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Sammanfattning  
 

Denna rapport utreder möjligheterna att använda restprodukter som ljudisolering i lägenhetsskiljande 
mellanbjälklag av trä med spännvidd 6 m. Ett steg mot att uppfylla Sveriges byggindustris nollvision 
för koldioxidutsläpp är att bygga mer i trä och att återanvända/återvinna restprodukter. Det svenska 
entreprenadföretaget Skanska har vid sina krossanläggningar ett överskott av material i form av 
bergkross 0 - 0,2 mm och krossad restbetong. I denna rapport har en prototyp av ett träbjälklag tagits 
fram med influenser från byggtekniken från sekelskiftet 1800–1900 med avseende på nyttjandet av 
tung fyllningsmassa som ljudisolering i träbjälklag.  

Den framtagna bjälklagsprototypen uppfyller de krav som ställts i BBR efter dimensionering enligt 
Eurokoderna med hänsyn till brand, hållfasthet, svikt och nedböjning. Enligt en simulering i 
SEAWood, ett verktyg för akustiksimulering som är under utveckling vid RISE Research Institutes of 
Sweden, uppfylls även kraven på ljudisolering, detta stöds av de analyser som gjorts av mätresultat 
från liknande bjälklag. Fyllningsmaterialets höga vikt medför att prototypen är ett lågfrekvent 
bjälklag, detta kombinerat med att simuleringen endast är en indikation på ljudisoleringsegenskaper 
gör att det kommer krävas praktiska tester för att fastställa prototypens ljudisolerande och dynamiska 
egenskaper. 

Den framtagna bjälklagsprototypen är lämplig att prefabricera tack vare en konstruktion med få 
ingående delar. Att prefabricera bjälklaget har utöver de ekonomiska fördelar det medför stora 
fördelar ur ett arbetsmiljöperspektiv och är även fördelaktigt ur fuktsynpunkt. 

För att uppskatta bjälklagets miljöpåverkan gjordes en enklare jämförelse med ett prefabricerat 
betongbjälklag som visade att utsläppen av koldioxidekvivalenter fram till bruksfasen var mer än 
dubbelt så stor för betongbjälklaget än för prototypbjälklaget. 

Nyckelord: Träbjälklag, Ljudisolering, Restprodukter, Samverkansbjälklag, Silent Timber Build. 
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Abstract 
 

This report investigates the possibilities of using residual products as sound insulation in apartment 
separating timber floors with a span of 6 m. One step towards meeting the Swedish construction 
industry's zero vision for carbon dioxide emissions is to build more using timber and to reuse/recycle 
residual products. The Swedish building contractor Skanska has at its quarries a surplus of material in 
the form of crushed rock of the 0 - 0.2 mm fraction and crushed residual concrete. In this report, a 
prototype of a timber floor has been produced with influences of construction technology from the 
turn of the 19th century regarding the use of heavy filling as sound insulation in timber floors. 
 
The developed floor prototype complies with the requirements set in BBR after dimensioning 
according the Eurocodes regarding fire safety, strength, sagging and deflection. According to a 
simulation in SEAWood, a tool for acoustic simulation which is under development at RISE Research 
Institutes of Sweden the requirements for sound insulation are also met, which is supported by 
analyzes made by comparing with data on similar timber floors. The high mass of the filling material 
implies that the prototype is a low frequency floor, this in conjunction with the simulation only being 
an indication of sound insulation properties, it will require practical tests to determine the prototypes 
sound insulating and dynamic properties. 
 
The developed floor prototype is suitable for prefabrication thanks to a design with few components. 
Prefabrication of the floor has in addition to the economic benefits it brings great benefits from a 
working environment perspective and is also beneficial from a moisture point of view. 
 
To estimate the environmental impact of the timber flooring, a simple comparison was made with a 
prefabricated concrete floor which showed that carbon dioxide emissions up to the using phase were 
more than twice that of the concrete floor than for the prototype floor. 
 
Key-words: Timber floor, Sound insulation, Residual products, Composite floor, Silent Timber Build 
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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund 
 

Från slutet av 1800-talet fram till mineralullens inträde på marknaden under 1950-talet (iCell AB, 
u.d.) fylldes träbjälklag med restprodukter som fanns på byggarbetsplatserna. Fyllningen syftade till 
att förbättra bjälklagets ljud-, drag- och brandegenskaper. Restprodukterna ersattes av mineralull som 
isoleringsmaterial eftersom den var lättare att hantera, mer brandsäker och isolerade bra mot kyla. 

Trots stora tekniska framsteg inom byggtekniken fås fortfarande stora mängder restprodukter vid 
byggnadsarbeten. Under produktionsfasen är det framförallt överblivet byggmaterial och spill som 
blir restprodukter. Vid rivning av uttjänta betongkonstruktioner fås stora mängder restbetong som idag 
i viss mån nyttjas som vägfyllning. Mängden som återanvänds som fyllning är enligt en rapport av 
Sjunnesson (2005) ca 40 %, resten går på deponi. Även vid produktion av krossmaterial fås 
restprodukter. Skanska har i sin krossverksamhet ett överskott på bergmaterial i fraktionen 0–0,2 mm. 
Denna fraktion är svår att få avsättning för då den har begränsade användningsområden. 
Krossmaterialet används idag i asfaltstillverkning men en stor del blandas ut med de längre 
fraktionerna som har större avsättning. 

Idag byggs de flesta flerbostadshus i Sverige av betong. Enligt Sveriges Träbyggnadskansli är andelen 
flerbostadshus som byggs i betong ca 90 % (Sveriges träbyggnadskansli, 2017). Att de flesta väljer att 
bygga i betong har flera orsaker, bland annat ger betongens höga densitet och styvhet möjlighet att 
bygga bjälklag som trots låg bygghöjd klarar de krav som ställs på brand, ljud och dynamisk komfort. 
Att bygga i betong innebär stor miljöbelastning i form av cementproduktion. Cementindustrin bedöms 
enligt Kaso & Thorén (2015) står för ca 7 % av de globala koldioxidutsläppen. För att minska 
byggindustrins miljöbelastning i stort har det på senare tid blivit mer aktuellt att nyttja restprodukter 
vid nybyggnation. 

Mellanbjälklag i trä kräver på grund av sin låga densitet i dagsläget komplicerade konstruktioner med 
mycket isolering och fribärande innertak för att klara ljudisoleringskraven. Dessa 
konstruktionslösningar blir dyra, tids- och platskrävande (Skanska, 2017). 

 

1.2. Syftet  
 

Syftet med detta arbete är att på uppdrag av Skanska Teknik undersöka om mellanbjälklag i trä med 
spännvidd upp till sex meter går att göra konkurrenskraftiga gentemot konstruktioner av betong. 
Några viktiga frågeställningar som skall besvaras: 

- Kan ljudproblematiken i träbjälklag lösas med hjälp av gamla konstruktionslösningar med 
tung fyllning?   

- Kommer ett tyngre träbjälklag att kunna klara BBR:s krav på nedböjning, svikt och tvärkraft?  
- Vilka vinningar finns att göra med ett sådant mellanbjälklag ur arbetsmiljö- och 

miljöperspektiv?  
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1.3. Målformulering 
 

Målet med detta arbete är att utreda möjligheterna att konstruera slanka träbjälklag som uppfyller de 
krav som ställs i BBR genom att utnyttja restprodukter från byggarbetsplatser som bjälklagsfyllning. 
Rapporten ska kunna användas som underlag för att ta fram en konkurrenskraftig 
konstruktionslösning. För att ge tillräckligt underlag för preliminära bedömningar behöver studien 
omfatta beräkningar rörande hållfasthet, ljudisolering och en miljöjämförelse med konventionella 
bjälklag i betong.  

Delmål:  

- Ta fram en konkret konstruktionslösning att studera vidare med hänsyn till olika tunga 
fyllningsmaterial. 

- Kontrollera den valda lösningen med hänsyn till hållfasthet, ljudisolering och brand. 
- Göra en miljömässig jämförelse. 

 

1.4. Avgränsningar 
 

För att uppgiften skall vara genomförbar inom givna tidsramar och med de resurser och kunskaper 
som står till förfogande har följande avgränsningar i uppgiften satts upp: 

- Denna studie resulterar i ett lösningsförslag på en konstruktion av lägenhetsskiljande 
mellanbjälklag med huvudbeståndsdel av trä och influenser av byggtekniken från sekelskiftet 
1800–1900 talet med avseende på användandet av restprodukter. 

- Studien behandlar ett bjälklag med spännvidd upp till 6 m. Infästningar och deras funktioner 
utreds ej. 

- Studien utgår ifrån förutsättningar för Skanskas betongproduktion och de restprodukter som 
genereras där. 

- I mellanbjälklaget studeras två olika fyllningsmaterial, återvunnen och krossad betong i 
fraktion 0–8 mm samt bergkross i fraktionen 0–0,2 mm. 

- Studien omfattar endast teoretiska beräkningar och resonemang. 
- Ekonomiska utvärderingar har inte gjorts. 

 

1.5. Metod 
 

Arbetet inleddes med en litteraturstudie. Litteraturstudien syftade till att ge svar på hur bjälklag 
utformades vid sekelskiftet 1800 - 1900, hur de byggdes och varför man byggde som man gjorde. I 
första hand har handböcker och föreskrifter från sekelskiftet använts. 

Med detta som grund och med hjälp av handledare på KTH och Skanska har ett bjälklag tagits fram 
och dimensionerats.  

Efter dimensioneringen gjordes en jämförelse med en existerande bjälklagslösning av prefabricerad 
betong ur miljöperspektiv.  

En simulering av de ljudisolerande egenskaperna hos det framtagna bjälklagsförslaget gjordes i 
programvaran SEAWood, ett verktyg för akustiksimulering. Simuleringen utfördes av Klas Hagberg 
och Tobias Augustsson som är involverade i projektet Silent Timber Build. 
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2. Teori om lägenhetsskiljande mellanbjälklag 
 

Ett bjälklag är den horisontellt bärande delen i en byggnad som skiljer våningar och/eller bostäder åt. 
Kraven som ställs på ett mellanbjälklag beror på om det är lägenhetsskiljande eller våningsskiljande 
inom en enskild bostad. Exempel på de skilda kraven är att det inte finns ljudisoleringskrav inom en 
enskild bostad och att det ställs högre krav på brandskyddet eftersom ett lägenhetsskiljande bjälklag är 
gränsen mellan två brandceller. 

I Sverige har det funnits krav på ljudisolering i lägenhetsskiljande byggnadsdelar sedan 1946 (Brandt, 
1953). Ljudisoleringskraven har skärpts i takt med ökade krav från marknaden. Bestämmelserna om 
förbud mot trähus högre än två våningar mellan 1874–1994 (Sveriges Träbyggnadskansli, 2017) har 
tillsammans med tidigare nämnda ljudkraven präglat byggandet av flerbostadshus och detta avspeglar 
sig i bostädernas utformning. Kraven som ställs på ljudisolering har gjort att byggbranschen i stor 
utsträckning valt att bygga flerbostadshus i betong. Betong har en hög styvhet och i kombination med 
dess höga densitet erhålls goda ljudisolerande egenskaperna och god dynamisk komfort. I det 
moderna lägenhetsskiljande mellanbjälklaget ställs utöver kraven på ljud och brand även krav på 
bjälklagets hållfasthet mot brott, nedböjning och svikt. Kraven finns för att den dynamiska komforten 
skall vara god.   

