk för personskada ska utföras i klass Br 1, 
med de högsta kraven på t ex ytskikt samt bärande och avskiljande konstruktioner. 
Byggnader där brand kan medföra måttlig risk för personskada utförs i klass Br 2. 
Övriga byggnader utförs i klass Br 3. 

Byggnader delas in i brandceller som skiljs åt med byggnadsdelar som hindrar spridning 
av brand och brandgaser under en föreskriven tid. Byggnadsdelama indelas beroende på 
funktion i klasser R (bärförmåga), E (integritet) och I (isolering). Beteckningama kom
bineras för att ange den totala funktionen och följs av ett tidskrav för avskiljning. För en 
byggnad i klass Br 1 med upp till 8 våningar klassas bjälklaget mellan bostads- och kon
torslägenheter i brandteknisk klass R60, i högre byggnader klassas bjälklaget till R90. 
För en byggnad i klass Br 2 gäller R30 för bjälklaget mellan bostads- och kontorslägen
heter. Bostadsbjälklaget i byggnader i klass Br 3 klassas till R15. 

Den bärande stommen i en byggnad måste ofta skyddas med en skivbeklädnad för att 
klara kravet på bärförmåga. Skivmaterialet kan dimensioneras antingen så att det 
skyddar den bärande stommen från direkt brandpåverkan under hela den föreskrivna 
tiden eller bara en del av den. Om skivmaterialet faller ner före den föreskrivna tiden 
krävs ofta en isolering som skyddar stommen mot brandpåverkan från flera sidor. I 
bjälklag kan isoleringen hindras att falla ner med hjälp av glespanel eller akustik-
profiler. Stommen kan också dimensioneras för att klara en inbränning vid brand under 
den tid som krävs i bestämmelserna. 

2.6 Svikt och vibrationer 
Stömingar i form av svikt och vibrationer som förekommer i bostäder och kontor orsa
kas först och främst av människor i rörelse. En person som går på ett bjälklag generar 
dynamiska kontaktkrafter som ger golvkonstruktionen en påtvingad svängning. Perso
ner och inredning som befinner sig på golvet försätts i svängning, börjar vibrera. 
Störande vibrationer kan definieras som vibrationer orsakade av någon annan än den 
som blir störd av dem. Svikt är den störande upplevelse som en person får då golvet ger 
efter och vibrerar i belastningspunkten för fotsteget som personen tagit. Dimensionering 
av bjälklag med hänsyn till svikt och vibrationer orsakade av människor i rörelse om
fattar begränsning av både den statiska nedböjningen och dynamisk svängningsrespons. 



2.6.1 Statisk dimensionering 
Enligt byggnadsnormen, BKR 1999, ska risken för besvärande vibrationer beaktas. För 
bostadsbjälklag med balkar i huvudbärriktningen ges en förenklad beräkningsmetod för 
att bedöma svängningsbenägenheten. Kravet formuleras så att nedböjningen hos en en
skild fritt upplagd balk inte bör överstiga 1,5 mm under inverkan av en kortvarig punkt
last med dimensioneringsvärdet 1,0 kN placerad i mitten av spännvidden. Lastfördel
ning ti l l intilliggande balkar får tillgodoräknas. Vid utnyttjad samverkan mellan golv
skiva och balkar ska fogen kontrolleras speciellt för att verifiera effekten. I Carling et al 
(1992) ges dimensioneringsanvisningar för svängningar hos träbjälklag. Nedböjningen 
beräknas för ett fritt upplagt bjälklag som i fältmitt belastas av en punktlast med stor
leken 1,0 kN. Med hjälp av en lastfördelnings faktor tas hänsyn ti l l styvheten i bjälk
lagets tvärriktning och samverkan mellan flera balkar i bjälklaget. Den statiska nedböj
ningen kan ses som ett mått på den lågfrekventa delen av responsen på impulslast. För 
att minska den nedböjningen kan olika åtgärder vidtas. Bäst effekt fås av att öka styv
heten i tvärled. Andra alternativ är att minska spännvidden eller öka styvheten i längd
led för balkama. 

2.6.2 Dynamisk dimensionering 
Sviktproblem förekommer främst i lätta golvkonstruktioner som lokalt uppvisar låg 
styvhet. Dimensioneringsmetoder har tagits fram av Ohlsson (1984). I Boverkets hand
bok Svängningar, deformationspåverkan och olyckslast (1994) finns lastförutsättningar 
och beräkningsmetoder beskrivna. Vid dimensionering för dynamiska svängningar 
enligt Ohlsson måste man ta hänsyn till två olika fall beroende på om bjälklagets lägsta 
egenfrekvens är större eller mindre än 8 Hz. Til l gruppen bjälklag med lägre egenfrek-
vens än 8 Hz hör tunga bjälklag eller stålbalksbjälklag med spännvidder över 8-9 m. 
Vid dimensionering av dem används lämpligast en begränsning av den statiska nedböj
ningen vid belastning. Antingen används ett kriterium med absolut nedböjning under 
punktlast altemativt en nedböjning relativt spännvidden för jämnt utbredd nyttig last. 

Gruppen bjälklag med högre egenfrekvens än 8 Hz omfattar de flesta lätta bjälklag med 
lägre spännvidd än 6-8 m samt även tunga bjälklag med små spännvidder. Vid dimen
sioneringen av dem beräknas responsen på dynamisk last från människor i rörelse. För 
bjälklag med mindre spännvidd än 4 m, och där det inte förekommer långa fria sträckor 
med gångtrafik, beräknas den initiala impulshastighetsresponsen h'max och dämpkoeffi-
cienten cjo- Med hjälp av dem kontrolleras responsen på stötartad last. 

För bjälklag som ingår i lokaler med långa fria sträckor med persontrafik där verksam
heten kan ge svängningar i bjälklaget som kan liknas vid de som alstras av en person 
som marscherar på stället under en lång tid beräknas också svängningshastighetens 
RMS-värde W'RMS - (RMS roten ur det kvadratiska medelvärdet.) Utvärderingen av 
värdet görs med hänsyn till verksamheten i lokalen, framför allt med avseende på hur 
många människor som kan tänkas vara i rörelse samtidigt. Erhållna värden jämförs med 
värden från liknande lösningar som visat sig fungera tillfredställande. 

Massan inverkar på den dynamiska responsen på två motverkande sätt. En ökad massa 
ger reducerad impulshastighetsrespons för både stötlast och kontinuerlig dynamisk last. 
Samtidigt sjunker värdet för den lägsta egenfrekvensen och antalet egenmoder under 
40 Hz ökar. Det innebär att den dynamiska responsen ökar. Oftast är en ökning av 
vikten för ett bjälklaget olämplig eftersom den lägsta egenfrekvensen kan sjunka under 
8 Hz. För att motverka detta skulle styvheten behöva ökas i motsvarande grad som 
vikten, vilket kan vara mer kostsamt än lönsamt. Av oHka åtgärder som att öka bjälk-
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lagets vikt, minska spännvidden och öka styvheten i tvärled är det styvhetsökningen i 
tvärled som tillsammans med dämpningen mest påverkar responsen på impulslast och 
kontinuerlig dynamisk last. Ökad styvhet i bjälklagets båda riktningar ger dock sam
tidigt en försämrad ljudisolering. Vid bedömning av responsen på stötartad belastning 
bör man väga samman resultatet från det statiska punktlastkriteriet och impulslast-
kriteriet. Den statiska nedböjningen är ett mått på den lågfrekventa delen av responsen 
på impulslast och impulslastkriteriet uttrycker responsen på högre frekvenser. En ökad 
dämpning är i praktiken svår att åstadkomma. Dämpningen för traditionella lätta 
bjälklag (<150 kg/m^) kan antas var 1 %. För bjälklag med stor spännvidd och eller 
tyngd (>150 kg/m^) bör enligt Ohlsson (1984) värdet -0,8 % istället antas. 

En betongplattas bättre vibrationsegenskaper beror förutom på att den är tyngre även på 
att betongplattan har en högre inbyggd vridstyvhet och styvhet i tvärled. Ett träbjälklag 
har stor skillnad i styvhet parallellt och vinkelrätt mot bämingsriktningen och dessutom 
en låg vridstyvhet. Styvheten för de bärande balkama parallellt med bämingsriktningen 
är mycket större än styvheten hos de tvärgående skivor och eventuella paneler som 
kopplar samman balkama i bjälklagets över- och underkant. Eventuella avstyvande 
balkar eller kortlingar vinkeh-ätt mot bämingsriktningen mellan de bärande balkama kan 
förbättra tvärstyvheten. För att de ska vara effektiva krävs att de är kontinuerliga mellan 
de bärande balkama, vilket i praktiken är svårt att uppnå på ett enkelt och verkningsfullt 
sätt. I bjälklag byggda av element har det enskilda elementet en styvhet och skarvarna 
mellan elementen en annan. Styvheten för hela bjälklaget blir en kombination av dessa 
två. Frågan är hur det optimala förhållandet mellan tvärstyvhet i ett enskilt element och 
styvheten i elementskarvama ser ut för att erhålla så bra svikt- och vibrationsegenskaper 
som möjligt? 

2.7 Kostnader 
2.7.1 Att bygga med trä 
I Sverige byggs 95% av en- och tvåvåningsbyggnadema i trä. Av byggnader högre än 
två våningar byggs endast 5% i trä. I USA och Kanada är motsvarande siffra 80-90 % 
för hus upp till 4-5 våningar. Tyvärr är inte amerikanska och kanadensiska konstruk
tionslösningar direkt överförbara för den svenska byggmarknaden eftersom de använder 
lösningar som inte liknar de vi har i Sverige. Kraven är inte heller desamma. Til l exem
pel är kraven på ljudisolering lägre i USA, men den utbredda användningen av hel
täckande mattor i USA innebär också att kraven lättare uppfylls. En annan skillnad är att 
man i USA verkar föredra att bygga med lösvirke medan utvecklingen här i Sverige går 
mot att bygga med prefabricerade element. 

Den lägre densiteten för trä jämfört med betong och stål innebär att de totala byggentre-
prenadkostnadema kan minska eftersom stommen blir lättare och en enklare och bil l i
gare gmndläggning kan användas. Element och komponenter kan också monteras 
enklare och snabbare och därmed ge en kortare produktionstid och minskad kostnad. 
Fömtsatt att byggmaterialet skyddas från nedfuktning före, under och efter inbyggnad 
har man ett torrt byggande. Tid och energi behöver inte avsättas för uttorkning vilket är 
fallet när man bygger med betong. Det innebär också en förbättrad och säkrare arbets
miljö på byggarbetsplatsen. Den största vinsten med att bygga i trä jämfört med plats-
gjuten betong ligger i den förkortade produktionstiden. En minskad total byggentrepre
nadkostnad och förkortad byggtid innebär lägre kostnader för moms, intecknings- och 
kreditivkostnader. Eriksson (1995) menar med stöd av genomförda kalkyler att den 
totala byggentreprenadkostnaden kan minska med 6 % för hus byggda i trä jämfört med 
likadana hus byggda i betong. Jämförelsen hänför sig till två byggda trähus i fyra 
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våningar. I en studie av Stone (2001) har man jämfört hus byggda med olika stommar 
och det visade sig att den totala byggkostnaden för ett alternativ med trä kan bli 10 % 
billigare än andra tyngre altemativ, som betong och stål. Enligt Eriksson (1995) tyder 
dock erfarenheter från USA på att ännu större besparingar kan göras, eftersom 
skillnaden i kosmader mellan trä och betongaltemativ där kan uppgå till 20-30 %. 

2.7.2 Bjälklag 
Kostnaden för lägenhets-, våningsavskiljande bjälklag utgör en stor del av den totala 
byggproduktionskostnaden i ett hus. Enligt Eriksson (1995) utgör de storleksordnings-
mässigt 5 % av hela byggentreprenadkostnaden för ett tvåvånings bostadshus, men ökar 
för ett fyravåningshus t i l l ca 7-8 %. Kostnaden för den bärande stommen utgör 11 % av 
byggentreprenadkostnaden. Gipsskivomas andel av stomkostnadema är i sin tur nästan 
40 % och är lika stor som kostnaden för alla ingående träbaserade material. Andelen 
arbetstimmar för montage av gipsskivor utgör nästan en tredjedel av de direkta produk-
tionstimmama för hela byggprojektet. Det hela tyder på att det finns möjligheter t i l l 
besparingar om fungerande bjälklag t i l l lägre kostnad kan produceras. Ett sätt att minska 
kostnaden är att minska antalet ingående skikt och arbetsmoment. Detta talar för att pre
fabricerade element är att föredra framför att bygga med lösvirke på byggarbetsplatsen. 

2.8 Transporter och montage 
Även om det många gånger är möjligt att tillverka mycket stora prefabricerade element 
så begränsas storleken av möjligheten att transportera dem. Med vanlig lastbil på lands
väg är det möjligt att transportera element med en längd upp ti l l 12 m. På trailer med 
utdragbart flak kan man transportera ända upp till 30 m långa element. Bredd och höjd 
begränsas på landsväg till 2,6 m respektive 4,5 m. För upp till 3,1 m bredd krävs var
ningsskyltar för bred last. Från 3,1 m bredd på landsväg och 3,5 m på motorväg krävs 
förvamingsbil. Breddmått över 4,5 m kräver poliseskort. 

Prefabricerade element av trä monteras enklare än betongelement först och främst för att 
vikten är lägre. De kranar som krävs för att lyfta elementen är mindre och därmed också 
billigare att hyra, vilket minskar byggproduktionskosmadema. Arbetsmomenten är färre 
och arbetet med att montera elementen förenklas dessutom av att materialet är enkelt att 
bearbeta och förankra med enkla verktyg och fastdon. Arbetskraften behöver därmed 
inte vara lika kvalificerad för att montera element jämfört med vad som krävs av de som 
bygger med lösvirke. Rekryteringen ti l l byggutbildningar pekar på att det i framtiden 
kommer att råda brist på kvalificerad arbetskraft inom byggbranschen vilket talar för att 
bygga med prefabricerade element. Ett snabbt montage innebär kortare produktionstid 
och därmed en minskad total byggproduktionskostnad. 

