
des 1994 liksom på grund av att utveck-
lingen i träbyggnadsteknik löst en del av
problemen gällande stora belastningar
vinkelrätt träfibrerna samt stabilisering av
lätta och höga byggnader. Arbetet med
brandsäkert träbyggande och med ljud-
isolering och vibrationer intensifieras
under 2010-talet med SP Trä som ledande
aktör i Sverige, [1], [2]. Utvecklingen
sker även på den konstruktionstekniska
sidan då Eurokoderna sedan början av
2011 är gällande standard för bärande
konstruktioner, bland annat Eurokod 5 för
träkonstruktioner med beräkningsregler
för byggnaders stabiliserande system, [3].
Denna utveckling öppnar möjligheter för

nya träbyggnadssystem, som till exempel
massivträelement att vinna marknadsan-
delar inom flervåningshussegmentet.

En experimentell studie av förstärk-
ning av korslaminerade massivträelemen-
ten med jutetextil- och polyuretanlim
(PU-lim) presenteras här. Syftet är att
undersöka den produktionstekniska po-
tentialen av denna förstärkning i syfte för
att öka massivträelementens bärighet
både för böjning och för skjuvning. Försö-
ken delas upp i två delar: dels en pilotstu-
die för val av en hållbar komposit ur tradi-
tionellt använda och nya kompositer som
glasfiber, kolfiber och jute i kombination
med epoxilim, sojabönsolja och PU-lim,
dels att undersöka böj- och skjuvegenska-
perna i enkla massivträelement som är
förstärkta med PU-lim i kombination med
jute, [4], [5].

Försöken genomförs delvis på Ingen-
jörshögskolan kompositlabb och på SP

Trä i Borås och i Stockholm. Provkrop-
parna framställdes och försöken genom-
fördes inom ramen för två examensarbe-
ten på Ingenjörshögskolan på Högskolan i
Borås, [5], [6].

Försöken initierades av byggföretaget
Fristad Bygg i samarbete med Högskolan
i Borås. Fristad Bygg är ett medelstort
företag i Boråsregionen och har sin
huvuddel av verksamheten i massivträ-
byggande, projektering och montage,
både i småhus och flervåningshus. Företa-
get är sedan 2012 återförsäljare av mas-
sivträelement i Skandinavien.

Skjuvning och delaminering av
fiberförstärkt massivträfog
Målet var att hitta en lämplig kom-
posit för att förstärka massivträski-
vor, en komposit som inte bara
förstärker träprodukten utan även
förädlar dess hållbarhetsegenska-
per. Det undersöktes glas-, kol-
och jutefibrer i kombination med
de vanligaste matrismaterialen
epoxilim, enkomponents polyure-
tanlim och sojabönsolja.

Kombinationen glas-epoxilim är en
klassiker i förstärkningssammanhang
men på grund av glasets miljöpåverkan
då den värms till cirka 1 600 °C vid
framställning och epoxins allergifram-
kallande egenskaper har andra kombina-
tioner av fibrer och matriser också pro-
vats. Den andra mycket bra fungerade
kompositen är kolfiber med PU-lim. Ur
miljösynpunkt framställs kolfibern ge-
nom en högtemperaturprocess på cirka
3 000 °C medan PU-lim består av det
mycket allergiframkallande beståndsde-
len isocyanat som efter att ha kommit i
kontakt med fukt under produktionsfasen
bildar en kemisk inert produkt. I försö-
ken är denna komposit lättast att applice-
ra och får de bästa förstärkningsegenska-
perna men på grund av hållbarhetsaspek-
terna undersöks en annan komposit ock-
så: jutefibrer med sojabönaolja. Meka-
niska egenskaperna på naturfibern jute är
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Massivträkonstruktioner är ett av
det mest ökande segmentet inom
träbyggnadssektorn. Från början av
2000-talet utvecklar sig mest mas-
sivträbyggandet efter volymelement
i lättbyggnad. Massivträ är materia-
let som kan skräddarsys på fabrik
till alla grundläggande bärande ele-
ment: balk, pelare, bjälklag och
väggskiva och utgör därmed ett trä-
byggsystem inom industriellt byg-
gande. För ett fuktsäkert byggande
kompletteras träbyggsystemet med
väderskydd.