   

2.1. Allmänt om ljud i mellanbjälklag 
 

2.1.1. Allmänt om ljud 
 

Ljud är tryckvariationer i luften av longitudinala vågrörelser. Det innebär att partiklarna i luften rör 
sig i samma riktning som utbredningen av vågrörelsen. Motsatsen till detta är transversella vågrörelser 
där partiklarna rör sig vinkelrätt mot utbredningsriktningen, detta illusteraras i Figur 2.1 (Nilsson, et 
al., 2002). 

 

Figur 2.1:Illustration av longitudinella och transversella vågrörelser (Nilsson, et al., 2002) 

Variationen i tryckvågorna, det vill säga hur ofta det sker en tryckökning är ljudets frekvens. Frekvens 
mäts i antal tryckvariationer per sekund (Hz). Det mänskliga örat kan uppfatta ljud med frekvenser 20 
- 20 000 Hz (Nilsson, et al., 2002). Upplevd ljudnivå mäts i enheten decibel (dB), vilket är ett 
logaritmiskt mått som beror på ljudtrycket. Samma ljudnivå uppfattas olika beroende på ljudets 
frekvens. Människor har varierande förmåga att uppfatta olika frekvenser. 
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2.1.2. Ljudtransmissioner i mellanbjälklag  
 

Det finns tre huvudtyper av ljudtransmissioner i bjälklag, luftljud, stomljud och flanktransmissioner 
(Nilsson, et al., 2002). Luftljud är ljud från exempelvis tv, radio och röster. Luftljuden kommer vid 
kontakt med bjälklaget att skapa vibrationer i bjälklaget vilket skapar ljud på andra sidan 
konstruktionen (Brandt, 1953). Luftljud illustreras i Figur 2.2. Stomljud är ljud från vibrationer i 
direkt kontakt med stommen. Stomljud i bostadsbjälklag likställs ofta med stegljud. Stegen skapar 
vibrationer i bjälklagets bärande delar vilka sprider sig i bjälklaget och orsakar ljud i angränsande rum 
(Nilsson, et al., 2002). Stomljud illustreras i Figur 2.3. Flanktransmission är ljud som uppstår då 
vibrationer fortplantas från en konstruktionsdel till en annan. Flanktransmissioner kan orsakas av luft- 
eller stomljud (Nilsson, et al., 2002). 

 

 

 

Figur 2.2 Luftljudstransmission genom en byggnadsdel (Stora Enso, 2016). 

 

Figur 2.3 Stegljudstransmission genom en byggnadsdel (Stora Enso, 2016). 
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2.1.3. Allmänt om ljudisolering 
 

Den upplevda ljudnivån beror av amplituden på svängningarna i luften. En styv och tung konstruktion 
ger bättre ljudisolering än en lätt och elastisk konstruktion. Detta beror på att det krävs högre tryck för 
att en styv och tung konstruktion ska svänga med samma amplitud som en lättare och mer elastiskt 
(Nilsson, et al., 2002). För att uppnå goda stegljudsegenskaper i ett bjälklag behöver det ha hög 
styvhet. Hög styvhet gör att last och vibrationer från ett steg sprids till en större del av bjälklaget 
(Hagberg, 2017) och därmed blir vibrationerna från stegen mindre och ljudtransmissionen dämpas. 

Utöver hög styvhet hos de bärande konstruktionerna är det fördelaktigt att använda ett elastiskt 
ytskikt. Det elastiska skiktet ökar frekvensen hos svängningarna från ljudkällan genom att bryta de 
långvågiga svängningarna till kortvågiga. På grund av ökad frekvens kommer våglängden i 
vibrationen vara kortare vilket gör att svängningarna i materialet verkar på en mindre yta än vid 
långvågiga vibrationer vilket illustreras i Figur 2.4. När ytan som överför kraft till luften blir mindre 
kommer tryckvågen bli svagare vilket ger en lägre ljudnivå (Brandt, 1953). 

 

Figur 2.4 Illustration av skillnad i frekvens, beroende på elasticitet hos ytskikt (Brandt, 1953) 

För att uppnå godkända ljudisolerande egenskaper i lätta konstruktioner är det vanligt att använda en 
bjälklagslösning som är uppbyggd av två skilda konstruktioner. Den övre delen av konstruktionen bär 
last från lägenheten och den undre konstruktionen är ett fribärande innertak. Att använda skilda 
konstruktioner har som syfte att vibrationerna i de olika konstruktionsdelarna inte ska kunna överföras 
mellan dessa. För att uppnå detta skiljs konstruktionerna åt med antingen en luftspalt eller ett 
dämpande skikt (Gramén, 1922). 

Egenfrekvensen hos en konstruktionsdel påverkar dess ljudisoleringsförmåga. En konstruktionsdel 
som utsätts för vibrationer med samma frekvens som dess egenfrekvens eller en multipel av denna 
hamnar i resonans. Vid resonans svänger en konstruktion med hög amplitud, för illustration av detta 
se Figur 2.5. Böjningen i elementet beskrivs med eigenmoder. En konstruktions svängning vid 
resonans beskrivs i Figur 2.6 för de tre första eigenmoderna. Den första egenfrekvensen bör därför 
vara högre än frekvensen på de laster konstruktionen utsätts för i brukstillstånd (Nilsson, et al., 2002).  
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Figur 2.5 Amplitudförändringen när lastens frekvens rör sig mot konstruktionens egenfrekvens (Egen illustration, 2017) 

 

Figur 2.6 Beskrivning av ett bjälklags svängning vid de tre första eigenmoderna (Pitman & Lucey, 2008). 

I Eurokoderna finns det krav att egenfrekvensen i ett bjälklag bör vara över 8 Hz. Egenfrekvensen bör 
vara över 8 Hz för att minimera risken att bjälklaget kommer i resonans av brukslaster samt för att de 
formler som finns för att kontrollera impulshastighetsresponsen i bjälklaget ska kunna användas. 
Impulshastighet är den initiala hastigheten som bjälklaget rör sig i vid en stöt (Swedish Standards 
Institute, 2004). Egenfrekvensens betydelse för ljudisoleringsförmågan hos ett bjälklag är inte helt 
utredd. Det kan vara befogat att göra avkall på rekommendationen för egenfrekvens till förmån för 
ökad tyngd i lätta konstruktioner för att ge bättre ljudisolerande egenskaper (Hagberg, 2017).  
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2.2. Allmänt om brandskydd i mellanbjälklag 
 

Brand i byggnader har varit ett stort problem genom tiderna med många exempel när hela städer 
brunnit ned. En stor anledning till de många bränderna var att uppvärmning och belysning ofta var 
beroende av lösningar som byggde på en öppen låga. På grund av detta förbjöds 1874 uppförandet av 
trähus i fler än två våningar. Denna regel fanns kvar ända fram till 1994 där nya regler infördes. De 
nya reglerna ställer istället krav på brandklassning av de ingående byggdelarna utan att ta hänsyn till 
vilket material dessa består av (Sveriges Träbyggnadskansli, 2017) (Al-Emrani, et al., 2013). 

Trä som stommaterial har goda egenskaper ur brandskyddssynpunkt. Trä behåller sin bärförmåga 
även efter kraftig värmebelastning och det yttre skiktet av en träbalk som utsätts för eld förkolnas 
vilket gör att elden inte kan angripa det oskadda virket direkt. Detta kan sättas i kontrast till stål och 
betong som efter kraftig värmebelastning ger vika då stålet och likaså armeringsjärnen som armerar 
betongbjälklagen tappar bärförmågan. Brandförlopp för en limträbalk samt en jämförelse med 
stålbalkar kan ses i Figur 2.7. 

 

Figur 2.7 Brandförlopp i en limträbalk samt hållfasthetsjämförelse med stålbalkar vid brand (Bergkvist, et al., 2013) 
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2.3. Mellanbjälklag i trä i flerbostadshus 1880–1940 
 

2.3.1. Utformning mellanbjälklag i trä i flerbostadshus 1880–1940 
 

Utformningen av bjälklag vid sekelskiftet 1800–1900 och fram till 1940 var baserade på materialens 
tillgänglighet. Bjälklag byggdes till stor del av trä då det var en råvara som det både fanns gott om och 
var lätt att bearbeta. Träprodukterna var till största del gjorda av furu och gran då dessa träslag är rakt 
växande med bra hållfasthetsegenskaper (Henström, 1896).  

Ett mellanbjälklag från sekelskiftet var uppbyggt av golvbjälkar med höjd/breddförhållande 7:4 på 
centrumavstånd från 600 mm och upp till ca 1,2 m. Bjälkarna som användes hade som störst 
dimensionen 275 * 200 mm vid spännvidder upp till 5,5 m. Ett typiskt mellanbjälklag illustreras i 
Figur 2.8. Det som var begränsande för bjälkarnas dimensioner var trädens storlek. 5,5 m var den 
största spännvidden i normala bostadshus vid denna tid (Björk, et al., 1988).  

För att isolera bjälklaget byggdes det mellan bjälkarna en blindbotten av 25 mm tjocka brädor. 
Blindbottnen tätades normalt med våt lera och lumppapp för att isoleringsmaterialen inte skulle rinna 
ner genom taket (Björk, et al., 2013). Mellanrummet fylldes med något av de isoleringsmaterial som 
beskrivs i avsnitt 2.3.2.3. Bjälkarna täcktes av golvtiljor med tjocklek upp till 50 mm och försågs med 
ett undertak av spontad panel med papp och puts (Björk, et al., 2013). 

 

Figur 2.8 Exempel på ett sekelskiftesbjälklag med de största dimensioner som användes samt tung fyllning på blindbottnen. 
(Egen illustration, 2017) 

Med utvecklingen av sågtekniken övergick byggbranschen från att använda bjälkar till att använda 
plank, där höjden var avsevärt större än bredden. Hållfastheten i förhållande till volymen är på grund 
av tvärsnittens form högre för plank än bjälkar. För att uppnå samma spännvidder som bjälkar krävdes 
dock stabilisering i sidled, detta utfördes med krysskolvning (Björk, et al., 1988) vilket innebar att 
reglar sattes i kors mellan plankorna för att öka konstruktionens styvhet.  
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2.3.1.1. Dimensionering mellanbjälklag i trä i flerbostadshus 1880–1940 
 

Dimensioneringsprocessen under denna tid skulle utföras med hänsyn till byggnadens specifika 
egenskaper och förutsättningar. Baserat på uppbyggnad och materialval i bjälklaget beräknades en 
egentyngd per kvadratmeter. Beroende på användningen antogs en viss nyttig last. Med hjälp av 
tabeller togs rätt dimension på bjälken fram (Henström, 1869). I praktiken nyttjades oftast tumregler. 
En av de mest använda tumreglerna var att bjälkens höjd skulle vara minst lika stor som längden 
dividerat med 24, alternativt sattes ℎ = 14 + 2 ∗ 𝑙 där h=balkhöjden i cm och l=balklängden i m 
(Björk, et al., 1988). 

 

2.3.2. Isolering mellanbjälklag i trä i flerbostadshus 1880–1940 
 

2.3.2.1. Ljudisolering mellanbjälklag i trä i flerbostadshus 1880–1940 
 

Under denna tid fanns det inga myndighetskrav på ljudisolering. Det som ansågs vara de viktigaste 
egenskaperna i ett bostadshus var istället de värmeisolerande egenskaper samt att huset skulle var tätt 
för att slippa drag och väta. I de fall där bättre ljudisolering mellan våningarna var önskvärd utfördes 
en eller flera av följande åtgärder (Henström, 1896): 

- Remsor av lumppapp lades mellan bjälkarna och golvtiljorna. 
- Fyllningen fick gå upp över bjälkarna och underbeslag placerades mellan dessa som sedan 

golvet fästes i. 
- Innertaket byggdes med ett fribärande regelverk som sedan kan fylldes med lätta 

fyllningsmassor, gjordes detta var innertaket tvunget att tätas på något sätt. 
- Tjockare golvtiljor användes. 
- Golvbjälkarna sattes med ett mindre centrumavstånd. 