3 Komponenter och sammansatta konstruktioner av 
trä 

3.1 Balkar 
3.1.1 Limträ 
I en balk bestäms hållfastheten av det svagaste tvärsnittet. En bräda utan defekter har 
mellan två till fyra gånger bättre hållfasthet än en sågad bräda med defekter. Limträ 
tillverkas av sågade bräder som torkas, hyvlas, sorteras samt fingerskarvas t i l l konti
nuerliga längder för att i sin tur limmas samman ti l l tvärsnitt av en önskad dimension. 
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Fördelen med limträ framför vanligt virke förutom att dimension och längd i princip 
inte är begränsad är att antalet och storleken på defekter i ett tvärsnitt av en balk kan 
begränsas vid tillverkningen. Materialet blir mer homogent och har därmed bättre 
egenskaper. 

Raka rektangulära limträbalkar tillverkas i Sverige normalt av 45 mm tjocka bräder med 
bredd som motsvarar standarddimensioner som levereras från sågverken. En svensk 
branschstandard för dimensioner finns. Standardbreddema är 42, 56, 66, 78, 90, 115, 
140, 165, 190 och 215 mm. Genom att limma samman flera balkar intill varandra kan 
bredder upp ti l l 500 mm tillverkas. Standardhöjdema motsvarar multiplar av 45 mm 
från 180 mm och upp ti l l 1620 mm. Största tillgängliga höjden begränsas av hyvlings-
utrusmingen ti l l ca 2 m. Större höjder kan tillverkas genom att limma ihop två balkar 
efter hyvling. Maximala balklängden begränsas av det tillgänghga utrymmet i fabriken. 
I Norden kan upp till 60 m långa element tillverkas, men i praktiken begränsas längden 
till 12 m med hänsyn till konventionella lastbilstransporter. 

3.1.2 Förstärkt limträ 
För att förbättra bärförmågan hos limträ och liknande limmade produkter av trälameller 
kan man på olika sätt förstärka dessa. Exempel på sådana åtgärder är att limma skikt av 
förstärkande material mellan lamellerna i balken eller direkt på balkens över- eller 
underkant. Aktuella material kan vara armeringsstänger, kol-, syntet- och glasfiber eller 
plåt. I a), b) och c) i Figur 1 visas exempel på förstärkning med armeringsstänger och 
fibrer. Processen att förstärka limträbalkama är naturligtvis en fördyrande åtgärd och 
kan i många fall inte motiveras av den hållfasthets- och styvhetsökning som erhålls. 
Motsvarande förbättring kan ofta uppnås t i l l en lägre kostnad genom att öka balkens 
tvärsnittshöjd med ytterligare ett par lameller virke. Detta gäller i de fall då konstruk
tionshöjden inte är avgörande. Om konstruktionshöjden däremot är begränsad är ett 
altemativ att öka balkens bredd eller att i det färdiga bjälklaget använda fler balkar med 
mindre centrumavstånd. Att öka balkens bredd är en dyrare förstärkningsmetod efter
som materialet utnyttjas mindre effektivt än när tvärsnittets höjd ökas. Men om den 
totala höjden för konstruktionen är begränsad kan det vara motiverat med en dyrare 
produkt för att klara konstruktionshöjden. Frågan är hur betalningsviljan är för en dyrare 
produkt om samma funktioner kan uppfyllas med ett annat mer prisvärt material? Byter 
man inte i praktiken material i dessa fall? 

Figur 1 
a) b) c) 

a) Limträbalk förstärkt med armering i över- och underkant. 
b) Limträbalk förstärkt med syntetfiber i underkant. 
c) Limträbalk förstärkt med syntetfiber i över- och underkant. 
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En annan fråga är beständigheten hos "limmade" produkter som dessa, där bärförmågan 
är avhängig av sammanfogningen av det förstärkande materialet och limträbalken. Brott 
i bärande limmade konstruktioner då limningen fallerar har en benägenhet att ske utan 
förvarning och bli förödande. Konstruktionerna kräver beprövade lim och materialkom
binationer som garanterar bärförmågan också efter lång tid även i aggressiva miljöer 
med fuktpåverkan. Brand kan vara ett problem om förstärkningama ligger oskyddade på 
utsidan av balkar om de inte byggs in i mellan brandskyddande materialskikt. I bjälk
lagskonstruktioner blir balkar vanligtvis skyddade av undertaks- och golvskivor. 

Armering med stål 
Försök att förstärka limträ genom att limma in armeringsstänger i urfrästa spår i balkar 
av limträ har undersökts av bland annat Öiger et al (2001). Att limma in stänger innebär 
enligt Öiger 10-15 % merarbete, men det kan vara effektivt att förspänna limträbalkar 
de gånger då smäckra dimensioner eftersträvas. De limmade stängerna kan vara ospända 
altemativt för- eller efterspända. Armeringen placeras både i över- och underkant av 
balken eller bara i över- eller underkant. Stänger eller linor kan också placeras i båg-
form i balken på samma sätt som spännkablar i betongbalkar. Rak inlimmad armering 
utan förspänning är enligt Öiger för närvarande den mest tillförlitliga förstärknings
metoden. Balkens bärförmåga och styvhet är då beroende av armeringen medan skjuv-
hållfastheten är beroende av limträbalken. En inlimmad stång eller stålplåt skyddas mot 
korrosion av det omkringliggande trämaterialet. 

Aass (1996) har utfört en jämförande beräkning och provat korttidskapaciteter och styv
heter för limträbalkar förspända på olika sätt. Fyra olika förstärkningsaltemativ under
söktes. Förspänning av en limträbalk utan stål utförs genom att två lika stora limträ-
tvärsnitt böjs uppåt med hjälp av en jämnt utbredd last samtidigt som de limmas ihop, se 
Figur 2 a). Balken avlastas när limmet härdat och kan ta upp de skjuvkrafter som upp
står i fogen när lasten avlägsnats. Bärförmågan för den förspända balken är 34 % högre 
än för en vanlig balk. I Figur 2 b) och c) visas de resulterande spänningama i balken 
efter tillverkning respektive spänningama efter belastning med en yttre last. Styvheten 
påverkas däremot inte. Efter att den dimensionerande belastningen lagts på är balken 
fortfarande överhöjd - uppåtböjd. Förhållandet mellan nedböjning och spännvidden L är 
då L/192, vilket är förhållandevis mycket och talar för att man i praktiken inte kan för
spänna balken i den omfattningen om man ska använda dem i ett golvbjälklag. 
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Qd är den dimensionerande böj spänningen för limträbalken. 
a) Förspänning av limträbalk utan stål. b) Resulterande förspänning i 
balken efter limning och avlastning, c) Resulterande spänningar i balk 
efter påförd yttre last. (Enligt Aass 1996) 

Förspänning med spännarmering i underkant av balken utförs genom att armeringen 
spänns upp med en dragkraft varefter den limmas in i balken. I Figur 3 visas balktvär-
snittet och en vy av balkänden med armering samt de resulterande spänningama av 
förspänning och påförd last. I det undersökta fallet valdes kraftens storlek så att en 
tryckspänning 20 % större än dimensionerande böj spänning för trämaterialet uppkom i 
underkanten av balken. Med ett armeringsinnehåll på 1,1 % ökade balkens bärförmåga 
med 69 %. Hänsyn har inte då tagits till effekter av krypning i materialen. Balkens styv
het ökar med ungefär 45 % och nedböjningen blir mycket liten. Förhållandet mellan 
nedböj ningen och spännvidden L blir L/5000 vid belastning med dimensionerande last. 

Figur 3 Förspänd armering i underkant av balk. Tvärsnitt genom balk och vy av 
balkände t i l l vänster. Til l höger a resulterande spänningar av Gpre för
spänning och Gq påförd last. (Enligt Aas 1996) 

En annan möjlighet att förspänna limträbalkar är att med hjälp av en jämnt utbredd last 
ge den övre delen av det blivande balktvärsnittet en krökning, nedböj ning, se a) Figur 4, 
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varefter den nedre delen av balktvärsnittet limmas ti l l den övre. När limmet härdat av
lastas balken och ett armeringsstål eller en plåt limmas ti l l överkanten av balken. Både 
över- och underkanten på balken kommer efter avlastningen att vara tryckta enligt b) 
Figur 4. 

Prestressing 

^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i I- I r I 9 

a) 
—t f 

U K 

Initial prestressing 

1̂  
- tin éj 

+ Destrcssing 

b) 

= Final prcstress 

Prestresses = Final stresses + External variable loads 
c) 

Figur 4 Gd är den dimensionerande böj spänning för limträbalken. a) Förspänning 
nedåt av balk b) Resulterande förspänning i balken efter limning och av
spänning, c) Resulterande spänningar i balk efter påförd yttre last. (Enligt 
Aas 1996) 

För att inte tryckhållfastheten i överkanten ska överskridas vid belastning krävs stål
förstärkningen. Det mest effektiva balktvärsnittet fas med ett armeringsinnehåll på 3 %, 
en förspänningsnivå som motsvarar 60 % av böjhållfastheten samt ett förhållande 0,6 
mellan den förspända övre- och den pålimmade undre tvärsnittsdelen. Jämfört med en 
motsvarande oförstärkt balk ökar bärförmågan med 68 % samt styvheten ända upp till 
92 %. Ett 3 % armeringsinnehåll innebär för en 50x200 balk 300 mm^ armering mot
svarande lite mindre än en 020 armeringsstång vilket i praktiken är för mycket. Ett 
innehåll på ca 1,1 %, 010 armeringsstång, kan vara mer rimhgt men innebär mindre 
styvhets- och hållfasthetsökningar. 

På liknande sätt som ovan kan man också förspänna balken genom att ge den nedre 
delen av balktvärsnittet en krökning, böjning, uppåt enligt a) Figur 5. De övre lamel-
lema och en eventuell stålförstärkning limmas t i l l överkanten så att balken far sin slut
giltiga höjd. Belastningen avlägsnas efter att limmet härdat. Altemativt kan stålet i 
överkanten också monteras efter avlastningen. Balken är efter avlastningen tryckt både i 
över- och underkant se b) Figur 5. 
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+ Destress 

w,«w> 

Original prestress = Fuuil prestress 

Prestressing + External variable loads = Final stresses 
c) 

Figur 5 Gd är den dimensionerande böj spänning för limträbalken. a) Förspänning 
uppåt av balk b) Resulterande forspänning i balken efter limning och 
avspänning, c) Resulterande spänningar i balk efter påförd yttre last. 
(Enligt Aas 1996) 

Två alternativa utföranden har provats av Aass, en förspänd balk där stålförstärkning i 
överkanten monterats före eller efter avlastningen av förspänningskraften. Om förstärk
ningsstålet monteras efter avlastningen av förspänningslasten krävs en högre grad av 
förspäiming för att uppnå samma hållfasthetsnivå som en balk med förstärkningsstålet 
monterat före avlastning. Styvheten är dock den samma för båda balkama förutsatt att 
samma mängd stål används. Med ett 4 % armeringsinnehåll, en förspänningsnivå som 
motsvarar 20 % högre spänning än dimensionerande böj spänning, blir den teoretiska 
bärförmågan 95 % och styvheten 110 % högre än för motsvarande oförstärkta balk. 
Skjuvspänningen är inte dimensionerande för balkar med L/h >23. En balk med L/h= 23 
är kraftigt överhöjd före belastning, L/87, och fortfarande efter påförd dimensionerande 
last finns en överhöjning på L/303. De praktiska försök som gjordes med balkar av båda 
typerna samt vanliga balkar som inte förspänts visar att de teoretiska värdena som be
räknats överskattar balkamas bärförmåga, med 2,5 % respektive 10 %. Det högre 
teoretiska värdet kan bero på att man i beräkningarna antagit att stålet bestått av ett 
plattstål med samma bredd som balken och inte ett armeringsjäm. Dessutom visade det 
sig att förhållandet Eståi / Eträ som uppmättes vid försöken var 7 % lägre än det i beräk
ningarna antagna värdet. 

Alternativt kan stålet i överkanten också monteras efter avlastningen. Balken är efter 
avlastningen tryckt både i över- och underkant se b) Figiu 5. Två alternativa utföranden 
har provats av Aass, en förspänd balk där stålförstärkning i överkanten monterats före 
eller efter avlastningen av förspänningskraften. Om förstärkningsstålet monteras efter 
avlastningen av förspänningslasten krävs en högre grad av förspänning för att uppnå 
samma hållfasthetsnivå som en balk med förstärkningsstålet monterat före avlastning. 

16 



Styvheten är dock densamma för båda balkama förutsatt att samma mängd stål används. 
Med ett 4 % armeringsinnehåll, en förspänningsnivå som motsvarar 20 % högre spän
ning än dimensionerande böj spänning blir den teoretiska bärförmågan 95 % och styv
heten 110 % högre än för motsvarande oförstärkta balk. Skj avspänningen är inte dimen
sionerande för balkar med L/h >23. En balk med L/h= 23 är kraftigt överhöjd före be
lastning, L/87, och fortfarande efter påförd dimensionerande last finns en överhöjning 
på L/303. De praktiska försök som gjordes med balkar av båda typema samt vanliga 
balkar som inte förspänts visar att de teoretiska värdena som beräknats överskattar 
balkamas bärförmåga, med 2,5 % respektive 10 %. Det högre teoretiska värdet kan bero 
på att man i beräkningama antagit att stålet bestått av ett plattstål med samma bredd 
som balken och inte ett armeringsjäm. Dessutom visade det sig att förhållandet E s t å i / Eträ 

som uppmättes vid försöken var 7 % lägre än det i beräkningama antagna värdet. 