För att kunna bygga bygg-
nader med olika funktioner
och olika spännvidder har för-
stärkning av massivträele-
ment med textil armering
provats. Syftet med projektet
är att förbättra massivträpro-
dukters mekaniska egenska-
per både avseende styrka och
töjbarhet genom att förstärka dem
med en textilmatta.
I försöken studeras om förstärkning
med jutefibrer och polyuretan lim,
en komposit i linje med massivträ-
skivans hållbarhet, kan genomföras.

Träbyggandet under 1990-talet utgörs
mest av villor och småhus, medan under
2000-talet tar byggandet av flervånings-
hus fart. Detta på grund av att Boverkets
förbud att bygga flervåningshus upphäv-

Förstärkning av massivträelement
– en experimentell studie
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Glasfiber-, jutefiber- och enkelriktadväv av kolfiber i försöken.



i paritet med glassfibrerna och sojaböns-
oljan är en av de mest hållbara matri-
serna av trekomponentstyp. Även om
försöken visat att denna komposit inte
når lämpliga förstärkningsvärden plane-

ras det ytterligare undersökning för att
modifiera sojabönsolja.

För att utvärdera de olika kompositer-
nas förstärkning i limfogen genomfördes
skjuvprovning och delaminering metod B
enligt Europastandard SS-EN 392 respek-
tive SS-EN 391 för limfogars provning i
limträ.

Antal provkroppar av varje komposit-
förstärkning ger inte resultat som är statis-
tiskt säkerställd. Målet var istället att få
fram tendenser och hitta en lämplig/håll-
bar komposit som fungerar bra ihop med
massivträ.

Av försöksresultaten framkommer att
PU-limmet är överlägset starkast tätt följt

av epoxilimmet för de flesta fibertyperna,
se tabell 1. Detta understryks både av
densitets- och fuktkvotsmätningen i trä-
materialet som syftar på ett stärkt trämate-
rial. Densiteten är högst och fuktkvoten

lägst för provkroppar tillverkade med
PU-lim som visar upp övervägande lim-
brott.

PU-limmet visar sig i kombination
med jute- och kolfiber vara den starkaste
kompositen i försöken. Skjuvhållfasthets-
värdena tyder på att limmets vidhäftning
gentemot träytan är bra och delamine-
ringsresultaten tyder på att det tål åld-
ringsprocessen motsvarande utomhusmil-
jö. Arbetsrutinerna är enkla om än rigorö-
sa vid påföring då det är ett enkompo-
nents lim. PU-lim i kombination med jute-
väv kan vara förstärkningskompositen
som kan ge det mervärde som eftersöktes
i projektets frågeställning i form av mas-
sivträets hållbarhet. Några förbättrings-
idéer dock som uppkom under arbetets
gång presenteras i det följande.

Proportionering och härdningsproce-
duren för sojabönsoljan måste undersökas
mer i detalj. Det var det mest hållbara al-
ternativet bland försökets lim men det
förutsätter att förstärkningseffekter påvi-
sas och klarar delamineringsprocessen
enligt standardens krav.

Påförning av PU-lim ska ske nästintill
omedelbart efter träytans beredning, såg-
ning, slipning. En av orsakerna att prov-
kropparna inte stod pall för det tuffa dela-
mineringsprovet kan vara just denna tids-
förskjutning mellan träets bearbetning
och limpåföring.

Delaminering enligt metod A är rimligt
att använda för massivträprodukter då de
sällan placeras i utomhusmiljö utan isole-
ring eller/och fasadmaterial. Metod A har
visserligen flera cykler jämfört med B
men delamineringskraven är mildare, det-
ta om utomhusbruk förutses. För utprä-
glat inomhusbruk kan metod C tillämpas.

Böj- och skjuvegenskaper i
fiberförstärkt massivträelement
Förstärkningen av elementen föregicks av
en pilotstudie för att bestämma presstryck
och presstid för praktisk användning i full-
skaleförsöken. Av pilotstudien framkom
att presstid på 150 minuter och presstryck
på 0,8 MPa är lämpligt att använda i försö-
ken. Effekten av presstid och presstryck på
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Tabell 1: Skjuvhållfasthet, medelvärden.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fiber/Matris Sojabönsolja (MPa) PU-lim (MPa) Epoxi (MPa)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Jutefiber 0,26 3,2 2,9
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Glasfiber 0,95 1,3 2,1
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kolfiber 1,28 2,5 1,7
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ingen fiber 0,3 2,2 2,1
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Massivträskivans 1,6
egen limfog

Massivträprovkroppar med måtten 100 x
75 x 190 mm³. Fyra lameller där i

mittersta fogen läggs
förstärkningsmaterialet.