 

2.3.2.2. Brandskydd mellanbjälklag i trä i flerbostadshus 1880–1940 
 

Vid sekelskiftet fanns det inga krav från myndigheter på brandskydd inom fastigheter. Det fanns dock 
krav på brandskydd mellan fastigheter då stadsbränder var ett problem. Det var dessutom förbjudet att 
bygga hus med fler än två bostadsvåningar i trä (Sveriges Träbyggnadskansli, 2017). 

I princip alla hus i städer byggdes med en murad yttervägg och en hjärtmur. När två hus placerades 
dikt an mot varandra fungerade den fastighetsskiljande väggen som en dubbelmurad konstruktion då 
husen skulle kunna rivas och byggas om utan att påverka det intilliggande huset. För att förhindra 
brandspridning via vindsutrymmet gjordes ofta vindsbjälklaget extra tjockt och brandresistent. Detta 
kunde åstadkommas genom att använda ett icke brännbart ytskikt på dess undersida såsom kalkputs 
(Gramén, 1922) samt lägga in ett lager tegel och eller lera i bjälklaget (Björk, et al., 2013). 
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2.3.2.3. Isoleringsmaterial mellanbjälklag i trä i flerbostadshus 1880–1940 
 

Det material som användes till bjälklagsisolering bestod i många fall av restprodukter. Beroende på 
var byggnaden uppfördes och vilka industrier som låg i närheten kunde bjälklagsfyllningen variera 
mycket, allt från sågspill till koksaska användes. 

Sågspån/Sågspill fanns och finns det gott om på byggarbetsplatser, framförallt på landsbygden. 
Sågspån har tack vare sin porositet och låga vikt goda ljud- och värmeisolerande egenskaper. När god 
ljudkomfort efterfrågades fylldes bjälklaget med sågspån upp över bjälkarna vilket gjorde att tiljorna 
pressades mot spånet. Detta förbättrade stegljudsisoleringen i bjälklaget (Henström, 1896).   

Kalksten användes i stor utsträckning i husproduktion då det var en restprodukt som det fanns gott 
om. Kalkgrus är en restprodukt från kalkstenstillverkning och hantering av kalksten på 
byggarbetsplatser. Kalkgrus användes som fyllning i bjälklag på grund av sin höga vikt vilket gav 
goda ljuddämpande egenskaper (Björk, et al., 2013).   

Kolstybb är finfördelad kol som ofta blandades med lera, sand och tjära (Nationalencyklopedin, 
2017). Lera, sand och tjära var material som fanns på byggarbetsplatser. Tillgången på kolstybb 
gjorde att det ansågs vara ett bra alternativ till isolering. Koksaska/slagg är en biprodukt vid 
ståltillverkning och användes som fyllningsmaterial. Det var en oanvändbar restprodukt för 
stålindustrin och slaggen lades oftast på hög i närheten av smältverken om den inte användes till att 
bygga slagghus. Idag används slaggen dels i stålverken för att skapa olika stålkvaliteter, som ett 
isolerande skikt på stålsmältan för att minska värmeavgivningen och som bärlager vid 
anläggningsarbeten. Som bärlager utnyttjas dess vikt och beständighet mot både fysisk och kemisk 
påverkan. Beroende på vilken typ av tillverkning som slaggen kommer från kan den innehålla både 
polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och tungmetaller (Jernkontoret, 2016). PAH:er är 
cancerogena och i många fall bioackumulerande det vill säga att kroppen inte kan bryta ner ämnet.  

Tegel består i huvudsak av bränd lera och har länge använts som byggnadsmaterial. Tegelstenar och 
tegelrester har använts som fyllning i bjälklag där man vill uppnå en hög vikt samt att utnyttja teglets 
goda brandegenskaper (Björk, et al., 2013). Idag används tegel som fasadmaterial och taktäckning, de 
rester och rivningsmassor som skapas läggs på tipp. Tegel har inte några miljöfarliga beståndsdelar 
och medför därför inget miljöproblem utöver de transporter som krävs. 

Lera finns överallt och har använts vid husbyggande lika länge som människan har byggt bostäder. 
När leran användes i bjälklag lades den fuktig på ett lager av papp på blindbotten detta för att 
fyllningsmaterialet i bjälklaget inte skulle kunna rinna igenom blindbotten. Leran kunde även vid 
behov blandas med hö och halm då andra produkter ej fanns tillgängliga. Lerblandningen stampades 
på plats och när leran torkat fylldes torrsprickorna med ett lager av fet utspädd lera (Henström, 1896).   

Torv utvinns från mossar och kärr och består av delvis förmultnade växtdelar. Tidigare användes torv 
som fyllning av både bjälklag och väggar. När torven bryts har den lågt PH-värde och för att 
neutralisera detta tillsattes oftast släckt kalk. Brytning av torv är förenat med stor risk för ekologisk 
åverkan för de områden där brytning sker. Idag används torv som jordförädlare och bränsle vid 
energiutvinning. 
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2.4. Mellanbjälklag i trä 1940 - idag 
 

2.4.1. Utformning mellanbjälklag i trä i flerbostadshus 1940 - idag 
 

Lägenhetsskiljande träbjälklag i moderna flerbostadshus kan delas in i tre kategorier av 
massivträbjälklag, kassettbjälklag, plattbjälklag och samverkansbjälklag mellan trä och betong. Då 
samverkansbjälklag mellan trä och betong är på Skanskas förbudslista kommer denna typ av bjälklag 
ej behandlas. 

Ett typiskt kassettbjälklag som ska klara en spännvidd på 6 m beskrivs i Figur 2.9 och består av 
limträbalkar som skruvlimmas till ett T-format tvärsnitt.  Tvärsnittets dimensioner är 220 * 42 mm 
plus fläns 56 * 180 mm och balkarna placeras med ett centrumavstånd på 460 mm. T-tvärsnittet bär 
en skiva vilken skruvlimmas i balken och täcks av golvbeläggning (TräGuiden, 2003). Mellan 
limträbalkarna läggs isolerskivor som vilar på en uppsättning fribärande reglar och flänsarna på 
limträbalkarna. I de fribärande reglarna fästs innertaket. Genom att innertaket är fribärande förbättras 
stegljudsisoleringen då ingen konstruktionsdel är kontinuerlig genom hela tvärsnittet.  

 

Figur 2.9: Lägenhetsskiljande träbjälklag av kassettyp med fribärande konstruktion för innertaket (Egen illustration, 2017). 

Ett plattbjälklag som skall klara en spännvidd på 6 m beskrivs i Figur 2.10 och består av en skiva 
korslaminerat trä (KL-trä) med en tjocklek på 221 mm. KL-skivan täcks med gips och 
golvbeläggning. Under KL-skivan installeras det ett fritt hängande innertak.  
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Figur 2.10 Massivträbjälklag med bärande skiva av KL-trä samt frihängande innertak (Egen illustration, 2017). 

 

De ovan nämnda är endast typlösningar och alla leverantörer har egenutformade lösningar. Det 
förekommer även hybridlösningar mellan kassett- och plattbjälklag.  

 

2.4.1.1. Dimensionering mellanbjälklag i trä i flerbostadshus 1940 - idag 
 

Vid hållfasthetsdimensionering av ett modernt bjälklag beaktas förutom hållfastheten mot brott i 
konstruktionen den dynamiska komforten. Dynamisk komfort är ett begrepp som innefattar svikt, 
svängning och nedböjning i en konstruktion (Swedish Standards Institute, 2004). I Eurokoderna ställs 
för bostäder krav på att den maximala nedböjningen hos ett bjälklag vid brukslast inte får överstiga 
spännvidden i millimeter dividerat med 300 Svikten i ett bjälklag från en punktlast av 1 kN mitt på en 
av de bärande balkarna får inte överstiga 1.5 mm. 

Utöver krav på nedböjning och svikt skall även ett bjälklags egenfrekvens kontrolleras. Låg 
egenfrekvens kan medföra att obehagliga vibrationer uppstår i bjälklaget på grund av resonans.  
Resonans uppstår då en påförd lasts frekvens överensstämmer med konstruktionens egenfrekvens. På 
grund av detta bör ett bjälklags egenfrekvens vara högre än 8 Hz och om detta inte uppfylls bör en 
särskild utredning göras (Swedish Standards Institute, 2004).  

Egenfrekvensen i ett bjälklag beror på dess spännvidd, styvhet och vikt. Trots att trä har en låg styvhet 
i jämförelse med betong kommer det tack vare sin låga massa ändå få en relativt hög egenfrekvens vid 
normala spännvidder. 

  



13 
 

2.4.2. Isolering av mellanbjälklag i trä i flerbostadshus 1940 - idag 
 

2.4.2.1. Ljudisolering av mellanbjälklag i trä i flerbostadshus 1940 - idag. 
 

Ljudkraven i en byggnad baseras på ett klassificeringssystem A-D där D är sämst och A bäst. 
Ljudklass C är det minimikrav som ställs på lägenhetsskiljande bjälklag. Det innebär dock att 20 % av 
de boende är missnöjda med ljudkomforten. Med detta som grund eftersträvas idag att uppnå ljudklass 
B, där de boende i stort upplever ljudstandarden som god (Boverket, 2008). Vid ljudklassning av 
konstruktion kontrolleras luftljud- och stegljudsisolering. 

Vid både steg- och luftljudsmätningar i lätta konstruktioner är det viktigt att ta extra hänsyn till de 
lågfrekventa ljud som uppstår för att få mätvärden som stämmer överens med den upplevda ljudnivån. 
För att göra detta används anpassningstermer. Anpassningstermer betecknas med C och i normalfallet 
anges frekvensen de tar hänsyn till som index. De vanligaste frekvensband som beaktas i bostadshus 
med lätta stommar är 50-3150 Hz för luftljud (C50-3150) och 50-2500 Hz för stegljud (Cl50-2500) (Gyproc 
teknik, 2010).  
Luftljudsisolering anges med ett reduktionstal (R). Reduktionstalet anger i decibel hur mycket ett ljud 
dämpas vid passage genom konstruktionen. Reduktionstalet mäts genom att ett 
ljudmätningsinstrument placeras i mottagarrummet och en ljudkälla med känd ljudnivå och 
frekvensomfång placeras i sändarrummet. Genom att jämföra det utsända ljudets styrka med det 
mottagna fås en differens som är byggnadsdelens reduktionstal (Gyproc teknik, 2010). Gällande 
ljudklasser för luftljud enligt (Swedish Standards Institute, 2015) redovisas i Tabell 2.1. 

 

Tabell 2.1 Tabell över minsta luftljudisoleringskrav för de olika ljudklasserna (Swedish Standards Institute, 2015) 
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Stegljudsisolering anges med en ljudnivå (L). Det är den ljudnivå i decibel som mäts upp i ett rum när 
en standardiserad hammarapparat slår på ett närliggande bjälklag. Då hammarapparaten är 
standardiserad och alltså slår på samma sätt hela tiden används den uppmätta ljudnivån i 
mottagarrummet för att mäta stegljudsisoleringen (Gyproc teknik, 2010). Gällande ljudklasser för 
stegljud enligt (Swedish Standards Institute, 2015) redovisas i Tabell 2.2. 