Effekten av förspänningen minskar med tiden på grund av krypning hos både stål och 
trä. Ytterligare kunskap om långtidsegenskapema för konstruktioner av denna typ 
behövs. 

Kammama på armeringen gör att vidhäftningen av stängema inte bara är beroende av 
limfogen utan förankras också mekaniskt via kammama. De tillverkade elementen kan 
även användas som pelare och komponenter i ramar och fackverk och är möjliga att 
kapa till önskad längd eftersom armeringen finns utmed hela balkens längd. Genom att 
limma in gänghylsor eller ha inlimmade utstickande stänger kan man tillverka icke 
synliga förband mellan till exempel balkar och pelare, för ramhöm, eller förankra pelare 
till grunden. Förbandet är också skyddat mot brand. Balkama förefaller inte tillverkas 
och därmed inte heller användas i praktiken. 

Centriskt stående plåtforstärkning 
En förstärkt limträbalk kallad FeWood har patenterats i Sverige. Patentet ägs av Orsa 
Träutveckling AB (Patent SE513499). Balken som ännu inte produceras i kommersiellt 
syfte, består av två limträbalkar eller Hknande balkar som limmats ihop med flatsidoma 
mot varandra med en mellanliggande stålplåt. Den inlimmade plåtens höjd och längd 
kan utformas så att den motsvarar balkens höjd och längd eller är något mindre om 
plåten behöver vara skyddad inuti balken. Att välja olika plåt- och virkeskvaliteter ger 
möjlighet att få olika hållfastheter och egenskaper för balken. 

Källa: PRV, esp@cenet 

Figur 6 FeWood balk. Limträbalk med inlimmad centrisk förstärkningsplåt 

Kompositfibrer 
Vanligt homogent konstruktionsvirke, limträ, LVL och liknande material som används 
till bärande konstmktioner kan förstärkas med kompositfibrer av typen kol-, syntet- eller 
glasfiber. Förstärkningen kan utföras på många olika sätt, skiktet/skikten av kol-, syntet-
eller glasfiber kan ti l l exempel limmas mellan de yttersta lamellerna på balken, direkt på 
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utsidan på över- eller undersidan av en balk. LVL-balkar förstärks lämpligtvis på 
sidorna av balken. Kompositfibrema kan limmas in förspända på samma sätt som en 
armering av stål. En balk kan också förses med ett skikt av kompositfibrer runt om hela 
balken eller bara förstärkas lokalt i zoner med höga påkänningar t i l l exempel vid håltag
ningar. Även stänger av glasfiber kan användas på liknande sätt som den inlimmade 
armeringen av stål. Att förstärka balkar med kompositfibrer på dragsidan medför att 
brotten blir segare. Effekten av kvistar, snedfibrighet, fingerskarvar etc reduceras på den 
dragna sidan och brotten sker först och främst som sega tryckbrott på den tryckta sidan 
av balken. Balkens brotthållfasthet ökar i större utsträckning än styvheten. För att kom
pensera för den högre hållfastheten kan en överhöjning av balkama rekommenderas. 

I USA säljs limträbalkar förstärkta med kompositfibrer under produktnamnet FiRP® 
Glulams av WWS, Western Wood Structures Inc. Balkama är förstärkta med plast- och 
syntetfibrer mellan de två yttersta lamellskikten på balkens dragsida. 

Bob et al (2001) har undersökt bärförmågan för limträbalkar förstärka med inlimmade 
glasfiberstänger och skikt av glasfiber. Två altemativa utföranden med glasfibersstänger 
inlinmiade i urfrästa spår på dragsidan av balken undersöktes. I det första altemativet 
användes fyra stänger med diametem 6 mm och i det andra tre stänger med diametern 
8 mm. Skikten med glasfiber limmades på utsidan av balken och inte mellan lamellerna 
inuti balken. Balkar med förstärkning endast på den dragna sidan och balkar med för
stärkning på både den tryckta och dragna sidan undersöktes. Undersökningen visar att 
det effektivaste sättet att förstärka med hänsyn till bärförmåga är att limma ett lager 
glasfiber i underkanten av balken. Förstärkningen ger ingen ökad styvhet för balken. 

Att på samma sätt förstärka limträbalkar med inlimmade profilerade glasfiberstänger har 
patenterats i USA (US4615163). En eller flera längsgående stänger limmas in i en ur-
fräst skåra på den vid böjning dragna sidan av limträbalken. I samband med patent
ansökan har balkar med dimensionen 50x100 mm med en glasfiberstång 0 8 mm 
provats. Provningar visar att förstärkningen ökar balkens hållfasthet med upp till 23 % 
jämfört med motsvarande balk utan förstärkning. 

3.1.3 Laminated Veneer Lumber (LVL) , Structural Composite Lumber (SCL) 
Laminated Veneer Lumber, LVL eller Structural Composite Lumber, SCL som det 
också kallas, är en träkomposit som i ännu större utsträckning än limträ gör det möjligt 
att utayttja virket i en stock. Stocken svarvas ti l l faner som sorteras, torkas och limmas 
ihop fill kontinuerliga skivor av önskad tjocklek. Skivoma härdas i hög temperatur 
under press varefter de kapas till önskad dimension och längd. 

Finnforest tillverkar LVL under namnet Kerto®. Till deras skivor används 3 mm tjocka 
faner av ftim eller gran. Faneren limmas ihop till element som är upp ti l l 1,8 m breda. 
Skarvama i faneren är stegvis förskjutna och ett tvärsnitt innehåller aldrig mer än en 
skarv. Längder upp till 26 m kan tillverkas. Genom att limma ihop faner orienterade i 
olika riktningar erhålls slutprodukter med olika egenskaper. I Kerto-S limmas alla faner 
ihop med fiberriktningen parallellt med längdriktningen och används till balkar. Stan
dardbredder är 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69 och 75 mm. Standardhöjder 200, 225, 260, 
300, 360, 400, 450, 500, 600 och 900 mm. I Kerto-Q limmas ungefär var femte faner 
med fiberriktningen vinkelrätt mot längdriktningen och används till konstruktions
skivor. Genom att kombinera Kerto-S och Kerto-Q kan balkar med skiftande tvärsnitts
form som I - , T- och lådtvärsnitt tillverkas. Trust Joist MacMillan tillverkar LVL under 
namnet Microllam®. 
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Figur 7 Laminated Veneer Lumber (LVL) 

3.1.4 Parallell Strand Lumber (PSL) 
Parallell Strand Lumber är ursprungligen en kanadensisk produkt som tillverkas av 
samma sorts 3 mm faner som LVL, men faneren är klippta t i l l långa remsor med längd
er upp till 2400 mm. Fanerremsoma som täcks med lim och orienteras i elementets 
längdriktning matas in kontinuerligt i en press där de pressas samman samtidigt som 
limmet härdas med mikrovågor. Balkar med dimensioner upp till 285x485 mm ti l l 
verkas som standard. Balklängden kan uppgå t i l l 20,2 m. Idag finns också kontinuerliga 
pressar som gör att längden i princip inte är begränsad. Genom sekundär laminering kan 
dimensioner upp ti l l 178x1372 mm tillverkas. Trus Joist MacMillan tillverkar PSL 
under namnet Parallam®. 

Figur 8 Parallel Strand Lumber (PSL) 

3.L5 Laminated Strand Lumber (LSL) 
Laminated Strand Lumber är arman produkt som också tillverkas av skuma fanerspån. 
Spånen är upp till 300 mm långa, 30 mm breda och 0,8 mm tjocka. De torkade spånen 
täcks med MDI-polyuretanlim och orienteras i skivans längdriktning varefter de pressas 
till en skiva med måtten 2,44x10,6 m. Skivan sågas sedan upp ti l l önskade dimensioner. 
På marknaden finns LSL-produkter från olika tillverkare och säljs under olika namn. 
Trus Joist MacMillan tillverkar LSL under namnet TimberStrand® i Nordamerika och 
hitrallam® Europa. 
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Figur 9 Laminated Strand Lumber (LSL) 

3.1.6 Oriented Strand Board (OSB) 
Oriented Strand Board, OSB, är en skiva som tillverkas av fi-ån stocken tangentiellt 
skurna spån. Spånen är ca 50-75 mm långa i fiberriktningen och med en bredd mindre 
än halva längden. Skivan byggs upp av tre lager spån där de yttre lagren av spån orien
teras i skivans längdriktning och det inre som utgör 50 % av volymen orienteras 
vinkelrätt längdriktningen eller ibland också godtyckligt. Skivtjocklekar mellan 5 och 
25 nmi tillverkas. Skivorna klassas i fyra kvalitetsklasser 1-4 beroende på användning 
och miljö med avseende på ftikt. 

Figur 10 Oriented Strand Board (OSB) 

3.1.7 I-balkar 
I-balken är en balkform som effektivt utnyttjar materialet. I en böjd balk utnyttjas mate
rialet mest effektivt om det firms på stort avstånd fi"ån neutrallagret. I en I-balk har man 
tagit hänsyn ti l l det och använder mer högvärdigt material i flänsama och ett material i 
livet som fungerar som distans- och skjuvmaterial. Det minskade tvärsnittet gÖr balkar-
na lättare och därmed enklare att hantera och transportera. En stor fördel jämfört med 
balkar av homogent virke är att I-balkar är formstabila och kan erhållas i större längder. 

Liv av plywood och flänsar av LVL eller konstruktionsvirke 
En fi-amgångsrik produkt i Australien är I-balkar med ett liv av plywood och flänsar av 
LVL se Figur 11 a). Balken marknadsförs av Futurebuild under namnet Hybeam®HJ 
och tillverkas i fyra olika höga balkar HJ200, HJ246, HJ300 samt HJ360 där siffroma 
står för balkhöjden i mm. Som liv i balkama används en 9 mm plywood. Flänsdimen-
sionen bxh för respektive balk är 47x36, 57x36, 63x39 och 63x45. 

I Figiu-11 b) visas en balk som har tillverkats sedan 1950-talet i Tyskland och som an
vänds i tak och bjälklag. Flänsama består av fingerskarvat konstruktionsvirke och livet 
av 4-7 mm tjock plywood med en sinusformad profil. Det sinusformade profileringen 
ökar balkens stabilitet i sidled, det vil l säga minskar risken för buckling. Plywooden 
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limmas och pressas in i ett kilformat spår längs med flänsama. Balkama tillverkas i 
höjder H mellan 190 och 420 mm. Flänsbredden B varierar från 70 till 160 mm. En bred 
fläns minskar risken för att balkama stjälper omkull på upplagen och ger en större yta 
för spikning. 

Figur 11 
tionsvirke 

Källa: Futurebuild Källa: Meyn (2000) 
a) b) 

a) Hybeam®HJ b) Liv av vågformad plywood och flänsar av konstmk-

Liv av OSB och flänsar av LVL 
I USA är I-balkar med liv av OSB och flänsar av LVL vanliga och tillverkas bland 
annat av BCI, Boise Cascade Corporation. I detta fall används en 10 mm skiva i livet på 
I-balken. Flänsama av LVL varierar i dimension. Höjden på flänsen är densamma för 
samtliga fem tillverkade balktyper medan bredden är olika 39, 46, 52, 60 samt 90 mm. 
De olika typema av balk i sin tur tillverkas i tre till fyra olika höjder 247, 309, 364 samt 
416 mm. Trus Joist MacMillan tillverkar en liknande typ av balk under namnet TJS® 
med flänsar av LVL och liv av en OSB-skiva, Performance Plus®. De tillverkar också 
en ny typ av balk NewTJS® där flänsama utgörs av LSL, TimberStrand®. 

Källa: Trus Joist MacMillan 

Figur 12 I-balkar med OSB liv och LVL flänsar 

Liv av board och flänsar av sågat virke 
I Sverige tillverkar Masonite Beams AB I-balkar för bjälklag, takstolar och väggar i 
längder upp till 12 m. Flänsama tillverkas av hyvlat, maskinsorterat virke med dimen-
sionema 47x47 mm för standardbalkar Masonite-H eller 45x70 mm för industribalkama 
Masonite-HI se Figur 13 a). Standardbalkama tillverkas i sex olika höjder mellan 200-
400 mm och industribalkama i ytterligare två höjder upp ti l l 500 mm. Till flänsama i 
balkar med höjden <300 mm används virke av kvaliteten K30, medan ti l l flänsama i de 
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högre balkama används kvaliteten K24. Livet består av 8 mm tjock konstruktionsboard 
med kvaliteten K40. På den tyska marknaden samarbetar Masonite med Glunz och 
marknadsför balkar under namnet Agepan. 

Figur 13 

Källa: Masonite Källa: Nadja Meyn 
a) b) 

a) Masonite-HI balk b) K KlT-balkar med liv av spånskiva och fläns av 
konstruktionsvirke. 

Kraven på bostadsbjälklag (enl BKR, säkerhetsklass 2) för spännvidder upp ti l l 8 m 
uppfylls med 500 mm hög industribalk med 400 mm centrumavstånd mellan balkama 
och utan utnyttjad samverkan mellan I-balkar och golvspånskiva. Om samverkan med 
en 22 mm limmad spånskiva utnyttjas kan spännvidden ökas t i l l 9 m. Motsvarande 
spännvidder för bjälklag i skolor och kontor blir 8 respektive 8,2 m. Den maximala 
nedböjningen av egentyngd och nyttig last begränsas t i l l L/300, där L är spännvidden. 
Nedböjning för enbart nyttig last begränsas till L/500. Egentyngden för bjälklaget har 
här antagits vara 65 kg/m^. För spännvidder över 4 m rekommenderas tväravstyvningar 
i bjälklaget. För en motsvarande trestödsbalk med samma centrumavstånd i ett bjälklag 
med två lika långa fack blir den maximala spännvidden för ett fack, om skivsamverkan 
inte utnyttjas, 9,5 m respektive 10,1 m om samverkan utnyttjas. Motsvarande spännvidd 
för bjälklag i skolor och kontor blir 9,5 respektive 8,5 m. 