För varje fibermatriskombination provas fyra skjuvprover och tre
delamineringsprover.

Limfog med textil, tjocklek 500 till 650 µm. Limfog utan textil tjocklek 100 till 150 µm.
Mikroskopbild på två limfogar.



hållfastheten undersöktes med skjuvprov-
ningar enligt SS-EN 391 och med mikro-
skopiundersökning, [4]. Meningen med
mikroskopiundersökningen var att hitta ett
verktyg för att bestämma limfogens kva-
litet och kraftöverföringsförmåga, det vill
säga att hitta ett kvantifierbart mått på lim-
fogens kvalitet med en icke förstörande
provning som ger riktlinjer till val av
presstid och presstryck.

Av mikroskopiundersökningen i jäm-
förelse med skjuvprovningar framkom-
mer att limfogtjockleken har en bra korre-

lation med mekaniska egenskaper då tun-
naste limfogen är också starkast: ju tun-
nare limfog desto bättre kraftöverföring i
limfogen. Detta gäller även för textilför-
stärkta fogar.

Observationer av stora och långa ka-
viteter kan kopplas till kort presstid och
lågt presstryck och indikerar låg kraft-
överföringsförmåga i fogen. Låg hållfast-
het är kopplat med kort presstid oavsett
presstryck.

Statiska försök utfördes på förstärkta
massivträelement med jutefiber kombine-

67Bygg & teknik 2/14

rat med PU-lim, kompositen som visade
goda förstärkningseffekter i limfogen.
Försöken utfördes på bjälklagselement
och väggbalkar enligt följande samman-
fattningstabell, tabell 2.

Två typer av förstärkningar har under-
sökts: en konventionell förstärkning som
ligger utanpå elementet och en med för-
stärkningen mellan lameller i mitten på
tvärsnittet där förstärkningen ersätter en
trälamell. Konventionell förstärkning
lämpar sig mest och är effektivast i ele-
ment utsatta för böjning till exempel
bjälklag där underkant bjälklag ej är syn-
lig och är skyddad för brand med under-
tak. Förstärkning i mitten på tvärsnittet
arbetar effektivast i skjuvning i elemen-
tets plan till exempel väggskivor och på-
verkar inte massivträets synliga yta eller
dess brandegenskaper. Fördelen med att
ha förstärkningen i mitten är att samma
förstärkta element kan användas i bjälk-
lag och väggskiva i en bärande stomme
på en byggnad. I tabell 2 sammanfattas
försöksserien där alla balkar som utför-
des med förstärkning i mitten kallas
grupp I, balkar med förstärkning utanpå
grupp II och referensbalkar kallas grupp
III.

Bjälklagselementen och väggbalkar
förstärkta utanpå belastades i böjning
med två punktlaster på balkens sjättedels-
punkt, enligt SS-EN 408:2010 + A1:20:
Mmax = FL/6, belastningen sker vinkelrätt
fibrerna. Väggbalkar förstärkta i mitten
testades med en punktlast i mitten av bal-
ken med målet att få skjuvbrott i balken:
Mmax = FL/4, V = F/2, belastningen sker i
detta fall parallellt med yttre fibrerna i
massivträelementets plan. Försöken ut-
fördes deformationsstyrda med en hastig-
het som medförde att max last uppnåddes
inom 300 s.

Resultaten presenteras i tabellform för
till exempel bjälklagselement med för-
stärkning i mitten, tabell 3, förstärkning i
underkant, tabell 4 på nästa sida och refe-
rensbalkar utan förstärkning i tabell 5.