Tabell 2.2 Tabell över maximala stegljudsnivåer för de olika ljudklasserna (Swedish Standards Institute, 2015) 

 

Kraven på ljudisolering i bostäder beskrivs i (Swedish Standards Institute, 2015). AkuLite, en studie 
genomförd av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) med flera om akustik och vibrationer i 
byggnader med lätta stomkonstruktioner. Enligt denna studie är kraven i (Swedish Standards Institute, 
2015) inte lämpliga för lätta konstruktioner då lågfrekventa ljud (<50 Hz) som inte mäts vid 
ljudklassificering är mer störande i en lätt konstruktion än i en tung (Hagberg, 2009). 

I de fall bättre ljudisolering i träbjälklag eftersträvas är det möjligt att: 

- Använda stegljudsmatta under golvbeklädnaden för att minska stegljud. 
- Konstruera bjälklaget med ett fribärande innertak för att bryta vibrationerna i konstruktionen. 
- Montera ett innertak upphängt fjädrande på exempelvis akustikskenor för att bryta 

vibrationerna genom konstruktionen. 
- Konstruera en samverkande konstruktion med högre styvhet och tyngd. Detta medför att 

större kraft erfordras för att konstruktionen skall komma i svängning. 
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2.4.2.2. Brandskydd av mellanbjälklag i trä i flerbostadshus 1940 - idag 
 

Brandskyddet i en byggnad utformas baserat på byggnadens verksamhetsklass. För bostäder gäller 
verksamhetsklass 3. Byggnaden klassas beroende på skyddsbehov, BR1, 2 eller 3. Bostadshus med 2 
till 8 våningar klassas som BR2. Bjälklag i byggnader med klassningen BR2 kräver REI60 (Boverket, 
2016)  

Vid branddimensionering tas hänsyn till byggproduktionsförordningens (CPR:s) krav på 
brandsäkerhet. Vilket enligt Plan- och byggförordningens (Näringsdepartementet RS N, 2011) 3 kap 
8§ innebär att det vid händelse av brand måste tillses att: 

- Byggnadsverkets bärförmåga kan antas förbli intakt under en bestämd tid. 
- Uppkomst och spridning av brand och rök inom byggnadsverket begränsas. 
- Brandens spridning till angränsande byggnadsverk begränsas.  
- Personer som befinner sig i byggnadsverket kan lämna detta eller räddas på annat sätt och 

räddningsmanskapets säkerhet beaktas.  

Enskilda byggnadsdelar klassas efter hur den sammansatta konstruktionen förväntas bete sig i 
händelse av brand. För att kvantifiera detta har man satt upp tre parametrar för att beskriva 
egenskaperna, R, bärförmåga, E, täthet och I, isoleringsförmåga. Parametrar för 
brandskyddsegenskaper beskrivs i Figur 2.11. 

 

Figur 2.11 Illustration av de olika brandskyddsparametrar som används vid brandklassning (Träguiden, 2003). 
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2.4.2.3. Isoleringsmaterial för mellanbjälklag i trä i flerbostadshus 1940 - idag 
 

Mineralull har använts i Sverige sedan 50-talet och konkurrerade snabbt ut de äldre typerna av 
isolering tack vare sin låga vikt och enkla hantering. Mineralull framställs genom smältning och 
trådning av fasta material, i normalfallet diabas eller glas. Det smälta och utdragna materialet blandas 
med små mängder fenolharts och mineralolja för att reducera dammbildning och ge ullen 
vattenavvisande egenskaper (Burström, 2001). Ett problem som uppstod vid användning av mineralull 
var dock att arbetarna som monterade och framförallt rev byggnadsdelar med mineralull i utsattes för 
stora mängder oorganiskt damm som kan vara skadligt för lungorna. Idag är hanteringen reglerad 
avseende vilken skyddsutrustning som skall bäras och ventilationskrav på arbetsplatsen (iCell AB, 
u.d.). 

På grund av sin låga vikt och porösa struktur dämpar mineralull luftljud bra och stegljud dåligt. 
(Burström, 2001)Mineralullen delas upp i två sorter, glasull och stenull. Glasull används främst vid 
isolering för luftljud och värme. Stenull har likvärdiga ljud och värmeisolerande egenskaperna som 
glasull, dessutom har stenullen bättre brandegenskaper. Det krävs temperaturer på över 1000°C för det 
att stenull ska smälta (Burström, 2001).   

 

2.5. Mellanbjälklag i betong i flerbostadshus 
 

2.5.1. Utformning mellanbjälklag i betong i flerbostadshus 
 

Betongbjälklag kan delas in i två huvudgrupper, platsgjutna och prefabricerade. 

Platsgjutna betongbjälklag kan gjutas med en platsbyggd form som sedan plockas bort eller med 
plattbärlag som kvarsittande form. Plattbärlaget gjuts fast och fungerar sedan som innertak. På den 
gjutna plattan läggs sedan en stegljudsmatta och golvbeläggning. Prefabricerade betongelement är 
betongplattor som gjuts i fabriker och som sedan monteras på plats och pågjuts med ett tunt lager 
betong. Prefabricerade element klarar betydligt större spännvidder än platsgjutna bjälklag då dessa 
kan levereras med förspänd armering. 

Gemensamt för betongbjälklag är att de tack vare sin stora tyngd och goda bärförmåga klarar BBR:s 
krav på brand och ljudisolering med låg bygghöjd och ett färdigt betongbjälklag är vanligtvis runt 250 
mm tjockt (Sandin, 2007). 
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3. Industriellt byggande  
 

Industrialisering av byggbranschen började utvecklas på grund av det stora bostadsbehovet under 
1940- och 1950-talet. Teknikutvecklingen ledde till att byggandet gick från att vara ett hantverk till en 
industriell produktion (Boverket, 2008). Det fortsatt stora bostadsbehovet under 1960-talet ledde till 
den statliga satsningen 1965-75 kallat miljonprogrammet. Med ökat byggande blev efterfrågan på 
utbildad arbetskraft stor. Utbudet av utbildad arbetskraft var mycket begränsad och tvingade 
utvecklingen till mer automatisering med prefabricerade systemlösningar (Boverket, 2008). Den 
viktigaste delen av utvecklingen var att prefabricera och standardisera byggkomponenter. 
Komponenterna monterades ihop till färdiga byggnader på arbetsplatsen. Idag används vid större 
flerbostadshus öppna system där standardlösningar kan användas för att göra unika byggnader istället 
för de slutna systemen som användes under miljonprogrammet. Ett öppet system innebär att 
komponenter till byggnaden är prefabricerade och standardiserade men formgivningen av byggnaden 
kan var unik till skillnad från ett slutet system där hela byggnadssystem prefabriceras och 
byggnaderna kommer få likadant utseende. 

Med prefabricering förflyttas arbetet från byggarbetsplatsen till fabriker. I och med detta ställs högre 
krav på noggrann projektering. Blir det fel i projekteringen är det svårare att lösa på plats än vid 
traditionellt platsbyggande (Boverket, 2008). 

Skanska jobbar ständigt med industrialisering av sitt byggande. 1996 startade Skanska projektet 
BoKlok tillsammans med IKEA. BoKlok är ett slutet system där lägenheter till stor del består av 
prefabricerade volymelement som monteras på plats. Det slutna systemet nyttjas för att minska 
kostnader och byggtid (BoKlok, 2017). 2005 lanserades Skanskas nya projekt ModernaHus, som 
innebär flerbostadshus vilka är framtagna med stor andel prefabricerade komponenter som exempelvis 
tak och badrum. ModernaHus har med hjälp av prefabriceringen kunnat korta byggtiderna och minska 
kostnaderna (Skanska, 2006). 
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4. Skanskas restprodukter  
 

4.1. Betongkross 
 

Vid rivning av byggnader, bro- och anläggningskonstruktioner bildas det idag stora mängder av 
rivningsmaterial i form av betong. Man skiljer på restbetong och rivningsbetong då dessa kan ha olika 
innehåll och egenskaper (Svensk betong, 2017). 

- Restbetong är överbliven betong från gjutningar och andra betongprodukter som inte kan 
användas till annan gjutning. Restbetong är i regel fri från miljöfarliga ämnen. 

- Rivningsbetong är betong från rivna konstruktion och måste från fall till fall kontrolleras 
huruvida den innehåller farliga ämnen som PAH:er. Dessutom måste renheten i betongen 
kontrolleras att den inte innehåller för mycket andra rivningsmassor (armering, tegel, kakel 
trä eller liknande) 

 

4.1.1. Användningsområden för betongkross 
 

En bostadsbyggnad skall enligt boverkets byggregler ha en livslängd på minst 50 år. I många fall, 
framförallt när det gäller hus byggda under 60 och 70-talet är det inte lämpligt att renovera 
byggnaderna för att öka livslängden. Husen som rivs är i många fall bemängda med hälso- och 
miljöskadliga ämnen såsom Polyklorerade bifenoler (PCB) och blåbetong. PCB är ett giftigt ämne 
som användes i fog- och golvmassor (Naturvårdsverket, 2014). Blåbetong innehåller stora mängder 
radon vilket är cancerframkallande (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2014).   

De hus som har tjänat ut sin livslängd och av olika skäl ej skall renoveras eller rustas upp rivs. 
Rivning av hus ger upphov till stora mängder rivningsmassor, en del av dessa massor är miljöskadliga 
och går därför till deponi. Den större delen är dock inte miljöfarlig och kan återvinnas. 

Idag används krossad betong inom vägbyggnationer då den har goda hållfasthetsegenskaper. I många 
fall har det även visat sig att vägar med underbyggnad av betongkross har bättre hållfasthet än vägar 
med traditionell underbyggnad av bergkross. Den ökade hållfastheten beror delvis på att betongkross 
med tiden kan binda ihop sig själv med andra material i marken genom en process som kallas 
självcementering (Höbeda, 1996). På Skanska finns det ett intresse av att hitta nya 
användningsområden för restbetongen då tillgången är större än efterfrågan (Sarin, 2017).  
 
I dagsläget krossas betong oftast till fraktion 0–32 mm eller 0–63 mm då detta är de fraktioner som 
används vid vägbyggnad. I vissa fall krossas det till mindre fraktioner då det används i viss 
utsträckning som ballast till ny betong (Johansson, 2011). När betongen har krossats har den en 
densitet på ca 1800 kg/m3 (Alwex, 2014). 
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4.1.2. Miljöaspekter på betongkross 
 

Tillverkningen av cement genererar stora utsläpp av koldioxid (CO2). Utsläppen kommer primärt från 
kalcinering av cementen och energiförbrukning i produktionen (Svensk betong, 2017). Kalcinering 
innebär att ett ämne hettas upp till höga temperaturer för att skapa en kemisk sönderdelning (von 
Friesen, et al., 1986). Under kalcinering frigörs koldioxid som varit bunden i kalken till luften för att 
bilda kalciumoxid (Kaso & Thorén, 2015). En del av den koldioxid som frigörs vid kalcinering binds 
under betongens livslängd till cementen i processen karbonatisering. När betong karbonatiserar binds 
CO2 i en reaktion med cementpastan och bildar kalcit (karbonat) (Lagerblad, 2007). Hur fort 
karbonatisering sker beror primärt på betongens kontaktyta mot luften. Krossad betong har stor 
kontaktyta mot luften i förhållande till massan vilket ökar karbonatiseringshastigheten. 