Liv av flerskiktsskivor och /länsar av konstruktionsvirke 
Kaufmann Holz AG i Tyskland, Schweiz och Österrike tillverkar I-balkar, K-Profil 
träger och K KIT-balkar, se Figur 13 b). Liven tillverkas av treskiktsskivor respektive 
OSB eller spånskivor. Flänsama är av hållfasthetssorterat konstruktionsvirke. Balkama 
tillverkas i fyra höjder mellan 160 mm och 300 mm. Flänsama har bredden 60 mm och 
höjden 34 mm i alla balkama. Längder upp ti l l 22 m tillverkas. 

Liv av profilerad plåt och fiänsar av konstruktionsvirke 
Att kombinera trä med metall har man gjort i Twinaplatebalkama®från Neil Timber på 
Nya Zeeland, se Figur 14 a). Balkama är I-balkar med fiänsar av sågat virke och ett liv 
av profilerad plåt. De är avsedda att användas i väggar, bjälklag eller tak inomhus eller i 
miljöer som inte ger förhöjda fuktkvoter i fiänsar eller där livet kan bli vått av fukt 
alstrad antingen utomhus eller inomhus. Flänsama tillverkas av fingerskarvat virke med 
höjden 45 mm eller dubbla virken som limmas och spikas ihop till 90 mm höjd. Virket 
limmas med resorcinol harts och spikas i zickzack med 100 mm avstånd mellan spikar
na. Livet består av en profilerad galvaniserad plåt som i längdriktningen i över- och 
underkant försetts med 30 mm breda taggar med 50 mm centmmavstånd. Livet förank
ras till flänsama genom att taggarna pressas in 20 mm i flänsvirket. Balkama tillverkas 
med enkla eller dubbla liv enligt b) Figur 14. 
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Enligt tillverkarens anvisningar och beräkningar med avseende på spännvidd och 
kompletterande skikt av skivor kan balkama användas med hänsyn ti l l brand i bjälklag 
klassade för 30 och 60 minuters brand. Enligt tillverkarens beräkningstabelier kan 
bostäder med 1,5 kN nyttig last på bjälklaget byggas med en fri spännvidd upp till 
5,9 m. Man fömtsätter att den övre flänsen är avstyvad i sidled av golvskivoma och att 
avstyvningar inuti bjälklaget utförs med skivor med en höjd motsvarande balkens höjd. 
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a) 
Källa: Twinaplate Källa: Twinaplate 

b) 
Figur 14 a) Twinaplate® b) Balkdimensioner 

3.1.8 Balkar av konstruktionsvirke sammanfogade med spikplåtar 
Långa balkar av homogent sågat konstruktionsvirke med stora tvärsnittsdimensioner är 
svåra att få tag på. Balkar av sågat virke som på höjden och/eller längden sammanfogats 
med spikplåtar tillverkas och säljs i bland annat Australien av MiTek under namnet 
ConstmctaBeam. Balkama tillverkas av virke med standarddimensioner vilket innebär 
att de på höjden sammanfogade balkama blir av icke standardformat. De förlängda 
balkama skarvas med stumskarvar enligt Figur 15 a). Skarven utförs med ett enkelt par 
plåtar vid små virkesdimensioner eller med två par plåtar vid stora dimensioner. 

a) 

Källa: MiTek 

b) C) 
Figur 15 ConstmctaBeam a) Förlängda stumskarvade balkar, b) Balkar skarvade på 

höjden, c) En awäxlingsbalk inbyggd i utsidan av en vägg. 

Balkama som skarvas på höjden byggs upp av två eller flera virkeslängder enligt Figur 
15 b). De olika ingående lagren i balken kan i sin tur vara skarvade på längden. 
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Eftersom balkama är skarvade med spikplåtar och därmed inte har samma egenskaper 
som homogent virke sorteras och märks de med förutom det ingående virkets hållfast
hetsklass även med viss tilläggsinformation. Tilläggsmärkningama anger att balken 
skarvats och vilken användning balken är avsedd för som till exempel golvbalk eller 
awäxlingsbalk. 

3.1.9 Fackverksbalkar 
Fördelama med fackverksbalkar är att de är lätta, utnyttjar trämaterialet effektivt och att 
installationer kan placeras inuti bjälklaget. Montage på arbetsplatsen imderlättas av den 
låga vikten. Flera olika varianter av balkar för golvbjälklag finns. De flesta systemen är 
av sådan typ att de dimensioneras på beställning t i l l ett bestämt projekt. Men det firms 
även system med lagerförda balkar som anpassas på plats till sin användning med hjälp 
av fömtbestämda detaljlösningar för förstärkningar och andra åtgärder. För dessa balkar 
gäller att upplagsförhållandena och belastningen inte far avvika från de allmärma villkor 
som de dimensionerats för. 

Olika sätt att sarrmianfoga fackverkens diagonaler fill över- och underramar har utveck
lats. Den mest använda metoden att sammanfoga fackverk är med enkelsidiga spikplåtar 
som pressas in i virkesdelamas sidor från vardera sidan av balken. För balkar med stora 
laster eller långa spärmvidder kan plåtar och dymlingar, självborrande skruv eller skjut
spik användas som fästelement. Plåtama placeras i skåror som frästs ut i virkesdelama 
och dymlas enligt Figur 16 b). Fördelen med infällda plåtar är att de skyddas mot brand 
av det utanpåliggande virket. I Figur 16 c) är de dubbelsidiga spikplåtama på samma 
sätt skyddade mot brand av de yttre virkesdelama. De kan användas till fackverk med 
dubbla under- och överramar eller diagonaler i konstrukfioner med stora belastningar 
eller lång spärmvidd. 

a) b) 
Figur 16 a) Spikningsplåt b) Infällda plåtar c) Dubbelsidiga spiklåtar, 

(Källa: Nadja Meyn) 

Fackverksbalk med spikplåtsförband 
På den amerikanska marknaden fillverkar TrimJoist Corporation en fackverksbalk som 
kallas TrimJoist., se Figur 17 a). Balken lagerförs och anpassas på byggplatsen till sin 
slutliga användning. Över- och imderram fillverkas av 1x3,5" -virke som är orienterat på 
lågkant. Diagonaler och vertikala stöd i livet är också av virke och fästs ihop med över-
och underram med spikplåtar som pressas in i virket. Balkändama, enligt Figur 17 b) är 
utformade som en I-balk med en centriskt placerad "23/32-inch" OSB skiva som liv och 
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är därmed kapbar som en vanlig I-balk. Balkama Ullverkas i höjdema 305, 348, 406, 
488 och 610 mm med en överhöjning på ungefär 6 mm för en längd 9 m för att kom
pensera för nedböjningen av egentyngd. 

Figur 17 

Källa: TrimJoist Corporation 

a) b) 
a) Fackverksbalk av typen TrimJoist. b) Kapbar balkände med OSB skiva 

Fackverksbalk med diagonaler av tunnplåt 
En fackverksbalk som inte längre Ullverkas i Sverige men som används utomlands är så 
kallade Space Joist-balkar med över- och underram av konstruktionsvirke och diago
naler av tunnplåt, exempel på balkar finns i Figur 18. Diagonalema förankras genom att 
ändarna utformats som spikplåtar som pressas in i virkets sidor. 

Utmstning för tillverkning av balkar finns i landet men intresset för att använda balkar-
na är lågt. Det låga intresset beror troligtvis på bristande dimensioneringshjälpmedel för 
projektörer. Balkama måste dimensioneras av tillverkaren för varje projekt. 
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Posi-TRUSS 

Posi-JOIST 

Posi-PLUS 

Källa: MiTek Källa: SpaceJoist TE 
a) b) 

Figur 18 a) Balkändar för Posi-Tmss, Posi-Joist och Posi-Plus 
b) Monterade SpaceJoist balkar 

MiTek i Australien tillverkar denna typ av balk under namnet Posi-Truss®. Balkama 
har under- och överram av virke med bredden 70 eller 90 mm samt höjden 35 eller 
45 mm. Balkar med höjder från 200 till 400 tillverkas. Under samlingsnamnet 
Posi-Stmt®, som är namnet på den V-formade diagonalplåten, finns också balkama 
Posi-Joist® och Posi-Plus® som är samma typ av balkar som Posi-Tmss® men med 
skillnaden att de har kapbara balkändar, på liknande sätt som TrimJoist-balkama. 
Posi-Plus® balken har ett liv av skivmaterial i änden och är kapbar upp fill 335 mm. 
Posi-Joist® balken har fyra vertikala stöd av virke i ändama. Balklängden anpassas 
genom att upp ti l l tre av de vertikala ändstöden kan kapas, se Figur 18 a). I USA 
tillverkas fackverksbalkar av samma typ under produkmamnet SpaceJoist TE"̂ *̂ , där TE 
står för trimmable ends. Balkändama med ett liv av 16 mm OSB är kapbara upp fill 
300 mm på samma sätt som TrimJoist-balkama ovan. I Figur 18 b) visas monterade 
SpaceJoist balkar. 

Limmade fackverk 
Fackverk av homogent hållfasthetasorterat virke som limmas med rescorsinollim t i l l 
verkas i Tyskland av bland annat Tigger under namnet Dreieckstrebenbauweise (DSB). 
Balkama används främst till takkonstruktioner och tillverkas i höjder från 300 mm fill 
1050 mm och längder upp ti l l 20 m. Diagonalemas ändar sinkas och limmas till över-
och underram. Diagonalema tillverkas av klenare dimensioner med bredd 28-45 mm 
samt höjd 50-80 mm. Över- och underramar tillverkas av virke som lagts på lågkant 
med höjd 50-80 mm samt bredd 80-160 mm. Balkama utförs med enkla eller dubbla 
diagonaler enligt Figur 19 a). 
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Källa: Meyn (2000) Källa: Universal Forest Products Inc. 

a) b) 
Figur 19 a) Dreieckstrebenbauweise (DSB) med dubbla diagonaler 

b) Open Joist 2000 

I Kanada och USA tillverkas liknande balkar t i l l golvbjälklag och marknadsförs under 
namnet Open Joist 2000. Balkama tillverkas av fingerskarvat konstmkfionsvirke i fyra 
höjder mellan 225-405 mm. För amerikanska och kanadensiska nyttjandekrav är det 
enligt tillverkaren möjligt att bygga med spännvidder upp ti l l 7,2 m för balkar med 
centrumavstånd 600 mm med högsta balkhöjd och tillverkade av virke av högsta 
kvalitet. För att underlätta anpassningen av lagerförda balklängder kan balkändama 
kapas upp till 130 mm enligt Figur 19 b). 

Fackverk med diagonaler av rör 
Fackverkbalkar med över- och underflänsar av konstmktionsvirke och diagonaler av 
stålstång eller ståhör är en balktyp som tidigare tillverkats och marknadsförts både i 
Sverige och utomlands under fi-ämst sjuttio- och åttiotalet. I Sverige har balken utgått ur 
tillverkaren AB Bruksbalkens sortiment, detsamma gäller för balken i Weyerhaeusers 
sortiment i USA. I Sverige hittade inte tillverkaren en tilkäcklig avsättning för produk
ten för att det skulle löna sig att fortsätta tillverkningen. I USA konkurrerades balktypen 
kanske ut av nya som till exempel I-balkar med liv av OSB och fiänsar av konstmk
tionsvirke eller LVL. Många olika patent med lösningar för hur stålrören ska fästas t i l l 
över- och underram finns. En enkel variant utförs med två konstmktionsvirken i vardera 
över och underram som kopplas samman med den genomgående skmven vid diagonal-
infäsmingama. För att öka kapaciteten i förbandet, klara ett större hålkanttryck, finns 
lösningar där virkesdelama på utsidorna kompletterats med spikplåtar med hål för 
skmven. Den svenska Bmksbalken hade en mer komplicerad anslutningsdetalj med en 
gjuten kopplingsdetalj som stämts in i virket. 

Källa: Weyerhaeuser 

a) 
Figur 20 a) b) Pipe Web Tmss, Weyerhaeuser 
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3 . 2 Planparallella plattor 

Massiva träbjälklag förtillverkas eller platsbyggs på olika sätt av sågat virke eller balkar 
av limträ som sammanfogas ti l l element. Med hänsyn ti l l tillverkningssättet kan de delas 
upp i olika typer: 

• Spikade plattor. 
• Dymlade plattor. 
• Tvärspända plattor. 
• Limmade plattor. 

Spridningen i de mekaniska egenskaperna för laminerade sammansatta konstruktioner 
är lägre än för enskilda plankor, vilket bidrar t i l l en effektivare materialanvändning. 

3.2.1 Spikade plattor 
Tekniken att lägga plank bredvid varandra på högkant och spika ihop dem ti l l massiva 
bjälklagsplattor som utvecklats i Centraleuropa och nu tillämpas även i Sverige. Ti l l 
verkningen kan göras direkt på byggplatsen eller som förtillverkade element i fabrik. 
Elementtjockleken varierar mellan 120 och 220 mm. Plankoma skarvas ofta stumt ände 
mot ände och skarvama förskjuts mellan de olika lagren, se Figur 21. Skarvningen av 
plank försämrar böj styvheten och bärförmågan hos plattan. 