Statistisk behandling av försöksresul-
taten och jämförelse mellan grupperna
inom bjälklags- och väggbalkselement ut-
fördes med Statview-programmet, genom
nonparametric och t-test unpaired analys,
[4]. Här nedan presenteras statistiskanaly-
sen för maximal kraft, figur 1, böjspän-

Tabell 3: Resultat för I bjälklagselment förstärkta i mitten.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Provkropp FMAX Lokal nedböjning Mittnedböjning Densitet Global E-modul Lokal E-modul Böjspänning Brottyp

kN Mm mm kg/m³ MPa MPa MPa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A 31,00 0,53 8,47 422 7 760 10 183 38,33 Tryck/drag
B 20,52 0,65 8,72 364 6 114 6 631 26,39 Drag
C 18,84 0,54 7,06 396 6 847 7 254 22,73 Drag
D 20,21 0,55 7,73 405 6 828 7 737 26,33 Drag
E 19,75 0,47 6,93 388 7 452 8 795 24,92 Drag
F 27,40 0,66 9,72 407 6 809 7 850 35,54 Drag
Medel 22,95 0,57 8,11 397 6 968 8 075 29,04

Standardavvikelse 575 1 256 6
CoV 0,08 0,16 0,22

Tabell 2: Massivträelementtyp och förstärkningens placering.

Figur 1: Bjälklag, statistisk jämförelse
av max uppburen last Fmax [kN].

Box plot diagram
Nivåer som redovisas: 10 %, 25 %,
50 % (median), 75 % och 90 %.



ning, figur 2 och nedböjning figur 3 för
bjälklagselement.

Resultaten visar på att maximal last
som bärs av grupp II och III är statistiskt

likvärdiga. Statistiskt signifikant skill-
nad påvisas mellan provkroppar för-
stärkta i underkant och i tvärsnittets
mitt (grupp I och II), se figur 1. Största
spridningen ser man i grupp III, refe-
renskroppar.

Böjspänningsresultaten i figur 2 vi-
sar att i grupp II förstärkningen i
underkant bjälklag har en positiv effekt
på spridningen i böjspänning. Referens-
kropp III uppvisar stor spridning. Inga
signifikanta skillnader mellan förstärk-
ta kroppar och referenser påvisas.

Analys för mätt mittnedböjning vi-
sar på signifikanta skillnader mellan
grupp I och II. Nedböjningen i grupp I
är mindre än i grupp II med medelvärde
8,1 respektive 9,3 mm. Grupp II visar
på största nedböjning och därmed stör-
sta rotationskapaciteten (segheten) fi-
gur 3. Signifikanta skillnader påvisas
mellan förstärkta provkroppar och re-
ferensen.

Slutsats: inga signifikanta förstärk-
ningseffekter påvisas i grupp II men
ökad rotationskapacitet och en positiv
effekt på böjspänningens spridning.
Tvärsnittet i grupp I är en lamell tun-
nare men böjspänningen, storhet som är
relaterat till tvärsnittsmåtten, har ingen
signifikant skillnad gentemot referens-
grupp II, (medelböjspänning grupp I 29
MPa, referensgrupp II 30 MPa och
grupp III 29 MPa). Ersättning av en la-
mell med kompositförstärkning baserat
på juteväv leder till ett tunnare CLT-
element med bibehållen hållfasthet.

Utebliven förstärkningseffekt i grupp
II kan bero på osäkerheter i limningspro-
cessen. Vidhäftning sker bara på ena si-
dan juteväven och detta försvårar även ut-
sättning av presstrycket och härdnings-
processen. Möjligen behövs mer härd-
ningstid i detta fall eller annan typ av ma-
trismaterial än PU-lim.

Sammanfattning
Massivträelement har fördelen att kunna
utformas som pelare, balkar, väggskivor
och bjälklagselement och därmed kunna
bygga upp hela stommen i en byggnad.
Vid planering av försöken för böj- och
skjuvegenskaperna i fiberförstärkta mas-
sivträelement beaktades två typer av ele-
ment: ett så kallat bjälklagselement som
representerar bjälklag och balkar och där
belastningen sker vinkelrätt fibrerna och
ett väggbalkselement som representerar
väggskivor och som belastas parallellt
med yttre fibrerna i massivträelementets
plan. Eftersom de två typerna av element
principiellt jobbar på åtskilda sätt har det-
ta föranlett placering av förstärknings-
kompositen i olika läge i tvärsnitten.
Bjälklagselement prövades i böjning
medan en del av väggbalkarna i skjuv-
ning i enlighet med deras karakteristiska
verkningssätt i verkligheten.