 

4.1.3. Egenskaper och hantering – betongkross 
 

Betong är ett material som vid produktion innehåller mycket vatten och betongkonstruktioner behöver 
lång tid för att kunna torka. I uttjänta betonghus har konstruktionen under många år kunnat torka och 
när konstruktionerna sedan rivs kommer rivningsmassornas fukthalt vara mycket låg. Den rivna 
betongen kan återanvändas som ballast i produktion av ny betong samt som fyllningsmaterial i 
träbjälklag. För att utnyttja den rivna betongens låga fukthalt krävs det att den kan transporteras och 
bearbetas utan att den utsätts för fukt. För att undvika fukttillförsel bör transporterna ske med täckta 
bilar samt att krossning sker väderskyddat.  

 

4.2. Bergkross 0–0,2 mm 
 

Bergkross med fraktion 0 – 0,2 mm är en biprodukt bestående av finkornigt damm som bildas vid 
produktion av andra krossprodukter. Bergkrossen har en densitet på 1400 kg/m3 (Alwex, 2014). 

Bergkross i fraktionen 0–0,2 mm blir det i vissa krossanläggningar ett överskott av. Ett sätt som 
Skanska använder dammet idag är att blanda in det i de grövre fraktionerna, exempelvis 0–150 mm 
och 0–63 mm. Fraktionen 0–0,2 mm används även vid tillverkning av asfaltsmassor. 

Eftersom den finkorniga fraktionen 0–0,2 mm är en restprodukt från den ordinarie verksamheten 
kommer dess framställning ej vara en ytterligare belastning för miljön. Det som kommer att påverka 
miljön är framförallt transporter och hantering av produkten. Vid behov av torkning och eventuell 
sterilisering kommer detta påverka produktens utsläppsmängd  

Bergkross är ett material som utvinns och hanteras utomhus vilket kan leda till högt fuktinnehåll. För 
att kunna använda bergkross som fyllningsmaterial måste särskild hänsyn tas vid framtagning och 
förvaring i krossanläggningarna. Det material som är torrt bör förvaras väderskyddat medan material 
som blivit blött inte bör användas till bjälklagsfyllning, det lämpar sig bättre som utfyllning av de 
grövre fraktionerna och vid asfaltstillverkning. Uttorkning av bergmaterial är inte ekonomiskt eller 
miljömässigt hållbart. 

  



21 
 

5. En möjlig ny bjälklagsutformning 
 

Vid en möjlig ny bjälklagsutformning är målsättningen att skapa ett bjälklag som klarar hållfasthets- 
och brandkrav samt att de ljudisolerande egenskaperna är bättre än konventionella rena träbjälklag i 
det låga frekvensområdet genom att utnyttja tunga restprodukter som fyllning. För att en ny lösning 
skall vara av intresse ska konstruktionen vara okomplicerad för att hålla nere kostnader och 
produktionstider. Utformningen bör även resultera i ett bjälklag som ur ett miljömässigt perspektiv är 
bättre än ett betongbjälklag.  

 

5.1. Beskrivning och utformning av en möjlig ny bjälklagsprototyp 
 

Bjälklagets utformning är baserad på följande krav som ställts av Skanska,  

- Det skall utföras med tung isolering av restprodukter.  
- Det skall uppfylla alla krav som ställs i BBR på ett lägenhetsskiljande bjälklag. 
- Det skall inte bygga mer på höjden än existerande mellanbjälkalg i trä. 
- Det skall klara en spännvidd på 6m. 

 
Konstruktionen beskrivs i Figur 5.1 och är uppbyggd av limträbalkar med dimensionen 90 * 225 mm 
då dessa har goda hållfasthetsegenskaper, är lättberbetade och lämpar sig väl för prefabricerade 
konstruktioner. I syfte att erhålla högre bärighet och styvhet valdes över- och underliggande skivor av 
korslaminerat trä (KL-trä) 60 mm tjocka. KL-trä som skivmaterial är lämpligt då det kan bära last i 
flera riktningar. I en slank och lätt konstruktion bidrar KL-skivan till ökad stabilitet och styvhet. 

För att bjälklaget skulle klara av att uppfylla kraven på nedböjning och svikt var det tillräckligt med 
centrumavstånd 600 mm. Att sätta balkarna på ett kortare centrumavstånd har vid praktiska tester 
genererat bättre ljudisolerande egenskaper (Ingemansson akustik, 1985). Konstruktionen kommer med 
detta som grund utformas med ett centrumavstånd på 450 mm 

Mellanrummet som blir mellan limträbalkarna kommer att fyllas med ett av de tunga 
fyllningsmaterialen, krossad betong eller bergkross 0 - 0,2 mm. Materialens höga densitet kommer 
med stor sannolikhet verka positivt på bjälklagets stegljudsisolerande egenskaper. 

För att skydda träkonstruktionen mot brand monteras gipsskivor ovanpå och under bjälklaget. För att 
reducera ljudtransmissioner hängs de undre skivorna upp i akustikprofiler med mellanliggande 
stenull. På den övre gipsskivan kommer det att läggas en stegljudsmatta under parkettgolvet. 
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Figur 5.1 Tvärsnitt av framtagen bjälklagsprototyp (Egen illustration, 2017). 

 

5.1.1. Dimensionering framtaget bjälklag 
 

Vid dimensionering av det framtagna bjälklaget har Eurokod 5: dimensionering av träkonstruktioner 
och Eurokodhandboken tillämpats. Vid dimensionering av det föreslagna bjälklaget antogs det vara en 
enkelspänd konstruktion som är fritt upplagd på två stöd med den fria spännvidden 6 m. Balken 
utsätts för bostadslast som antas vara jämt utbredd. Balk på två stöd med jämt utbredd last och dess 
böjning visas i Figur 5.2. Bjälklaget är en samverkande konstruktion med mekaniska förband, vid 
dimensionering i brottgränstillstånd tillämpas Eurokod 5 bilaga B: Balkar med mekaniska förband för 
att beräkna konstruktionens effektiva styvhet. Spänningar i en balk med mekaniska förbindare 
beskrivs i Figur 5.3. 

I detta kapitel beskrivs en exempelberäkning med hänvisningar till ekvationerna som används i Bilaga 
B: dimensionering av bjälklag.  

 

 

Figur 5.2 Fritt upplagd balk som utsätts för jämt utbredd last (Egen illustration, 2017). 
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Figur 5.3 Mått och spänningsfördelning i tvärsnitt med mekaniska förband. (Swedish Standards Institute, 2004). 

 

Variabla och permanenta laster:  

Egentyngden av bjälklaget beräknas enligt (Bilaga A) 

Egentyngd: 

 

𝑔 = 1,63
𝑘𝑁

𝑚
 

 
 

Egenvikt: 
𝑚 = 369,7

𝑘𝑔

𝑚
 

 
 

 

Nyttiglaster inkluderat vikt från flyttbara skiljeväggar, reduktionsfaktorer för säkerhetsklass och 
lastvaraktighet på bjälklag i bostad fås enligt (Bilaga B).  

 

Nyttiglast: 

 

𝑞 = 0,45𝑚 ∗ 2,8
𝑘𝑁

𝑚
= 1,26

𝑘𝑁

𝑚
(Tabell. B. 2, Ekv. B. 2) 

 

Säkerhetsklass 3: 
𝛾 = 1,0 

 

Lastvaraktighet: 

𝜓 = 0,7 (Tabell. B. 3) 
𝜓 = 0,5 (Tabell. B. 3) 
𝜓 = 0,3 (Tabell. B. 3) 
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Lastnedräkning i brottgränstillstånd, för värde på qed väljs det högsta av värden på qd: 

Peramanent huvudlast 

 

𝑞 = 1,35 ∗ 1,0 ∗ 1,63 + 1,5 ∗ 1,0 ∗ 0,7 ∗ 1,26 = 3,53
𝑘𝑁

𝑚
 (Ekv. B. 3) 

 

Variabel huvudlast 𝑞 = 1,35 ∗ 0,89 ∗ 1,0 ∗ 1,63 + 1,5 ∗ 1,0 ∗ 1,26 = 3,85
𝑘𝑁

𝑚
(Ekv. B. 4) 

 

Dimensionerande last: 𝑞 = 3,85
𝑘𝑁

𝑚
 

 
 
Dimensionerande 
moment: 

𝑀 = 3,85 ∗
6

8
= 17,33 𝑘𝑁𝑚 (Ekv. B. 9) 

 

Dimensionerande 
tvärkraft 

𝑉 = 3,85 ∗
6

2
− 3,85 ∗ 0,225 = 10,68 𝑘𝑁 (Ekv. B. 15, Ekv. B. 16) 

 
 

 

Dimensioneringen beaktar endast det effektiva tvärsnittet och inte hela bjälklagstvärsnittet, detta 
illustreras i Figur 5.4.  

 

Figur 5.4 Illustration av det effektiva tvärsnittet i ett bjälklag (Svenskt trä, 2016) 
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Materialegenskaper för limträbalk (Svenskt trä, 2015): 

Limträbalk 
 

 

Centrumavstånd: 𝑐/𝑐 = 450 𝑚𝑚 

Höjd: ℎ = 225 𝑚𝑚 

Bredd: 𝑏 = 90 𝑚𝑚 

Area: 𝐴 = 20300 𝑚𝑚  

Elasticitetsmodul: 𝐸 = 13000 𝑀𝑃𝑎 

Yttröghetsmoment: 𝐼 = 8,54 ∗ 10  𝑚𝑚  

Densitet: 𝜌 = 430 𝑘𝑔/𝑚  

  
Dimensionerande 
hållfasthetsklasser: 

 

  

Partialkoefficient: 𝛾 = 1,25 
 
Hållfasthetsfaktor för 
klimatklass 1 och 
medellång 
lastvaraktighet: 

𝑘 = 0,8 

Korrigeringsfaktor för 
volymeffekt vid böjning 
och drag om h<600mm: 

𝑘 = 𝑚𝑖𝑛
600

225

,

1,1

= 1,1 

 

(Ekv. B. 11) 

Korrigeringsfaktor för 
sprickfaktor 

𝑘 = 0,67 

 
Dimensionerande 
hållfasthetsegenskaper 
för: 

 
 

Böjning parallellt 
fibrerna: 

𝑓 =
0,8

1,25
∗ 1,1 ∗ 30 = 21,12 𝑀𝑃𝑎 (Ekv. B. 10) 

 

Drag parallellt fibrerna: 
𝑓 =

0,8

1,25
∗ 1,1 ∗ 19,5 = 13,73 𝑀𝑃𝑎 (Ekv. B. 10) 

  

Tryck parallellt 
fibrerna: 

𝑓 =
0,8

1,25
∗ 24,5 = 15,68 𝑀𝑃𝑎 (Ekv. B. 8)  

 

Längsskjuvning: 
𝑓 =

0,8

1,25
∗ 0,67 ∗ 3,5 = 1,5 𝑀𝑃𝑎 (Ekv. B. 17) 
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Materialegenskaper för KL-skiva (Martinsons, 2016).  