Källa: Trätek 
Figur 21 Spikad massivplatta 

Haller et al (1998) har undersökt betydelsen av stumskarvamas läge för böj styvheten. 
De konstaterar att en slumpmässig eller en regelbunden styrd placering av skarvar ger 
likartad försämring av böj styvheten jämfört med den oskarvade bjälklagsplattan. På 
gmnd av eftergivligheten i spikförbanden har en spikad platta en sämre styvhet i tvär
riktningen än vad en förspänd eller limmad platta har. Följaktligen blir skivverkan och 
lastspridningsförmågan också sämre. Ett sätt att förbättra dessa egenskaper är att 
komplettera spikningen med limning samt att snedställa spikarna vid spikningen. Att 
använda skmv istället för spik vid sammanfogningen har undersökts av Meierhofer 
(1998) och Widmann (2001). 

Styvhetsegenskapema i tvärled blir bättre än för spikade plattor, men ändå inte lika bra 
som för limmade eller tvärspända plattor. För att den skruvade konstmktionen ska bli 
lika konkurrenskraftig som den spikade krävs att skruvningen kan utföras utan för-
borming. Ett sätt att förbättra lastspridningsförmågan i tvärled är att komplettera bjälk
lagsplattan med ett övergolv. 
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3.2.2 Dymlade plattor 
En typ av bjälklag som utvecklats i Schweiz, Tschopp Holzbau Bresta®, består av pre
fabricerade plattor av sidobräder, tjocklek 27-30 mm, som sarrunanfogas med genom
gående dymlingar av kärnvirke, 0 20 mm, i förborrade hål med ca 500 mm centrum
avstånd, se Figur 22. Fuktkvoten hos bräderna vid fillverkning är ca 14 %. Dymlingama 
har en lägre fuktkvot och plattan hålls ihop av klämkraften som uppstår mellan hål och 
dymling när dymlingen sväller av att fuktkvoten ökar efter montage. Plattorna tillverkas 
i tjocklekar mellan 80 och 240 mm samt bredder upp till 3,5 m och längder upp till 9 m. 
För bostads- och kontorsutrymmen kan man med en konstmktionshöjd på 200 mm 
komma upp i en spärmvidd på ca 6,5 m. Andra tillverkare av dymlade plattor är KMH-
Kaufmann Massivholz GmbH i Tyskland som säljer plattorna under produktnamnet 
Dubelholz elemente. 

Figur 22 Dymlade massiva plattor 
Källa: Trätek 

3.2.3 Limmade plattor 
Enklaste formen av limmade plattor är de som limmas ihop fill element av plank eller 
bräder ställda på högkant intill varandra och kan i princip liknas med liggande lim-
träbalkar. Pius Schuler AG i Schweiz fillverkar plattor med tjocklek mellan 8-220 nrni 
och bredder upp till 800 mm. Längden på elementen är begränsad till 8 m. Andra UU-
verkare har elementbredder upp till en meter och valfri elementlängd, som begränsas 
endast av hanterbarheten och möjligheten att transportera elementen. Med de tjockaste 
plattorna kan man klara spännvidder upp fill 6 m för fritt upplagda plattor. 

. f i l än k imu i t f kin an HM iiio jBo 

i IS i'; 
• /. ••• j . /1 

_ 1 •• r 
Källa: SAH-Kurs 1994 

a) b) 
Figur 23 a) Limmad treskiktsplatta. b) Limmad femskiktsplatta. 
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En annan limfogprodukt från Pius Schuler AG tillverkas av korta 20 eller 26 mm breda 
överskottssidobräder av gran som limmas ihop med stumskarvar till stora block. Stor
leken på blocket begränsas av pressens bredd, höjd och längd. Blocket sågas upp ti l l 
plattor med en varierande höjd mellan 8 och 220 mm. Produkten kan användas direkt 
som bjälklagsskiva eller som råvara till limmade flerskiktsskivor. I det senare fallet 
bestryks det enkla plattskiktet med lim och pressas ihop med skikt med korsande fiber
riktning till flerskiktsplattor med tre eller fem skikt enligt Figur 23 a) respektive b). Tre
skikts- och femskiktsplattomas tillverkas i tjocklekar mellan 24-140 mm respektive 
40-140 mm. Skikttjockleken inom plattorna varieras så att i treskiktsplattan är käman 
dubbelt så tjock som ytskikten. Femskiktsplattans yt- och centrumskikt har samma 
tjocklek, 8 nun, medan de två mellanliggande skikten är tjockare. Det största formatet 
på plattorna är 7,2 x 2,17 m. Fritt upplagda plattor kan användas upp ti l l 5,5 m spänn
vidd. Flerskiktsplattoma är mer formstabila med avseende på fukt med små fuktbe-
tingade rörelser än plattor av limmade stående plankor. Flerskiktsplattoma har också 
högre tvärstyvhet. 

En annan produkt är uppbyggd av kantbräder av dimensionen 26x149 som limmats ihop 
på lågkant t i l l skivor. Skivorna i sin tur limmas på varandra med fiberriktningen an
tingen vinkelrätt eller diagonalt riktade mot varandra. Produkterna Bresta-V och Bresta-
H har utvecklats och undersökts på Graz Tekniska Universitetet av Schickhofer et al 
(1998). Meningen är att den ska användas t i l l brobaneplattor. 

Källa: MERK Group 
a) b) 

Figur 24 a) Flerskiktsplattor av typen Dickholz b) Montage av LenoPlan® 
bjälklagselement 

Massiva limmade plattor Dickholz från MERK-Dickholz GmbH tillverkas av virke med 
grövre tvärsnittsdimensioner. Virket har torkats t i l l 12 % fuktkvot, hållfasthetssorterats 
maskinellt och fingerskarvats. Elementen byggs upp av minst tre lager virke som 
limmas till plattor med korsande fiberriktning mellan två angränsande lager. LenoTec® 
är element for väggar, bjälklag och tak som anpassas med håltagningar och format exakt 
efter byggritningar. Elementen kan också fås krökta i sitt plan med en minsta radie på 
8 m. Element med upp ti l l 4,8 x 14,8 m storlek och med 51-297 mm tjocklek tillverkas. 
LenoPlan® är rektangulära element utan anpassningar med håltagningar som levereras i 
standardformat upp till 4,5 xl4,5 m storlek och 81-162 mm tjocklek. LenoPlan® har 
kort leveranstid. Lufttäthet i elementen uppnås då tjockleken överstiger 85 mm. Plattor 
av samma typ säljs i Österrike av KLH-Holz GmbH under namnet Kreuzlagenholz-
platten eller förkortat KLH-platten. Plattoma tillverkas i tjocklekar upp till 600 mm. 

I Sverige tillverkar Martinsons Trä AB limmade fem- respektive sjuskiktsskivor till 
bjälklag. Den maximala längden for plattelementen är 12 m och bredden 1,2 m. Fem-
skiktskivan tillverkas i fyra tjocklekar. De två tunnare skivorna består av fem skikt med 
samma tjocklek i hela skivan, 19 mm respektive 22 mm, for de 95 mm och 110 mm 
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tjocka skivorna. De två tjockare skivorna 136 mm och 156 mm består av tre skikt bräder 
med tjockleken 22 mm och två skikt med tjockleken 35 mm eller 45 mm. Sjuskikts-
skivoma tillverkas i två tjocklekar och består av sju skikt med en tjocklek i hela skivan, 
19 mm respektive 22 mm, för 133 mm och 154 mm tjocka skivoma. 

En annan typ av massivt träbjälklag byggs upp av smalare element eller snarare balkar 
som läggs intill varandra och kopplas samman till yttäckande plattor. Balkar av den här 
typen tillverkas under produktnamnet Kreutzbalken av bland annat KHW Seubert 
GmbH & Co KG och Franz Bayerl Holzindustrie i Tyskland. Balkama limmas ihop av 
fyra plankor enligt Figur 25 a). De fyra plankoma är sågade ur förtorkat rundvirke. Såg-
ningen anpassas så att ett av hörnen i varje planka tillåts hamna utanför stocken och ger 
plankan ett fasat höm. När plankoma efter torkning och hållfasthetssortering limmas 
ihop orienteras de så att de yttre fasade hömet bildar ett hål i balkens mitt, det vi l l säga 
så att de yttersta årsringama i varje planka ligger in mot balkens centrum. Kvadratiska 
och rektangulära tvärsnitt tillverkas som standard med bredder 100-160 mm och höjder 
120-220 mm. Genom att fingerskarva plankoma tillverkas rektangulära balkar upp till 
15 m långa. Andra tvärsnittsformer än rektangulära kan beställas. Balkar som försetts 
med not respektive ^äder enligt Figur 25 b) kan monteras t i l l sammanhängande bjälk
lag. Hålrummet i balkens mitt kan med fördel utnyttjas för dragning av installationer 
som till exempel el. 

r 

a) b) 
Figur 25 a) Kreutzbalken b) Bjlälklagsplatta av ihopspontade kreuzbalken. 

(Källa: Meyn (2000)) 

3.2.4 Tvärspända plattor 
Tvärspända plattor ger ett antal fördelar: 
• Förspänningen minskar nedböjningen genom plattverkan. Effekten är mest påtaglig 

för punktlaster men gäller även för utbredd last. 
• De fuktbetingade rörelsema minskar väsentligt eftersom spännstängema fungerar 

som armering i tvärled. 

• Lamellerna samverkar genom fiiktion vilket medför att systemeffekten kan utnytt
jas och därmed högre hållfasthetsvärden för virket tillgodoräknas. Friktionen be
tyder också att plattverkan i plattan kan utnyttjas. 
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KällarTrätek 

Figur 26 Tvärspänd massiv platta 

Tvärspända bjälklagselement kan tillverkas genom att kantställda plankor pressas 
samman med en hydraulisk press, varefter genomgående tvärstänger monteras och för
ses med påsvetsade ankarplattor. När presstrycket tas bort uppstår ett kontaktryck 
mellan plankoma samtidigt som tvärstängema blir förspända. De yttersta plankoma i 
elementens sidor har urfrästa spår för ankarplattor och styrplankor som ska överföra 
tvärkraften mellan varje element. Golvytan ovanför fogen mellan elementen fi-äses ur 
och döljs efter montage med en list. Tvärspända plattor tillverkas i Sverige av Södra 
Building Systems AB och Norra Massivträ AB. Elementen tillverkas i längder upp till 
12 m och bredder upp ti l l 2,4 m. Södra Solid fi"ån Södra Building Systems tillverkas i 
standardtjocklekar mellan 70-220 mm tillverkas. Norra Massivträ tillverkar plattor med 
standardtjocklekar mellan 115-215 mm. 

3.2.5 Underspända plattor 
Med underspända plattor menas massiva plattor som med hjälp av en stålkonstruktion 
med dragstål och stöd på undersidan av plattan spänns upp för att erhålla ökad bärför
måga och styvhet. Genom att underspänna plattan kan nedböjningar orsakade av till 
exempel egentyngd och bunden nyttig last kompenseras. Metoden kan tillämpas på 
balkar och bjälklag. För Lignatur lådelement (se avsnitt 3.4.1) finns ett system utvecklat 
för att underspänna det färdiga bjälklaget med bockar av stål enligt Figur 27. 

Källa: Lignatur AG 

Figur 27 Underspända Lignatur lådelement 

3.3 Låd- och T-tvärsnitt 
3.3.1 Lådtvärsnitt 
För att utayttja material optimalt och få lätta konstruktioner med goda styvhets- och 
hållfasthetsegenskaper kan man med olika balkar och skivor bygga upp effektiva tvär
snitt som ti l l exempel låd- och T-tvärsnitt. För långa spännvidder är ett ihåligt tvärsnitt 
som ett lådtvärsnitt mer konkurrenskraftigt än ett massivt tvärsnitt. Tvärsnittsytan och 
därmed även vikten minskar ofta t i l l hälften, medan styvheten, som vid långa spänn
vidder ofta är dimensionerande, endast minskar med 15-20%. 
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Kaufmann Leimholz i Tyskland tillverkar bjälklagselement med både låd- och T-tvär-
snitt, K-Multibox respektive K-Multisteg enligt Figur 28a) och b). Liven består av lim-
träbalkar och flänsama av K l Multiplan, en massiv limmad treskiktskiva tillverkad av 
Kaufmann. Elementen tillverkas med bredder upp till 3 m och längder upp ti l l 12 m. 
Lignatur och Lingnotrend är också bjälklagselement av den här typen som tillverkas i 
Schweiz. Se avsnitt 3.4.1 respektive 3.4.4. 

r r 
a) b) 

Figur 28 Kaufmann Leimholz a) K-Multibox..b) K-Multisteg 

3.3.2 T-tvärsnitt 
I betongindustrin har man i många år använt T-formade element i bjälklag då främst i 
kontors och industribyggnader där man kräver längre spännvidder for att skapa öppna 
och flexibla planlösningar. I Figur 29a) visas ett exempel på T-tvärsnitt av trä från 
MERX Holzbau GmbH i Tyskland som används till yttertakselement. En flerskiktskiva 
som överfläns och limträ eller LVL i liven. Styvhets- och hållfasthetsegenskapema an
passas enklast t i l l olika spännvidder genom att variera höjden på liven. Lång spännvidd 
ger högre liv. Utrymmet mellan liven kan utnyttjas t i l l dragning av installationer och 
därmed inte betraktas som outnyttjad byggnadshöjd. I Figur 29 b) visas två typer av 
element med T-tvärsnitt som tillverkas av Martinsons Trä AB och marknadsfors under 
namnet kassettbjälklag. För att förbättra T-tvärsnittets styvhetsegenskaper har liven 
kompletterats med underflänsar. Elementen består av en flerskiktsskiva i överflänsen 
och liv och underflänsar av limträ. Den maximala spännvidden och tillverkningslängden 
är 12 m. Bredder mellan 0,3 och 2,4 m och elementhöjder mellan 300 och 650 mm ti l l 
verkas. Elementen levereras normalt monterade med isolering, infästningar for undertak 
och eventuella installationer. 
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Källa: MERK Group Källa: Trätek 

Figur 29 

a) b) 

a) T-tvärsnitt med överfläns av flerskiktsskiva och liv av LVL eller limträ. 
b) Kasettbjälklag från Martinsons Trä 

3.4. Exempel på träbjälklag 
3.4.1. Lignatur 
I Schweiz tillverkar Lignatur AG bjälklagselement med varunamnet Lignatur. Elemen
tet i Figur 30 a) är av typen lådtvärsnitt och har en konstruktionshöjd mellan 120 och 
320 mm och en standardbredd på 200 mm. Lådtvärsnitten hopfogas med hjälp av not 
och spont i över- och underflänsen. Även större ytelement enligt Figur 30 b) med 
bredder mellan 400-1000 mm tillverkas och hopfogas enligt samma princip men med 
noten och sponten placerad i sidan av de yttre liven i elementet. Alternativt kan ett 
korsande bärverk av skivor eller bräder utnyttjas for att bilda en sammanhållen bjälk
lagskonstruktion. Undersökningar har utförts med element till vilka man valt virke av 
hög kvalitet t i l l liven for att öka styvheten och därmed minska nedböjningar och för
bättra de dynamiska egenskaperna. 

a) 
Figur 30 a) Lignatur lådelement. b) Lignatur ytelement. 