Jutefibrer har använts i försöken av
hållbarhets och produktionstekniska skäl
då varpen på den var glesare än på kom-
mersiellt tillgänglig linväv, limmet pene-
trerade bättre och trängde djupare i trä-
stycken. Lin är dock starkare, särskilt
långfibrig lin, vilket gör att försöken bor-
de upprepas med en för ändamålet speci-
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Tabell 4: Resultat för bjälklagselement förstärkta i underkant.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Provkropp FMAX Lokal nedböjning Mittnedböjning Densitet Global E-modul Lokal E-modul Böjspänning Brottyp

kN Mm mm kg/m³ MPa MPa MPa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
M 34,26 0,87 8,92 406 7 053 8 668 28,13 Drag
N 41,30 0,96 9,87 391 7 039 8 789 33,77 Drag
O 35,27 0,87 9,24 383 6 930 8 780 28,75 Drag
P 32,84 0,85 9,17 394 6 436 8 346 26,68 Drag
Q 38,42 1,06 10,71 387 6 408 8 761 31,31 Drag
R 42,96 0,80 8,15 410 8 706 10161 25,21 Drag
Medel 37,51 0,90 9,34 395 7 095 8 918 28,98

Standardavvikelse 840 632 3
CoV 0,12 0,07 0,11

Tabell 5: Resultat för referenskroppar till bjälklagselement förstärkta i underkant.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Provkropp FMAX Lokal nedböjning Mittnedböjning Densitet Global E-modul Lokal E-modul Böjspänning Brottyp

kN Mm mm kg/m³ MPa MPa MPa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
R11 35,26 0,54 5,62 399 7 802 9868 28,83 Drag
R12 49,25 0,51 4,99 432 8 689 10462 39,79 Drag
R13 31,64 0,62 6,49 398 6 714 8713 25,89 Drag
R14 35,02 0,63 6,67 387 6 738 8790 28,26 Drag
R15 35,62 0,57 5,64 408 7 518 9068 28,83 Drag
Medel 37,36 0,57 5,88 405 7 492 9380 30,32

Standardavvikelse 822 758 5
CoV 0,11 0,08 0,18

Figur 2: Bjälklag, jämförelse av
böjspänning, [MPa].

Figur 3: Bjälklag mätt mittnedböjning,
[mm].



ellt framställd gles linväv. Förväntning-
arna är att tydligare förstärkningseffekter
kan påvisas i fullskaleförsök.

Sojabönsolja var det mest hållbara al-
ternativet bland försökets lim men det ska
uppnå ett visst hållfasthetsvärde och klara
av delamineringsprocessen enligt standar-
dens krav. Ett nytt examensarbete före-
slås med målet att hitta lämplig samman-
sättning på sojabönsoljan i kombination
med jutefibrer för en hållbar förstärkning
av massivträprodukter.

Vid beräkning av böjspänningarna har
ingen hänsyn tagits till lamellernas fiber-
riktning, det vill säga det räknades med
att alla lamellerna var belastade parallellt
fibrerna. CLT-element är korsvislimmade
och trä har olika egenskaper parallellt och
vinkelrätt fibrerna – genom att beakta an-
tal lameller och deras fiberriktning kan en
noggrannare och statiskt sätt mer korrekt
bild ges till kapaciteten i CLT-element.

Antal balkar i försökserierna i projektet
begränsades av produktionstekniska och
ekonomiska skäl. Framtida försök bör

planeras enligt reglerna för statistisk för-
söksplanering för att resultaten ska ha sta-
tistisk signifikans.

Resultaten visar på att förstärkningsef-
fekterna klingar av när provkropparnas
storlek är i fullskala. Förstärkningen pla-
cerad i underkant av bjälklagselement har
dock en positiv effekt på spridningen av
mekaniska egenskaper generellt och på
böjegenskaperna specifikt. Därmed bör ur
seghets- och rotationskapacitetsynpunkt
en förstärkning placerat i underkant ele-
ment vara önskvärd. Genom att ersätta en
lamell med en textilkomposit i mitten på-
verkas inte elementets böjbrottspänning
nämnvärt men minskar egentyngden och
därmed transportkostnaderna. �
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