Övre och undre KL-skiva 
 

 

Höjd: ℎ & = 60 𝑚𝑚 

Effektivbredd: 𝑏 & = 𝑚𝑖𝑛
0,2 ∗ 6 + 90
30 ∗ 60 + 90

450
= 450 𝑚𝑚            (Ekv. B. 20) 

Area: 𝐴 & = 27000 𝑚𝑚  

Elasticitetsmodulen: 𝐸 & = 7400 𝑀𝑃𝑎 

Yttröghetsmoment: 𝐼 & = 8,1 ∗ 10  𝑚𝑚  

Densitet: 𝜌 & = 420 𝑘𝑔/𝑚  

  

Dimensionerande hållfasthetsklasser:  

  

Partialkoefficient: 𝛾 = 1,2  
Hållfasthetsfaktor för klimatklass 1 
och medellång lastvaraktighet: 

𝑘 = 0,8  

Dimensionerande 
hållfasthetsegenskaper för: 

 
 

Böjning parallellt fibrerna: 𝑓 & =
0,8

1,2
∗ 24 = 16 𝑀𝑃𝑎 (Ekv. B. 8) 

 

Drag parallellt fibrerna: 𝑓 & =
0,8

1,2
∗ 14 = 9,33 𝑀𝑃𝑎 (Ekv. B. 8) 

 

Tryck parallellt fibrerna: 𝑓 & =
0,8

1,2
∗ 21 = 14 𝑀𝑃𝑎 (Ekv. B. 8) 

 
  

  

 

Tvärsnittet är dubbelsymmetriskt, därför kommer tyngdpunkten ligga i mitten av tvärsnittet 

Tyngdpunktsläge: 
 

𝑎 = 0 (Ekv. B. 28) 
 

Avstånd mellan skivornas tyngdpunkt och 
tvärsnittets tyngdpunkt  

𝑎 & =
60

2
+

225

2
= 142,5 𝑚𝑚 (Ekv. B. 29) 
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Vid samverkansbjälklag med mekaniska förband måste verkningsgradskoefficienten (𝛾 ) för 
samverkan beräknas. För att göra denna beräkning måste först medeldensitet och förskjutningsmodul 
för förbindarna beräknas.  

Vid dimensionering av förband med mekaniska förbindare är skruvförbandet en viktig del av 
dimensioneringen. I detta arbete har skruvar med en diameter på 8mm valts och ett skruvavstånd på 
56mm då detta är det minimala avståndet mellan två skruvar längs fiberriktningen enligt Eurokoderna. 
Skjuvkraften i skruvarna har kontrollerats i bilagorna men dimensioneringen av dessa bedöms inte 
vara av intresse för läsare av denna rapport. 

Den axiella kraften i skruvarna som fäster den undre KL-skivan till balkarna är med hänsyn till lastens 
i förhållande till skruvtätheten inga problem.  

 

Mekaniska förbindare (skruv) 
 

 

Diameter skruv: 𝑑 = 8 𝑚𝑚  
 

Avstånd mellan skruv: 𝑠 = 7 ∗ 8 = 56 𝑚𝑚  
 

Medeldensitet: 𝜌 = √430 ∗ 420 = 425 
𝑘𝑔

𝑚
(Ekv. B. 28) 

 

Förskjutningsmodul: 𝑘 = 425 , ∗
8

23
= 3,05 

𝑘𝑁

𝑚𝑚
(Ekv. B. 29) 

 

Förskjutningsmodul i brottgräns: 𝑘 =
2

3
∗ 3,05 = 2,03 

𝑘𝑁

𝑚𝑚
(Ekv. B. 30) 

  

Samverkansgrad i förband: 𝛾 & = 1 +
𝜋 ∗ 7400 ∗ 27000 ∗ 56

2,03 ∗ 6000
= 0,4 (Ekv. B. 25) 

 
𝛾 = 1 (Ekv. B. 24) 

 
 

Med verkningsgraden i förbanden kan nu den effektiva böjstyvheten beräknas för det effektiva 
tvärsnittet 

𝐸𝐼 = 2 ∗ (7400 ∗ 8,1 ∗ 10 + 0,4 ∗ 7400 ∗ 27000 ∗ 142,5 ) + 13000 ∗ 8,54 ∗ 10 = 4,46 ∗ 10  𝑀𝑁𝑚𝑚 (Ekv. B. 21) 
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Med den effektiva böjstyvheten kan normalspänningarna i det effektiva tvärsnittet beräknas. 

Normalspännin
g i  
övre skivan:  

 

𝜎 =
0,4 ∗ 7400 ∗ 142,5 ∗ 17,33

4,46 ∗ 10
= 1,63 𝑀𝑃𝑎 (Ekv. B. 33) 

 

Tryck 

 𝜎 =
0,5 ∗ 7400 ∗ 60 ∗ 17,33

4,46 ∗ 10
= 0,86 𝑀𝑃𝑎 (Ekv. B. 34) 

 
Böjning 

Normalspännin
g i limträbalken:  

𝜎 =
1 ∗ 13000 ∗ 0 ∗ 17,33

4,46 ∗ 10
= 0 𝑀𝑃𝑎 (Ekv. B. 33) 

 
- 

 𝜎 =
0,5 ∗ 13000 ∗ 225 ∗ 17,33

4,46 ∗ 10
= 5,68 𝑀𝑃𝑎 (Ekv. B. 34) 

 
Böjning 

Normalspännin
g i undre 
skivan:  

𝜎 =
0,4 ∗ 7400 ∗ 142,5 ∗ 17,33

4,46 ∗ 10
= 1,63 𝑀𝑃𝑎 (Ekv. B. 33) 

 
Drag 

 𝜎 =
0,5 ∗ 7400 ∗ 60 ∗ 17,33

4,46 ∗ 10
= 0,86 𝑀𝑃𝑎 (Ekv. B. 34) 

 
Böjning 

Skjuvspänning: 
𝜏 =

0,4 ∗ 7400 ∗ 27000 ∗ 142,5 + 0,5 ∗ 13000 ∗ 90 ∗ 225

90 ∗ 4,46 ∗ 10
∗ 10,68 = 1,09 𝑀𝑃𝑎(Ekv. B. 35) 
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Kontroll av utnyttjandegrad i tryck, drag och böjning beräknas genom division av dimensionerande 
spänning med spänningskapacitet. 

Övre skivan:  

Tryck: 𝜂 =
1,63

14
= 0,12 

 

Böjning: 𝜂 =
0,8

16
= 0,05 

  
Limträbalken:  

Tryck: 𝜂 =
0

15,68
= 0 

 

Drag: 𝜂 =
0

13,73
= 0 

 

Böjning: 𝜂 =
5,68

9,33
= 0,27 

 

Samtidigt böj och drag: 
𝜂 = 𝜂 + 𝜂 = 0,27 
 

Skjuvspänning: 𝜂 =
1,09

1,5
= 0,73 

  
Undre skivan:  

Drag: 𝜂 =
1,63

9,33
= 0,17 

 

Böjning: 𝜂 =
0,86

16
= 0,05 

 

Samtidigt böj och drag: 
𝜂 = 𝜂 + 𝜂 = 0,23 
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Efter att det effektiva tvärsnittet är kontrollerat i brottgränstillstånd kontrolleras svikt, nedböjning och 
egenfrekvens i bruksgränstillstånd.  

Klimatklass 1 ger omräkningsfaktorn: 𝑘 = 0,6 (Tabell. B. 4) 
 

Nedböjningen dimensioneras genom att kontrollera att den totala nedböjningen av egentyngd och 
nyttiglast i bruksgränstillstånd ej överskrider den för bostäder maximala nedböjningen i förhållande 
till spännvidd. 

Direkt nedböjning vid påförd last.  

Direkt nedböjning av egentyngd: 𝑢 =
5 ∗ 1,63 ∗ 6

384 ∗ 4460
= 6,17 𝑚𝑚 (Ekv. B. 40) 

 

Direkt nedböjning av nyttiglast: 𝑢 =
5 ∗ 1,26 ∗ 6

384 ∗ 4460
= 4,76 𝑚𝑚 (Ekv. B. 40) 

Slutgiltig nedböjning.  

Slutlig nedböjning av egentyngd: 
𝑢 = 6,17 ∗ (1 + 0,6) = 9,87 𝑚𝑚 (Ekv. B. 36) 

 

Slutlig nedböjning av nyttiglast: 
𝑢 = 4,76 ∗ (1 + 0,5 ∗ 0,6) = 5,62 𝑚𝑚(Ekv. B. 37) 
 

Slutgiltig nedböjning: 
𝑢 = 9,87 + 5,62 = 15,49 𝑚𝑚 (Ekv. B. 39) 

 

Maximal tillåten nedböjning i 
förhållande till spännvidd: 

𝑢 =
6000

300
= 20 𝑚𝑚 (Ekv. B. 41) 

 

Utnyttjandegrad: 𝜂 =
15,49

20
= 0,77 

 
 

Vid sviktkontroll kontrolleras att nedböjningen ej överskrider 1,5 mm vid en kortvarig punklast med 
det dimensionerande värdet 1 kN. Då skivorna samverkar med balken kommer lasten att spridas till 
intilliggande balkar och lasten kan därmed reduceras med en lastfördelningsfaktor (κ). 

 

κ bestäms med hjälp av: 𝛽 =

13000 ∗ 8,54 ∗ 10
450

7400 ∗ (60 + 60 )
12

∗
450

6000
= 0,00029 (Ekv. B. 44) 

 

Lastfördelningsfaktor: 𝜅 = 4,7 ∗ 0,00029 + 2,9 ∗ 0,00029 + 0,4 = 0,4(Ekv. B. 43) 
 

Nedböjning sviktkontroll 𝑢 =
0,4 ∗ 1 ∗ 6

48 ∗ 4460
= 0,4 𝑚𝑚 (Ekv. B. 42) 

 
Maximal tillåten nedböjning vid 
svikt: 

𝑢 = 1,5 𝑚𝑚 (Ekv. B. 45) 
 

Utnyttjande: 
𝜂 =

0,4

1,5
= 0,27 
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Egenfrekvensen i konstruktionen beräknas för att fastställa om det är ett låg- eller högfrekvent 
bjälklag. Gränsen mellan låg- och högfrekventa bjälklag är 8 Hz.  

 

Egenfrekvens: 𝑓 =
𝜋

2 ∗ 6
∗

4460

369,7
= 4,79 𝐻𝑧 (Ekv. B. 46) 

 
 

5.1.1.1. MathCad Prime 
 

Beräkningarna i denna rapport kommer i huvudsak att utföras i MathCad Prime se (Bilaga C). 
MathCad Prime är ett verktyg för att åskådliggöra och beräkna tekniska ekvationer och uttryck. I 
MathCad Prime lagras data om storhet och enhet för användardefinierade variabler vilket gör det 
enkelt att skapa beräkningsmallar där arbetsgången är lätt att följa. 

 

5.1.2. Ljuddimensionering framtaget bjälklag 
 

För ljudisolering av lätta bjälklag finns det inga beräkningsmodeller och för att vara säker på 
ljudegenskaperna hos ett bjälklag bör praktiska tester eller FEM-modeller göras (Östman, 2008).Utan 
beräkningar som stöd för det framtagna bjälklaget kommer ljudegenskaperna vara baserade på 
befintliga bjälklagslösningar som har testats samt att komponenter i konstruktionen är utformade 
enligt beprövade metoder som skall ge ökade ljudisolerande egenskaper.  