Källa: Lignatur AG 
b) 

3.4.2. SödraSemi 
Prefabricerade bjälklagselement med varunamnet Södra Semi tillverkas av Södra 
Skogsägarna. Två typer av element finns, nämligen for bostäder och kontor. Elementen 
är sammansatta av plankor med dimensionen upp ti l l 45x245 mm och med centrum
avståndet 180, 135 eller 90 mm beroende på aktuell konstruktion, se detalj a) Figur 31. 
Elementbredder upp till 2,4 m tillverkas. Plankoma spikas samman till element med 
stående virkesdelar, bjälklagsklotsar, med dimensionen 45x110x145 i ändama enligt 
detalj b) i Figur 31. Ändama av elementen avslutas med en kantbalk som i sin tur spikas 
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t i l l de stående virkesdelama. Mellanrummet mellan plankoma fylls med isolering. På 
ovansidan av elementen skruvlimmas en 22 mm spånskiva eller en 14-21 mm plywood-
skiva. Elementen för bostäder kompletteras ytterligare med altemativt en 14 mm spån
skiva eller en golvgipsskiva på fabrik. På byggarbetsplatsen kompletteras bjälklagen 
med undertak med distansklossar, glespanel och gipsskivor. 

Slenull 
SödraSemi 
ljudbalk Bjälklagsbalk 

Pendel för 
undertak 

a) 

Kantbalk Biälklagsklots SödraSemi 
ljudbalk 

Källa: Södra Building Systems AB 

b) 
Figur 31 Södra Semi bjälklag a) Tvärsnitt genom bjälklag med nedpendlat 

undertak, b) Element kortände. 

För att bryta den direkta kontakten mellan golvskivan och undertaket hängs undertak 
och installationer upp i de plankor i elementet som givits en lägre total höjd för att de 
inte ska nå upp ti l l golvskivan. För bostadsbjälklag kan man uppnå luftljudsisoleringen 
Riv mellan 58-62 dB och stegljudsnivåindex Ln,w mellan 56-50 dB. För kontorsbjälk
lagen gäller 45-60 dB respektive 70-60 dB beroende på undertakskonstmktion. Den 
brandtekniska klassen för bjälklaget är R E I 60. 

3.4.3. SödraSolid 
Södra Solid är ett bjälklagselement som består av sammanspikade kantställda plank av 
ftmi eller gran i olika kvaliteter. I vissa fall sammanfogas plankoma med dragstänger. 
Elementen tillverkas i tjocklekar mellan 70-220 mm, i bredder upp till 2,4 m och i 
längder upp ti l l 9 m. 

För bjälklag i bostads- och kontorsutrymmen klaras spännvidder upp ti l l 8 m. Beroende 
på bjälklagstjocklek och ytskikt blir luftljudsisoleringen Rw mellan 40-58 dB och steg
ljudsnivåindex Ln,w mellan 85-50 dB. Brandteknisk klass REI 60 kan uppnås beroende 
på val av bjälklagstjocklek och ytskikt. 

3.4.4. Massivt lättbjälklag 
En ny produkt som kan användas som både vägg- och bjälklagselement har kommit ut 
på marknaden i Tyskland. De tillverkas av Holz-Lamellenwand GmbH och marknads
förs under namnet LIGU-HolzBauelement. Elementen byggs upp av 20x120 mm bräder 
i flera skikt enligt Figur 32 a). Brädema i ett skikt placeras med centmmavstånd 
160 mm och limmas ti l l över- och underliggande bräder med 20 mm överlapp på båda 
kanterna så att 80 mm breda hålmm bildas mellan i brädema. Elementet som bildas 
består då av ca 57 % trä och 43 % luft. Limningen kompletteras dessutom med dym-
lingar av trä i de överlappande zonerna. Bjälklagselementen tillverkas i tjocklekar från 
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140 ti l l 180 mm med 7 respektive 9 lager bräder och i längder upp till 9 m. Samman-
fogningen i sidled utförs genom att en bräda trycks in mellan två överlappetnde bräder i 
sidan av elementet och ger ett fjäder-not liknande förband enligt Figur 32 b). 

Figur 32 

Källa: Holz-Lamellenwand GmbH 

a) b) 
a) LIGU-HolzBauelement b) Sammanfogning av element med intryckt 
bräda som ^äder. 

Bjälklagselementen fömtsätts av tillverkaren att i huvudsak användas t i l l att bära statisk 
last och vid användning vara helt klimatskyddade. De far inte beräknas uppta böj-
moment tvärs elementens tvärrikming och därmed inte umyttjas till plattverkan. Enligt 
tillverkaren kan bjälklagens ljudisoleringsförmåga förbättras genom att hålrummen i 
elementet fylls med sand. Det finns inga värden från mätningar på färdiga konstmk-
tioner utan bara skattade värden för olika typer av utföranden. Ett 120 mm tjockt ele
ment med två gipsskivor har en skattad luftljudsisolering på 43 dB med och 36 dB utan 
sandfylhiing. Leverantören påpekar att fogamas utförande har stor betydelse för det 
slutliga resultatet. Det finns inte heller några värden angivna för hur ljudet fortplantar 
sig längs med elementet, men de längsgående hålmmmen bör ha betydelse för ljudets 
utbredning. (Bauen mit Holz (4/2002)) 

3.4.5. Lignotrend bjälklagssystem 
Lignotrend bjäklagselement Ligno Decke Q3, Q4 och Ligno Decke 4 tillverkas av 
Lignotrend AG i Tyskland. Produkterna marknadsförs främst i de tysktalande länderna 
Österrike, Tyskland och Schweiz, men även i Italien. Elementtvärsnittet är ett T-tvär-
snitt med tre eller fyra liv av 70-75 mm breda limträbalkar med centmmavstånd 150 
respektive 215 mm, se Figur 33 a) och b). Element med höjder mellan 100 och 280 mm 
tillverkas. Den totala elementbredden är 600 mm i båda fallen. Underflänsen består av 
två lager limmade bräder. För att öka elementens formstabilitet har det övre brädskiktet 
i Ligno Q elementen lagts vinkekätt mot bämingsriktaingen. Det understa skiktet ligger 
alltid parallellt med elementens huvudriktning och kan fås i en ytkvalitet som ger en 
färdig synlig yta. På översidan hålls elementet ihop med bräder som placerats på regel
bundet avstånd från varandra. De färdiga, upp ti l l 18 m långa elementen, tillverkas 
genom att 3 m långa elementstycken fingerskarvas ihop. Vid montaget skarvas ele
menten i sidled genom att underflänsen utformats med not och fjäder. Skarven fixeras 
sedan med en 28x86 täckbräda som spikas över skarven. Hålrummet som bildas mellan 
elementen ovanför skarven kan användas för dragning av installationer. 
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zifr 

a) 
Källa: Lignotrend 

f 

b) 
Källa: Lignotrend 

Figur 33 Lignotrend bjäklagselement a) Ligno Decke 4 b) Ligno Decke Q3 

Ett 160 mm högt bjälklagselement med ett övergolv av 50 mm betongpågjutning, 
73 mm stegljudsisolering av mineralull samt en 15 mm spånskiva ger enligt laboratorie
mätningar en luftljudsisolering Rw > 65 dB samt en stegljudsnivå Lnw på 58 dB. Om hål
rummet i bjälklaget fylls med 60 mm kalkflis med massan 31 kg/m^ förbättras luflljuds-
isoleringen till Rw > 67 dB och stegljudsnivån t i l l 51 dB. Ett element med fyra liv, 
höjden 280 mm och spännvidden 7 m klarar en belastning på 3,5 kN/m^ med en nedböj-
ning på L/500, vilket rekommenderas av tillverkaren som riktvärde vid dimensionering. 

t r _Ba_ ^ 1 . 

Källa: Lignotrend 

a) b) 
Figur 34 Lignotrend bjäklagselement a) Ligno Block b) Ligno Rippe 2 

Ytterligare två elementtyper från Lignotrend for bjälklag med lägre belastningar och 
kortare spännvidder är Ligno Block Q, Ligno Block Q3, Ligno Rippe 2 och 4. 
Ligno Block Q elementen är massiva limmade element som tillverkas av bräder som 
limmas i skikt ovanpå varandra enligt Figur 34 a). Fiberriktningen for bräderna sam
manfaller förutom i ett skikt med bämingsriktningen. Det vinkelrätta skiktet ger form
stabilitet och därmed mindre risk for sprickor i ytskikten. Elementen tillverkas i tre 
höjder 75, 95 och 115 mm. Ligno Rippe 2 och 4 är element som liknar Ligno Decke Q 
elementen med skilhiaden att de har en öppen översida enligt tvärsnitt i Figur 34 b). 
Siffran anger antalet bärande balkar i elementet vilket innebär att Ligno Rippe 2 har 
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bara två och därmed gott om utrymme for dragning av installationer. Element med höjd 
från 80 ti l l 200 mm med 20 mm intervall tillverkas. Ligno Block Q3 elementet är i prin
cip ett Ligno Rippe element med tre liv men med en sluten översida. Översidan består 
av två limmade skikt av längsgående bräder. Samtliga element tillverkas upp till 18 m 
långa. 

4 Sammansatta trä- och betongkonstruktioner 
4.1 Egenskaper 
I länder där man traditionellt byggt murverkshus med bjälklag av trä används idag, for 
renoveringar och även nybyggnad, bjälklag av samverkande betong och trä. En vanlig 
konstruktion är en homogen träplatta eller träbalkar med pågjuten betong. Samverkan 
mellan materialen fäs exempelvis med mekaniska forband eller fortagningar av olika 
slag i trämaterialet. Fördelen är att båda materialen utnyttjas på ett optimalt sätt. Be
tongen på översidan är tryckt vilket innebär att dess hållfasthets- och styvhetsegen
skaper utoyttjas effektivt. Trämaterialet på undersidan utnyttjas som "dragarmering". 
Slutresultatet är ett effektivt tvärsnitt som är lättare än ett homogent betongtvärsnitt. 
Med en pågjutning kan bärformågan for ett massivt träbjälklag fördubblas och styvheten 
förbättras upp ti l l tre eller fyra gånger. En god styvhet och samverkan både längs- och 
tvärs huvudbärriktningen förbättrar svikt- och vibrationsegenskapema. Den höga styv
heten i bjälklagets plan kan även utnyttjas for stabilisering genom skivverkan. Jämfört 
med lätta träbjälklag ger den ökade vikten av betongen förbättrade svikt- och vibrations
egenskaper. Nackdelar kan vara att gjutning av betongen blir ett moment i produktions
processen som for in fukt i byggnaden och som kräver tid for uttorkning. Helt färdiga 
prefabricerade element med även betongen gjuten fortär däremot fordelen med ett trä 
som ett lätt byggsystem. Även fordelen med en hel sammanhängande bjälklagsplatta 
försvinner. Fördelarna med prefabricerade element kan fås om bjälklagets träkompo-
nentdel tillverkas som element och betongen gjuts på byggarbetsplatsen. Förbanden for 
förankring av betongen kan vara monterade i förväg på fabrik eller monteras på bygg
arbetsplatsen beroende på forbandens känslighet for transportskador. 

En betongpågjutning bidrar även ti l l förbättrade ljudisolerande egenskaper. Luft-
ljudsisoleringen förbättras jämfört med ett massivt träbjälklag på grund av den ökade 
massan i bjälklaget och stegljudisoleringen förbättras jämfört med ett homogent 
betongbjälklag på grund av en ökad dämpning, Ceccotti (1995). 

Betongpågjutningen på ovansidan förbättrar också brandegenskapema, genom att 
brandgenomträngning effektivt förhindras. Enligt Ceccotti (1995)är det massiva trä
bjälklaget eller de bärande träbalkama på undersidan av bjälklaget mer brandtåliga än 
vad motsvarande stål- eller betongkonstruktion skulle vara. 

Vid dimensionering av ett trä-betongbjälklag enligt Eurocode är det i de flesta fall inte 
hållfastheten som är dimensionerande utan styvheten. I undersökningar av van der 
Linden (1999) visar det sig att långtidsdeformationema for trä-betongbalkar t i l l största 
delen orsakas av krypningen i träbalken. Beroende på utformning av forband och antalet 
förband kan krypdeformationema i forbanden mellan trä och betong också vara av be
tydelse. Om balken utformas på ett sådant sätt att styvheten vid belastning med en kort
tidslast inte påverkas av variationer i forbandens styvhet, påverkas inte heller krypdefor
mationen for balken av forbandens krypning. 