Om stegljudsisoleringen är godkänd är luftljudsisoleringen i regel också godkänd (TräGuiden, 2003). 
Med denna information som grund har fokus för ljudisoleringen varit att uppnå god stegljudsisolering. 
För att uppnå goda stegljudsisolering utformas bjälklaget som ett samverkansbjälklag i form av ett 
lådtvärsnitt med KL-skivor och limträbalkar som är sammanskruvade för att öka bjälklagets styvhet. 
Skruvlimning av bjälklaget ger högre styvhet men den nedre skarven mellan limträbalken och KL-
skivan bedöms olämplig att räkna som skruvlimmad på grund av lastfördelningen. KL-skivan kommer 
att utsättas för en utbredd last av den tunga fyllningen vilket i skarven med limträbalken kommer 
utsätta förbandet för ett stödmoment som kan få en eventuell limfog att tappa sin verkan (Norlin, 
2017). Med detta som grund har endast skruvning beaktats i denna analys. Då bjälklagets vikt har en 
betydande roll för stegljudsisoleringen (Hagberg, 2017) kommer det att fyllas med ett av de tunga 
fyllningsmaterialen.  

För att ytterligare reducera stegljud kommer akustikskenor med mellanliggande mineralull monteras. I 
akustikskenorna fästes innertaket vilket består av dubbla gipsskivor. Ovanpå bjälklaget kommer en 
gipsskiva läggas som i sin tur täcks av en stegljudsmatta, följt av golvbeläggning. 

Som grund till utformningen av bjälklaget har exempel på liknande lösningar med uppmätta 
ljudegenskapsvärden studerats för att ge en uppfattning om bjälklagets ljudisoleringsegenskaper. Från 
LIGNUM, ett schweiziskt företag som har tagit fram en databas för ljudisolering i träkonstruktioner, 
har tre exempel på bjälklag studerats. Bjälklagen som studeras har blivit testade ur ljudsynpunkt vilket 
ger en uppfattning om hur ett träbjälklags ljudegenskaper kan påverkas av olika utformning 
(LIGNUM, 2017). 

De bjälklag som har studerats är A0825, A0708 och A0459, deras uppbyggnad och uppmätta 
ljudisoleringsegenskaper beskrivs nedan. 
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Bjälklaget A0825 som beskrivs i Figur 5.5 är ett tjockt träbjälklag uppbyggt av limträbalkar med 
skivor på ovan och undersidan. Flytgips som flyts på ett skikt av glasull i kombination med den tunga 
fyllningen mellan balkarna och akustikprofilen ger bjälklaget mycket goda ljudegenskaper i de 
uppmätta frekvensbanden. Även efter korrigering för lägre frekvenser uppnår bjälklaget ljudklass A 
både för stegljud och luftljud.  

Namn:   A0825 
Tjocklek:    525mm 
Vikt:   383kg/m² 
Luftljudsisolering (Rw/C50-3150): 80/-16  
Stegljudsnivå (Lnw/Cl50-2500):  33/17 

 

Figur 5.5 Bjälklag A0825 från lignumdata.ch (Egen illustration, 2017). 

Bjälklag A0708 som beskrivs i Figur 5.6 är uppbyggt av limträbalkar med skivor ovan och under. 
Ovanpå bjälklaget finns ett dämpande skikt av glasull som pågjuts med flytcement. På undersidan 
fästs läkt med mellanliggande isolering som innertaket fästs i. Detta bjälklag uppfyller ljudklass A för 
både stegljud och luftljud. 

Namn:   A0708 
Tjocklek:    455mm 
Vikt:   445kg/m² 
Luftljudsisolering (Rw/C50-3150): 73/7 
Stegljudsnivå (Lnw/Cl50-2500):  42/6 

 

Figur 5.6 Bjälklag A0708 från lignumdata.ch (Egen illustration, 2017). 
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Bjälklag A0459 som beskrivs i Figur 5.7 är ett relativt slankt bjälklag som endast nyttjar porös 
fyllning i kombination med olika trä och gipsskivor som isolering. Bjälklaget uppfyller ljudklass C för 
stegljud och luftljud. 

Namn:   A0459 
Tjocklek:    352mm 
Vikt:   292kg/m² 
Luftljudsisolering (Rw/C50-3150): 59/-3/-4 
Stegljudsnivå (Lnw/Cl50-2500):  56/1 

 

Figur 5.7 Bjälklag A0459 från lignumdata.ch (Egen illustration, 2017). 

 

5.1.2.1. SEA Silent Timber Build 
 

Silent Timber Build är ett forskningsprojekt som är en uppföljning på de tidigare projekten AcuLite 
och AcuWood. AcuLite och AcuWood har handlat om att anpassa kraven på byggnader för att den 
objektiva och subjektiva upplevelsen skall vara densamma oavsett om det gäller en byggnad med lätt 
eller tung stomme. Silent Timber Build har som framtida mål att ta fram eller förädla en existerande 
kommersiell mjukvara för ljudberäkningsmodeller av byggnader med lätt stomme. Den framtagna 
mjukvaran SEAWood (Hagberg, 2017) kommer att nyttja en kombination av finita elementmetoder 
(FEM) och statisk energianalys (SEA). Resultaten kommer samlas i en europeisk databas där olika 
bjälklagstyper i presenteras (Hagberg, 2015). 

Inom ramen för studier av träbjälklag med tung fyllning möjliggjordes en simulering i SEAWood. 
resultaten från simuleringen redovisas i avsnitt 6. 
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5.1.3. Branddimensionering framtaget bjälklag 
 

Branddimensionering har utfört enligt Eurokod SS EN 1991-1-2 som beskriver brand i 
träkonstruktioner 

Branddimensioneringen har utfört med metoden för reducerat tvärsnitt. Metoden för reducerat 
tvärsnitt bygger på beräkningar för förkolningsdjup för att ta fram ett tvärsnitt med reducerade mått 
som sedan testas i brottgrästillstånd för lastkombination vid olycksfall.  

Eftersom denna rapport endast studerar lägenhetsskiljande mellanbjälklag har endast brandbelastning 
från en sida i taget beaktats i beräkningarna (Bilaga D). 

 

5.2. Produktion av den föreslagna bjälklagsprototypen 
 

Vid produktion av den framtagna bjälklagsprototypen är det av stor vikt att det kan ske industrialiserat 
med hög prefabriceringsgrad. Samtidigt är det i dagens byggande viktigt att ta med miljö- och 
arbetsmiljöaspekter i produktionsfasen. För att möta båda dessa krav har två alternativ kring 
produktion av den föreslagna bjälklagstypen jämförts. De två alternativen som jämförts skiljs i 
huvudsak åt genom att den ena lösningen, alternativ 1, fylls med restprodukter på plats medan den 
andra lösningen, alternativ 2, fylls på fabrik. De alternativ som presenteras är endast förslag på hur 
möjlig prefabricering skulle kunna ske men beroende på förutsättningar i olika fabriker kan andra 
alternativ vara lämpligare. 

 

5.2.1. Delprefabricering av framtaget bjälklag, alternativ 1 
 

Vid delprefabricering av det framtagna bjälklaget kommer den bärande huvuddelen som bär den tunga 
fyllningen tillverkas på fabrik. Den bärande huvuddelen består av en KL-skiva ihopskruvad med tre 
limträbalkar som levereras i bredder om 1,2m. Det prefabricerade elementet illustreras i Figur 5.8. 
Övrigt arbete och montage kommer att ske på byggarbetsplatsen i form av fyllning med krossmaterial, 
montering av den övre KL-skivan samt golv och undertak. 

 

Figur 5.8 Illustration av hur föreslaget bjälklag, prefabricerat enligt alternativ 1 ser ut vid leverans (Egen illustration, 
2017). 
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5.2.1.1. Transport av föreslaget bjälklag enligt alternativ 1 
 

De prefabricerade sektionerna transporteras till byggarbetsplatsen med lastbilar. Den låga vikten på 
elementen göra att transporterna blir mer miljövänliga då fler element kan lastas på samma fordon. 
Fyllningen till bjälklagen transporteras direkt till byggarbetsplatsen med sugbilar som kan transportera 
materialet väderskyddat. 

 

5.2.1.2. Montage av föreslaget bjälklag enligt alternativ 1 
 

Bjälklagselementen lyfts på plats med hjälp av lyftkran, eftersom de enbart består av trä är vikten låg 
vilket underlättar montaget. Den låga vikten kommer resulterar i att klenare maskiner kan användas 
för lyften jämfört med vad som krävs för betongbjälklag eller om bjälklagselementen skulle fyllas 
med den tunga fyllningen på fabrik.   

Fyllning av bjälklaget kommer att ske då byggnadens klimatskal är färdigt. Att vänta med fyllning 
och färdigställning av bjälklagen tills klimatskalet är på plats innebär att eventuellt fukttillskott från 
nederbörd reduceras. Att fylla bjälklaget på plats är även positivt då fyllningsmaterialet luftas 
ytterligare innan den övre KL-skivan monteras. För illustration över bjälklaget efter fyllning se Figur 
5.9. Fyllning kommer ske med hjälp av sugbil som kan transportera och förflytta materialet till önskad 
plats utan risk för fukttillskott.  

 

Figur 5.9 Illustration av framtaget bjälklag enligt alternativ 1 efter fyllning (Egen illustration, 2017). 

Efter att bjälklaget är fyllt kan den övre KL-skivan skruvas fast på balkarna. Även här skarvas 
elementen med plywoodskarvning. Den övre skarven kommer att vara förlagd över balkarna dels för 
att erhålla en förskjutning mellan övre och undre skarven men också för att potentiell nedböjning vid 
en fri kant försvinner. Efter skarvning kan de resterande komponenterna av bjälklaget monteras dessa 
komponenter är bland annat akustikskenor, gips och golvbeklädnad.  

 

5.2.2. Delprefabricering av framtaget bjälklag, alternativ 2 
 

Alternativ 2 kommer att ha en högre prefabriceringsgrad vilket innebär att de prefabricerade 
elementen kommer att vara fyllda med den tunga fyllningen på fabrik. Att fylla bjälklaget på fabrik 
möjliggör att hela den bärande delen av konstruktionen kommer vara monterad innan leverans.   

Att leverera bjälklag med högre prefabriceringsgrad är positivt ur logistiksynpunkt då byggandet på 
plats går snabbare när bjälklaget kan monteras på en gång utan att vänta in fyllning och täckning 
innan golvbeläggning kan läggas in. För att kunna fylla elementet på fabrik utan att fyllningen rinner 
ut krävs att balkar monteras på kanterna av elementet. Elementen kommer levereras med en bredd på 
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1,44 m och elementet illustreras i Figur 5.10. Att fylla bjälklaget på fabrik medför att fyllningen 
riskerar att förskjutas i bjälklagen vilket i sin tur kan leda till ljudproblem. För att minimera risken bör 
fyllningen packas ordentligt. 

 

 

Figur 5.10 Illustration av framtaget bjälklag alternativ 2 vid leverans (Egen illustration, 2017). 

 

5.2.2.1. Transport av föreslaget bjälklag enligt alternativ 2 
 

Det finns nackdelar med att fylla bjälklagen på fabrik, exempelvis medför det ökad mängd transporter 
då elementen är tyngre och fyllningsmaterialet behöver transporteras flera gånger. Fyllningen måste 
köras till fabriken för att sedan fyllas i bjälklagen och därefter skall en lastbil flytta det tunga 
bjälklaget till byggarbetsplatsen. Det finns dock en möjlighet att reducera transportbehovet om 
rivningsmassor transporteras direkt till fabriken för lagring och bearbetning. Lagring vid fabrik är 
även positivt ur fuktsynpunkt då väderskyddad lagring kan vara möjlig.  