Den parameter som påverkar kompositbalkens styrka och styvhet mest är träbalkens 
styrka och styvhet. Brott i balkama sker när den största tillåtna dragspänningen uppnås i 
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underkant av balken. Spännvidden påverkar i hög grad förbandens effektivitet. För små 
spännvidder är det i princip omöjligt att uppnå fiiU samverkan mellan trä- och betong
materialet, medan det är relativt enkelt för balkar med lång spännvidd. 

Kuhlmann (2001) har utrett långtidsdeformationemas storlek för bjälklag bestående av 
ett betongpågjuten massivt träbjälklag. Man har konstaterat att deformationerna är starkt 
beroende av de omgivande förhållandena. Under konstant luftftiktighet och temperatur 
blir den slutliga deformationen efter 10 år ungefär 3 gånger större än den ursprungliga 
elastiska deformationen. Effekten av krympning i materialen kan ge upp ti l l 50% högre 
värden för de slutliga deformationerna. I beräkningar tar man vanligtvis inte hänsyn ti l l 
detta. En varierande temperatur ger inte någon bestående effekt på långtidsdeforma-
tionema. Däremot ger en variation i luftftiktighet med mekanosorptiv krypning som 
följd en ökning av deformationerna med tiden. Med en variation i luftftiktighet på 15% 
ökar långtidsdeformationema 2,5 gånger. 

Att tänka på enligt Ceccotti (1995) vid produktion är att det i bjälklaget använda virket 
inte ska vara vått, men om det är oundvikligt, ska virke utan märg användas eller så 
kontrolleras att sprickor inte förekommer vid förbanden. Vid gjumingen av betongen 
ska träbjälklaget skyddas från fukt antingen med plastfolier eller så ska en betong med 
lågt vatten-cementtal användas. Detta är inte nödvändigt för virket utan en fråga om 
utseende på undersidan av bjälklaget. Vatten som tränger igenom bjälklaget missfargar 
undersidan. Vid val av virkessort som används ska man vara uppmärksam på sådana 
sorter som påverkar betongens hårdnande t i l l exempel lärk som avsöndrar socker. 

4.2 Olika typer av förband mellan trä och betong 
Samverkan mellan betong och trä uppnås med olika mekaniska förband, förtagningar av 
i trämaterialet eller en kombination av dessa två. I STEP 2 (1995) anges att förbanden 
bör tillverkas av rostfiitt stål eller vara förzinkade. Ceccotti (1995) har undersökt ett 
stort antal förbandstyper som delas in i gmpper a, b, c och d enligt Figur 35 nedan. 
Styvheten för de olika förbanden kan åskådliggöras genom att jämföra de olika gmpper-
na med varandra. Gmppema i avsnitten nedan har kompletterats med ytterligare för
bandstyper utöver de som Ceccotti anger. Om man jämför gmppema i Figur 35 med 
varandra kan man säga att den första gmppen (a) med förband av spik, skruv och dubb 
är mindre styva än den andra (b) där förbanden är av ytbärande typ. Den tredje gmppen 
(c) där förbanden kompletterats med förtagningar i trämaterialet har ytterligare bättre 
styvhet. Bäst styvhet och samverkan bland de mekaniska förbanden fås i gmppen (d) 
med förband av armeringsstegar och uppstickande plåt. I gmppema a, b och c måste 
hänsyn tas t i l l förskjutningama i förbanden. Det innebär att de ingående tvärsnitten inte 
förblir plana vid belastning. Tvärsnitten i gmppen (d) däremot förblir plana tack vare 
ftjll samverkan. 
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(a) 
g r a 

(b) mm 

(c) 

(d) 

Källa: STEP / EUROFORTECH, 1995 

Figur 35 Olika förbandstyper mellan trä och betong 

al) Spik a2) Limmad bockad armeringsstång a3) Skmv 
a4) Skmv typ SFS bl) Split ring b2) Bull dog bricka b3) Försänkt ståh-ör 
b4) Spikplåt cl) Rund förtagning i trämaterialet med förankring som 
förhindrar upplyft av betongen c2) Kvadratisk förtagning med 
förankringar c3) Fasad förtagning med förspänd skruv av typ Hilti HBV 
c4) Tvärgående skjuvupptagande inslitsad plåt i det uppstickande virket 
dl) Längsgående armeringsstege 62) Längsgående inslitsad limmad plåt 

4.2.1 Spik, skruv och dubb 
Förband med spik och skruv kan utformas på olika sätt. Det enklaste är vertikala enligt 
Figur 35 al) och a3) eller parvis vinklade mot varandra enligt a4). Figur a2) visar dubb 
av bockad armeringsstång eller slät stång som borras och limmas in i trämaterialet. 

Källa: SFS Verbundselement VB 
a) b) 

Figur 36 SFS Verbundselement VB a) Tvärsektion genom bjälklag förstärkt med en 
pågjuten betongplatta . b) Bjälklag före gjutning av betong. 
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Förband med endast spik har undersökts av Stevanovic (1989). Spirig (1985) utvecklade 
tillsammans med SFS Provis AG en träskruv for förankring av trä och betong, SFS Ver-
bundselement VB 48 7,5x100, se Figur 36. Skruven har två huvuden och skruvas in i 
virket upp till det första huvudet. Den resterande övre delen gjuts in i betongen. Båda 
skruvarna monteras parvis med en vinkel 45° mot horisontalplanet och 90° mot varand
ra. Ett alternativt utförande är att montera en av skruvarna i paret vertikalt. Det kräver 
att skjuvkraftens riktning inte ändras. Förbandstypen har undersökts av Meierhofer et al 
(1994) och M.L.R van der Linden (1999). 

(C) INSA-HU.T11997 
wood-concrete connector 

Källa: SAH-Kurs 1994 

a) b) 
Figur 37 a) INSA-Hilti trä-betong förankring, b) Massivt dymlat träbjälklag med 

pågjutning av betong. 

En dubb som har utvecklats for förankring av trä t i l l betong är INSA-Hilti trä-betong 
förankring. Mungawa et al (1998) och Jullien et al(1999). Dubben är cylindrisk med 
diametem 27 mm där den nedre delen slitsats upp i åtta delar se Figur 37.Vid montage 
med spikpistol viks sHtsama ut och tränger in i trämaterialet. Den övre delen av dubben 
sticker upp 35 mm i betongen. 

4.2.2 Mellanläggsbrickor typ bulldog och split ring 
Vanliga forbandstyper är mellanläggsbrickor av typen split ring eller bulldog, enligt 
Figur 35 b l ) och b2), som pressas in eller försänks i trämaterialet och kombineras med 
skruv. De ger en bättre styvhet än ett forband med bara spik eller skruv. Att försänka 
stålrör i virket och gjuta in den uppstickande delen i betongen enligt Figur 35 b3) är en 
liknande typ av forband som provats av Ceccotti (1995). Takac et al (2001) har under
sökt forband bestående av enkelsidiga bulldoggbrickor inpressade i virket kombinerade 
med M l 6 träskruv med längden 75 mm. 

4.2.3 Spikplåtar, plåtar 
Bland de forband som Ceccotti (1995) provade finns vanliga spikplåtar som pressas in 
på båda sidorna av träbalken och sticker upp en bit i betongen Van der Linden (1996, 
1999) har undersökt en variant där plåten vinklas och den horisontella flänsen pressas in 
i virket och den vertikala delen gjuts in i betongen. Girhammar (1984) använde spik
plåtar som forband mellan träreglarna och betongskivan i prefabricerade vägg- och 
bjälklagselement. Poutanen (1987) utvecklade ett system for väggar och bjälklag med 
en specialutformad spikplåt, se Figur 38. Spikplåtama är även i detta fall pressade in i 
sidan av golvbalkama, men den sida av plåten som gjuts in i betongen är längs med 
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kanten. Spikplåtama umyttjas för montage och förankring av den plåt som fungerar som 
form och armering för betongplattan. 

40-60 mm betong eller 
25 mm avjämningsmassa 

Uppstickande 
spikplåt 

Stödreglar utjämnar balkarnas 
nedböjning och stöder plåten 
under gjutningen 

0,5 siat plåt 
förankrad på 
spikplåtarna. 
Form och 
armering för 
betongen 

Spikplåt som förankrar 
trä, plåt och betong i 
varandra 

Figur 38 TP-plattan. Golvreglar av konstmktionsvirke med samverkande 
betongplatta. (Källa: Poutanen) 

4.2.4 Förtagningar i trämaterialet 
Yttmp (1996) har utfört försök med ren vidhäftning mellan betong och virke utan ytter
ligare förbandselement fömtom urfrästa förtagningar på ovansidan samt på sidorna av 
en balk som gjutits in 30 mm i betongen. Van der Linden (1999) har provat förband 
bestående av urfrästa mnda förtagningar o 115/125 mm med fasade sidor i 27 mm tjock 
LVL. Betongplattan som gjuts ovanpå LVL-skivan armeras i varje förtagning för att 
klara av skjuvkraftema som bildas i betongklackama. 

4.2.5 Förtagningar i trämaterialet kombinerat med förband 
För att Överföra skjuvkraftema mellan trämaterial och betong kan olika förtagningar 
användas. Det kan vara cirkulära urtagningar med vertikala eller fasade kanter på ovan
sidan längs med balken eller tvärgående urfrästa spår i ovansidan av plattan, se c) i 
Figur 35. För att förhindra att plattan lyfter kompletteras förtagningama med olika för
band t ex inlimmad bockad spik, skmv eller armeringsstång. 

Van der Linden (1999) har undersökt två kombinationer av förtagningar och mekanisk 
förankring. I första fallet användes en förtagning med diametem 70 mm och djupet 
30 mm. Förtagningen kompletterades med en armeringsstång med diametem 20 mm 
och längden 160 mm som pressades in i ett förborrat hål i trämaterialet och förankrades 
utan lim. I det andra fallet användes en M l 6 träskmv med längden 160 mm förankrad i 
ett förborrat hål med diametem 12 mm. Förtagningens diameter var i detta fall 50 mm 
och dess djup 30 mm. 

Natterer (1990,1991) har tillsammans med Hilti AG utvecklat ett förankringssystem 
bestående av fasade mnda förtagningar i balkens eller plattans ovansida kombinerat 
med en Hilti HBV skmv som förspänns efter att betongen härdat se Figur 40. 
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4.2.6 Armeringsstegar, längsgående stålplåt 
Ceccotti (1995) har undersökt förband med armeringsstegar som limmas i en längs
gående fortagning på ovansidan av träbalken, se Figur 35 d l ) . Han har också provat en 
typ där en längsgående kontinuerlig stålplåt limmas direkt ovanpå balken. Dessa typer 
av forband har mycket goda styvhetsegenskaper. Bathon et al (1999) har undersökt en 
fbrbandstyp som består av ett kontinuerligt metallnät som limmas in i ett urfräst spår i 
ovansidan av balken och gjutits in i betongen enligt Figur 39. Produkten säljs under 
namnet TC-Verbundssystem av i Zang + BahmerGmbH i Tyskland. 

metallnät 

innmmat 
metallnät 
i träbalk 

ingjutet 
metallnät 
i betong 

Figur 39 Förankring av betong med längsgående metallnät, (Källa: Bathon et al) 

4.2.7 Limning av trä till betong 
I motsats t i l l mekaniska forband ger limmade forband full samverkan i skiktet mellan de 
sammanfogade materialen, vilket innebär ökad styvhet och minskade deformationer. 
Möjligheten att limma betongen ti l l träplattan i ett betong-träbjälklag har undersökts av 
Brunner et al (2000). SIKA AG i Ziirich har utvecklat ett tixotropt tvåkomponent lim, 
med epoxy-hartsbas, som fungerar for limning av våt betong mot trä. För att uppnå 
fullgod vidhäftning måste träytan vara ren när limmet och sedan den självkompakte-
rande betongen fors på. Det innebär att metoden sannolikt lämpar sig bäst for prefabri
cerade element, eftersom det på arbetsplatsen kan vara svårt att hålla bjälklagsytan 
tillräckligt ren. 

4.3 Exempel på sammansatta trä-betongbjälklag 
4.3.1 Träbalk - betong, SFS förbandssystem 
Bjälklag uppbyggda av bärande balkar i trä kombinerat med en gjuten betongplatta på 
ovansidan är den typ av trä-betongbjälklag som är vanligast. Det beror troligtvis på att 
systemet använts for att förstärka och förbättra befintliga träbjälklag bestående av balkar 
av trä med golv av träplank. De befintliga träbalkama och delama av golvet som skadats 
förstärks eller byts ut. Golvet fungerar som form for betongplattan som ska gjutas. Vid 
nybyggnad byggs ett motsvarande system upp med balkar och skivor altemativt panel. 
Som forband mellan trä och betong kan t ex SFS Verbundselement VB 48 7,5x100 an
vändas. Skruvama skruvas direkt i balkama utan att hål behöver forborras. Se Figur 36. 
Om skivoma eller panelen ovanpå balkama är kontinuerliga får skivans tjocklek uppgå 
ti l l maximalt 30 mm. Skmvama monteras parvis med 20 mm centmmavstånd och en 
vinkel 45° mot horisontalplanet och 90° mot varandra. Ett altemativt utförande for att 
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öka kapaciteten på skjuvkraftsöverföringen mellan trä och betong i ena riktningen är att 
montera en av skruvama i paret vertikalt. Minsta tillåtna avstånd mellan två skmvpar är 
80 mm. Innan skruvama monteras ska underlaget täckas med en plastfolie för att för
hindra missfårgning av bjälklagets undersida när betongen gjuts. 

För att klara ljudkraven måste ett trä-betongbjälklag kompletteras med övergolv och 
eventuellt ett undertak. I SFS:s produktinformationsmaterial visas ett bjälklag, för ny
byggnad av bostäder, med träbalkar 120x160 mm, 20 mm brädbeklädnad, plastfolie och 
100 mm tjock betong. En golvbeläggning av PVC direkt på betongbjälklaget ger en luft-
ljudsisolering R'w= 40 dB och en stegljudsnivå L'n,w= 70 dB. Om man byter ut PVC-
beläggningen mot en heltäckningsmatta förbättras värdena till R'w= 51 dB resp L'n,w = 
43 dB. För ett bjälklag med balkar 120x180 mm och 80 mm betong och med ett flytan
de golv bestående av 40 mm mineralull, 70 mm betong och heltäckningsmatta blir 
värdena R'w= 53 dB resp L'n,w= 46 dB. 

4.3.2 Massivträ - betong, Hilti HBV skruv 
Natterer på ETH i Lausanne har tillsammans med Hilti AG utvecklat ett förankrings
system (SAH-Kurs 1994, s 198-202) där samverkan mellan träplatta och betong erhålls 
med hjälp av urfrästa tvärgående urspamingar i träplattans överkant kombinerat med 
Hilti HBV skruv. Se Figur 40 a) och b). Skmven förspänns efter gjutningen av be
tongen. Tvärkraftema mellan betong och trä överförs genom urspamingama medan 
dubben tar de dragkrafter som uppstår i urspamingama. En nätarmering i betongplattan 
förhindrar plattan från att spricka samt fördelar lasterna på bjälklaget tvärs bjälklagets 
riktning. 

Figur 40 

- - - r 3 -- - - - r 

Källa: SAH-Kurs 1994 

a) b) 
Bjälklag med Hilti HBV skruv a) Tvärsektion genom balk. b) Sektion 
genom tvärgående förtagning i platta. 

För ett bjälklag med spännvidden 7,0 m, belastad med 2,0 kN/m nyttig last och 
1,0 kN/m^ egentyngd krävs en total konstruktionshöj d på 240 mm, 140 mm trä och 
100 mm betong. Med hänsyn till bjälklagets svängningsegenskaper får egenfrekvensen 
för bjälklaget inte understiga 5 Hz. För att klara ljudkraven i bostäder krävs i att bjälk
laget kompletteras med ett övergolv och/eller ett undertak. För ett bjälklag med 100 mm 
trä och 80 mm betong pågjutning krävs t ex ett flytande golv av 50 mm betong och 
10 mm stegljudsisolering för att uppnå luftljudsisoleringen R'w= 54 dB och stegljuds-
nivån L'n,w= 49 dB. (SAH-Kurs 1994, Natterer sl99). 

4.3.3 Fackverksbalk - betong, Sepa element 
Toratti och Kevarinmäki (2001) har för Sepa Oy utvecklat ett sammansatt trä-betong
bjälklag. Bjälklaget består av fackverksbalkar av trä och en pågjuten betongplatta. Sam
verkan mellan betong och fackverksbalkar erhålls med spikplåtar som sticker upp minst 
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23 mm i betongen. Två typer av bjälklag har utvecklats, ett avsett for platstillverkning 
och ett annat avsett for prefabricering. 

I det platsbyggda alternativet används dubbla fackverksbalkar på centrumavståndet 
640 mm. Bredden hos en fackverksbalk är 42 mm. Spikplåtama i överramen pressas in i 
ena sidan av balken och vänds sedan så att de befinner sig i mitten när balkama monte
ras intill varandra enligt Figur 41. På överramen mellan balkama läggs en 12 mm tjock 
plywoodskiva som fungerar som form for den 60 mm tjocka gjutna betongplattan. 
Plattan armeras mot sprickbildning med nät # o 6sl50 i centrum av plattan. 

467. .517 415. 

• I - - - . - * 

.465 362 .412 

2r 
<640 

(22 mm surface board) 
(30 mm hard min. wool) 
60 mm concrete 

12 mm spruce plywood 

Height: 290..340 mm 
nailplate trusses 
2xk600 

200 mm mineral wool 

net 
25 mm resilient chan. 
13 mm gypsum board 
15 mm fire gypsum 

board (GF 15) 

Figur 41 Platsbyggt bjälklag med Sepa element. (Källa: Toratti et al) 

I de prefabricerade elementen enligt Figur 42 har fackverksbalkama en bredd på 72 mm 
och saknar överram eftersom diagonalemas knutpunkter med dubbla spikplåtar gjuts 
direkt in i betongen, som då fungerar som överram for fackverket. Balkama placeras 
med ett maximah centmmavstånd på 600 mm. Betongplattans tjocklek är 80 mm och 
armeras med # o 8s200 i över- och underkant. 

<= 600 

(22 mm surface board) 
(30 mm hard min, wool) 

80 mm concrete 

Height: 235..335 mm 
nailplate triisses 

200 mm mineral wool 

net 
25 mm resilient chan. 
13 mm gypsum board 
15 mm fire gypsum 

board ( G F 13 ) 

Figur 42 Bjälklag byggt med prefabricerat Sepa element (Källa: Toratti et al) 

Både det platstillverkade och det prefabricerade bjälklagen måste kompletteras med 
övergolv och undertak for att uppfylla kraven med avseende på ljud och brand i bostads
utrymmen. Det flytande övergolvet består av 30 mm hård mineralull och 22 mm spån
skiva. Undertaket är uppbyggt av 200 mm mineralull, 25 mm ljudreglar, 13 mm gips
skiva samt ytterligare 15 mm brandklassad gipsskiva. 
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Undersökningarna visar att alternativet att kombinera trä och betong till ett samverkans
bjälklag fungerar bättre än ett traditionellt träbjälklag. Bjälklaget har framför allt en 
högre styvhet med avseende på deformationer och svängningar. Med avseende på 
styrka, styvhet, svängningar och punktlaster maximeras spännvidden för det platsgjutaa 
bjälklaget till 6480 mm med en konstruktionshöjd 412 mm för kompositbjälklaget och 
465 mm för hela bjälklaget. Motsvarande för de prefabricerade elementen blir 
6600 mm, 415 mm respektive 468 mm. 

5 Slutsatser 
Ett bjälklag kan utformas på ett stort antal olika sätt med en stor mängd olika kompo
nenter och material som utgångspunkt. Med hänsyn till vilken typ av byggnad som av
ses, kontor, offentlig lokal eller bostad kan två typer av bjälklagskonstruktioner identi
fieras. I bostäder eftersträvas en bjälklagstyp med låg konstruktionshöjd. En låg kon
struktionshöj d i förhållande till spännvidden innebär att det krävs mer material eller 
material med goda hållfasthets- och styvhetsegenskaper för att uppfylla dimensione
ringskraven. Det innebär att kompakta limmade tvärsnitt av typen T- och lådtvärsnitt 
enligt principfigur a) 

Figur 43 eller helt massiva blir aktuella. De övre och undre delarna av ett massivt 
tvärsnitt eller över- och underflänsama i T- och lådtvärsnitt kan behöva tillverkas av 
högvärdiga material. Bjälklagselement med goda styvhetsegenskaper i tvärled är 
intressanta eftersom en ökad tvärstyvhet förbättrar bjälklagets svikt- och vibrations
egenskaper. 

a) b) 

Figur 43 Princip figur för a) bostadsbjälklag, b) kontorsbjälkag 

I kontor och offentliga lokaler har bjälklag i allmänhet en högre total höjd eftersom de 
horisontella installationerna som krävs byggs in i undertaket och tar höjd. Om installa-
tionema kan integreras med den bärande konstruktionen kan de ingående materialen i 
bjälklaget utnyttjas effektivare då det bärande systemets konstruktionshöjd ökar. Öppna 
tvärsnitt av typen T-tvärsnitt är att föredra för att förenkla dragningen av installationer. 
Genom att använda höga fackverksbalkar som liv i kombination med flänsar av skivor 
av högvärdigt material i ett sammansatt tvärsnitt utnyttjas trämaterialet effektivt och 
medger horisontell dragning av kanaler även tvärs huvudbärriktningen. För både 
bostads- som kontorsbjälklag kan konstruktionslösningar baserade på samverkan med 
andra konstruktionsmaterial som stål och betong vara aktuella. Förutsättningen för att 
ett sammansatt tvärsnitt ska bli effektivt är att de olika ingående delarna samverkar med 
varandra. I limmade tvärsnitt kan full samverkan mellan konstruktionsdelama uppnås. 
För att uppnå ett fiillgott limningsresultat måste limningen ske under kontrollerade 
förhållanden vilket är svårt på ett platsbygge. I tvärsnitt sammansatta med olika slags 
mekaniska förbindare som skruv, dymlingar och spik blir samverkan ofijUständig. I 
sådana träkonstruktioner blir antalet förbindare i allmänhet stort och det är viktigt att 
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föreskrivna mått för förbanden hålls. Arbetet med att montera ihop konstruktionema blir 
därmed tidskrävande. Mycket talar för att prefabricerade element är att föredra framför 
att bygga med lösa komponenter på byggarbetsplatsen. Om bjälklagstvärsnittet är 
sammansatt av trä- och betong kan träkomponentdelen antingen byggas upp av lösa 
komponenter på byggarbetsplatsen eller av prefabricerade element. Betongdelen gjuts 
med fördel på byggarbetsplatsen eftersom det ger bäst samverkan i både längs- och 
tvärs huvudbärriktningen. För andra material som plåt, kol fiber och syntetfiber som 
också kan användas för att förstärka träkonstruktioner är det mest troliga att de kommer 
att vara integrerade delar i de komponenter eller element som används. 

Dimensionering av bjälklag av trä är först och främst ett deformationsproblem och inte 
ett hållfasthetsproblem. I bostäder och kontor byggda av trä är anmärkningar på akustik 
och vibrationer ett återkommande problem. Redan vid spännvidder upp ti l l 5-6 m kan 
vibrationema bli besvärande. Ju längre spännvidd desto svårare är det att uppfylla ned-
böjnings-, svikt- och vibrationskrav. De åtgärder som bäst förbättrar vibrationsegen-
skapema är att öka tvärstyvheten och dämpningen i bjälklaget. Dämpningen i ett bjälk
lag är en egenskap som är svår att teoretiskt bestämma och även praktiskt säkerställa. 
Att öka styvheten i tvärled är enklare och kan säkrare påverkas på ett på förhand be
stämt sätt. För bjälklag uppbyggda av element har förutom det enskilda elementets 
tvärstyvhet även utformningen av kopplingarna mellan elementen stor betydelse för hela 
bjälklagets respons. För bästa effekt med avseende på vibrationer är en kontinuerlig 
tvärstyvhet i bjälklaget dock eftersträvansvärt. 

6 Förslag till fortsatta studier 
För bjälklag av trä eller träbaserade material är en av de svåraste uppgifterna förutom att 
säkerställa de akustiska egenskaperna att påvisa att bjälklagen har tillfredställande egen
skaper med avseende på svikt och vibrationer. Uppgiften försvåras dessutom då spänn
vidden för bjälklagen ökas. För att fa bukt med problematiken krävs ytterligare forsk
ningsinsatser inom ett antal områden: 

• Träbjälklag med lång spännvidd har sämre dämpningsegenskaper än bjälklag med 
normal spännvidd. Dämpningen har stor betydelse särskilt för att begränsa effekter
na av de kontinuerliga dynamiska laster som orsakas av grupper av människor i 
rörelse. Konstruktionslösningar för att säkerställa och förbättra dämpningsegenska-
pema i bjälklag behöver utvecklas. 

• Idag saknas det i Sverige metoder och kriterier för att dimensionera med avseende 
på vibrationer orsakade av kontinuerliga dynamiska laster, det vil l säga laster 
orsakade av grupper av människor i rörelse. För att kunna säkerställa ett bjälklags 
fiinktion innan det byggts måste dessa metoder utvecklas och dimensionerings
kriterier fastläggas. Att i efterhand rätta t i l l ett felaktigt utförande kan vara både 
kostsamt och omständligt. 

Sannolikt kommer tekniken att bygga med prefabricerade element att dominera i 
framtiden. Eftersom tvärböjstyvheten i ett bjälklag har stor betydelse för vibrations-
egenskapema har förutom det enskilda elementets tvärstyvhet även utformningen av 
kopplingama mellan elementen stor betydelse. De optimala styvhetsegenskapema 
inom och mellan element behöver därför undersökas, men även inverkan av ele
mentens bredd- längdförhållande är av intresse. 
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En byggnad är sammansatt av flera konstruktionsdelar som bjälklag, väggar, balkar 
och pelare. Bjälklagets vibrationsegenskaper påverkas i hög grad av de intilliggande 
konstruktionsdelamas egenskaper men också av hur de har kopplats samman till 
varandra. För att på ett korrekt sätt kunna analysera vibrationsegenskapema för ett 
bjälklag är det viktigt att klargöra hur stor del av den övriga byggnadskonstruk
tionen utöver bjälklaget som behöver inkluderas vid en analys. 
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Gang-Nail Group LtdGang-Nail®, ConstructaBEAM 
Lignatur AG, Handbuch der LIGNATUR®-Praxis 
Masonite Beams AB, MasoniteBeams 
Masonite Lättelement AB, Masonite takelement 
Trus Joist, A Weyerhaeuser Business, Parallam®, Trus Joist 
SFS Bau & Handverk, SFS Verbundsystem VB 
Södra Building Systems AB, SödraSolid, SödraSemi 
TP Laatta, Insinööritoimisto Tuomo Poutanen Ky 
TrimJoist Corporation, TrimJoist® 
Tschopp Holzbau, Bresta® das massive Holzbaumodul 
Twinaplate New Zealand Limited, Twinaplate® 
Univeral Forest Products Inc., Open Joist 2000 
Weyerhaeuser, Machine stress rated lumber 
Zang + BahmerGmbH, TC-Verbimdssystem 

Patent: 
Patent SE513499, FeWood 
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