 

5.2.2.2. Montage av föreslaget bjälklag enligt alternativ 2 
 

Vid montering av elementet i alternativ 2 kommer en kraftfullare kran behövas än i alternativ 1 på 
grund av den ökade elementvikten. Även om en kraftfull kran kommer användas underlättas 
monteringen då fyllningsmaterialet redan är på plats. Skarvningen av elementen kommer precis som 
alternativ 1 ske med plywoodskarvar, med skillnaden att båda skarvarna kommer att förläggas vid 
elementskarvarna och inte med en förskjutning samt att en ljudmatta fästs på sidan av elementen där 
limträbalkarna möts.  
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5.2.3. Problematik och hantering vid produktion av framtaget bjälklag 
 

Vid konstruktion av trä är det av stor vikt att man beaktar fuktfrågan då den mikrobiella påväxten 
startar vid en relativ fuktighet (RF) över 70–75 %. Därför eftersträvas RF på ca 60 % för att vara på 
den säkra sidan. RF är beroende av temperatur och fuktinnehåll i materialet vilket gör att det är 
fuktkvoten i krossmaterialen som kommer vara den avgörande faktorn för fuktskaderisken. För att det 
ska vara möjligt att konstruera ett bjälklag med porös fyllning som krossmaterial måste fukthalten i 
materialet hållas låg (Stenström, 2017). Eftersom krossmaterial från krossverksamhet förvaras 
utomhus kommer det att ha en hög fukthalt vilket begränsar möjligheterna att nyttja dessa om man 
inte kan torka dem exempelvis med någon form av brännugn. Betongkross som kommer från 
rivningsmassor har vid rivning låg fukthalt vilket bör utnyttjas genom snabb hantering, krossning och 
leverans till bjälklaget för att undvika fukttillskott.  

En annan aspekt hos krossat material som måste beaktas är innehållet av restämnen från sprängning 
eller annan hantering som vid inbyggnad kommer påverka boendekomforten och i vissa fall vara en 
hälsorisk under bruksskedet. Organiskt material i bjälklaget kan vara ett problem då detta kan leda till 
mikrobiell påväxt och/eller dålig lukt. Med anledning av detta kan det vara befogat att sterilisera 
materialet (Stenström, 2017).  

Vid montering av bjälklaget kommer skarvningen mellan elementen att ske med en plywoodskarv, för 
illustration av detta se Figur 5.11. För prefabricerings alternativ 1 placeras plywoodskarvarna på ett 
sätt att fyllningen inte ska kunna rinna genom bjälklaget i skarvarna. För att förenkla skarvningen 
placeras den på ovansidan mellan balkarna vilket möjliggör sammanfogning från ovansidan. Vid 
skarvning av elementen i prefabricering alternativ 2 förläggs skarven mellan elementen och 
tillsammans med ljudmattan minimerar risk för ljudtransmissioner. Vid utförandet av plywoodskarven 
är det viktigt ur fuktsynpunkt att den övre skivans skarvar görs täta för att minimera risken att vatten 
vid eventuella läckage rinner ner i fyllningsmaterialet. 

 

Figur 5.11 Plywoodskarvning av två KL-skivor (Martinsons, 2016). 
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5.2.4. Arbetsmiljö vid arbete med framtaget bjälklag 
 

Arbetsmiljön är generellt bättre i en fabrik än på en byggarbetsplats. Vid fyllning på fabrik är det 
lättare att tillse att ventilationen är tillräcklig och risken att någon som jobbar i närheten utsätts för 
damm är mindre. I en fabrik kan större åtgärder göras för att minimera slitageskador på arbetarna, 
exempelvis med specialverktyg eller jiggar som ger möjlighet att jobba ergonomiskt. 

Vid inblåsning av krossmaterial i bjälklagen är dammbildning oundviklig. För att minska 
dammspridning till intilliggande lägenheter och verksamheter bör det göras en inkapsling med 
tillhörande utsug av det område som skall fyllas med dammande fyllningsmaterial. Med inkapsling 
menas att dörrar, fönster och eventuella ventilationskanaler tätas. De som jobbar med att fylla 
bjälklagen skall använda sig av skyddsmask med filter som är anpassade för det fina dammet 
(kvartsdamm) som blir vid hantering av fyllningsmaterialen. Vid fyllning av bjälklaget på fabrik 
kommer risken för dammspridning till närliggande konstruktioner och det extra arbete som detta kan 
generera att försvinna. 

5.2.5. Handlingsplan vid eventuella skador under bruksperioden 
 

Vid konstruktioner med trädelar är det av stor vikt att tillse att eventuella vattenläckage minimeras 
och att skadeverkningar av dessa åtgärdas snarast. För att förenkla detta bör en handlingsplan för 
vattenläckage upprättas i samråd med fuktkunnig. Denna handlingsplan bör delges driftansvarig för de 
byggnader som byggs med den här typen av bjälklag. 

Handlingsplanen bör innehålla information kring hantering av materialet i byggnadsfasen, hur det ska 
hanteras för att minimera risker för inbyggd fukt och hur man bör täta konstruktionen från eventuella 
vattenintrång. Problematiken med vattenintrång i konstruktionen kommer att vara som störst vid 
skarvarna mellan skivorna vilket ställer höga krav på dessa då vattenintrång till den porösa fyllningen 
kan medföra risk att konstruktionen kommer behöva rivas upp och fyllningen ersättas eller torkas. 
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5.3. Miljöanalys framtaget bjälklag 
 

Byggindustrin i Sverige har en nollvision vilket innebär att utsläppen av koldioxid från byggindustrin 
år 2045 skall vara noll (Sveriges träbyggnadskansli, 2017). Byggindustrin i Sverige står för större 
koldioxidutsläpp än buss och lastbilstrafiken varje år, detta visas i Figur 5.12. Utsläppen från 
byggskedet av ett hus har vid en jämförelse med energiförbrukningen under husets bruksfas 
konstaterats vara lika stora som utsläppen som från driften av byggnaden under 50 års drift (IVA; 
Sveriges Byggindustrier, 2014).  

 

Figur 5.12 Koldioxidutsläpp, jämförelse mellan byggprocessen och fordon (IVA; Sveriges Byggindustrier, 2014) 

Ett viktigt begrepp inom miljöarbete är livscykelanalys (LCA). LCA utförs på en produkt där dess 
totala miljöpåverkan från råvara till återvinning analyseras. Detta inkluderar de skeden som faller 
inom livscykelns definierade så kallade systemgränser, det vill säga de avgränsningar i exempelvis tid 
som angivits för en viss studie. Det kan handla om all olika skeden under produktens livstid 
exempelvis tillverkning, transporter, energianvändning under användning och avfallshantering. 

LCA finns i olika nivåer. Materialleverantörer använder en avgränsning som kallas vagga till grind 
(cradle to gate) vilket innefattar alla steg från råvara till leveransfärdig produkt. Denna analys används 
ofta i miljövarudeklarationer (EPD, av engelskans Environmental Product Declarations) som ett 
verktyg för att företag skall kunna göra miljömedvetna upphandlingar. En mer omfattande 
avgränsning är vagga till grav (cradle to grave) som innefattar alla steg från råvara till slutanvändning. 
Den mest omfattande avgränsningen är en vagga till vagga (cradle to cradle) analys vilken tar hänsyn 
till alla steg från råvara, via bruks- och slutanvändningsfas, vidare till nedbrytning och 
återvinning/återanvändning.  

Förädlingsprocessen är för många material energikrävande. Det kan exempelvis handla om smältning 
och valsning av stålbalkar eller tillverkning av cement som båda är processer som kräver stora 
mängder energi vilket följaktligen genererar stora utsläpp av koldioxid. Jämförelse mellan olika 
materils utsläpp vid framställning illusteras i Figur 5.13. 
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Figur 5.13 Olika materials koldioxidutsläpp vid tillverkning (Bergkvist, et al., 2013). 

Transporter står för en relativt liten del av utsläppen för många stommaterial. Undantaget är 
träkonstruktioner som tack vare sina låga utsläpp i vid utvinning och förädling i kombination med 
långa transportsträckor har en relativt hög andel utsläpp från transporter. 

 

5.3.1. Trä som byggmaterial ur miljöperspektiv 
 

Trä som används i den svenska byggindustrin kommer i regel från planterad skog i Sverige. Sverige 
har sedan många år tillbaka haft ett växande virkesförråd tack vare återplantering och väl reglerat 
skogsbruk. Bearbetningen som krävs från träd i skogen till balk hos leverantören kräver energi. 
Energin som används vid bearbetning på sågverken är till 80 % egenproducerad energi i form av 
biobränsle från bark och spån. Det är endast 20 % som är tillförd elenergi från vattenkraft (Bergkvist, 
et al., 2013). Träbyggnader släpper under byggskedet ut mindre koldioxid än betongbyggnader. Idag 
är ca 10 % av de byggnader som uppförs i Sverige trähus. Om hälften av alla lägenheter skulle byggas 
i trä skulle miljöbelastningen i byggskedet minska med 40 % (Sveriges träbyggnadskansli, 2017). Vid 
rivning av trä går massorna i många fall till värmeverk där det kol som varit bundet i träet frigörs. 
Eftersom det kol som frigörs vid förbränning av trä en gång tagits upp ur atmosfären av trädet 
kommer trä i princip vara koldioxidneutralt sett ur ett vagga-vagga perspektiv.  
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5.3.2. Förenklat verktyg 
 

Vid projektering finns det ett intresse av att snabbt kunna få fram resultat och jämförelser på olika 
produkter och konstruktioners klimatpåverkan jämte varandra. För att göra detta har Skanska tagit 
fram ett verktyg för företagsinternt bruk som kallas förenklat miljöverktyg (Andersson, 2017).  

Det förenklade verktyget tar hänsyn till utsläpp av växthusgaser och ger resultatet i ton 
koldioxidekvivalenter. Koldioxidekvivalenter är ett sätt att vikta utsläppens mängd mot dess 
uppvärmningspotential. Ett ton metangas har samma uppvärmningspotential som 25 ton koldioxid. Ett 
ton metan kommer alltså att ge ett värde på 25 ton koldioxidekvivalenter (Naturvårdsverket, 2017). 
Genom att reducera jämförelsen till endast koldioxidekvivalenter genereras snabbt en överskådlig bild 
av klimatpåverkan, men eftersom det förenklade verktyget endast tar hänsyn till koldioxidekvivalenter 
finns det ingen information om andra typer av miljöpåverkan.  

Det förenklade miljöverktygets beräkningar av koldioxidekvivalenter är baserat på leverantörers 
uppgifter om utsläpp och generiska data från Svenska Miljöinstitutet (IVL). Leverantörernas 
utsläppsdata ges i form av miljövarudeklarationer (EPD). Dessa värden räknas sedan ihop med de 
angivna materielmängderna som genererar den totala miljöpåverkan i ton koldioxidekvivalenter. För 
att ge en bild av eventuella miljövinster med ett bjälklag med tung fyllning har Skanskas förenklade 
miljöverktyg använts. 

De bjälklag som jämförts är ett träbjälklag med tung fyllning och ett av Skanskas standardlösningar på 
prefabricerade massivbjälklag i betong (BJA30). Transporter delas in i olika kategorier beroende på 
typ av transport och transportavstånd. Där matas sedan värden för sträcka och vikt som skall 
transporteras in vilket ger ett sammanslaget värde på transportens miljöpåverkan. 

 

5.3.3. Hantering av framtaget bjälklag vid rivning 
 

Ur ett livscykelperspektiv med vida avgränsningar är det av intresse att se hur en konstruktion tas 
omhand när den tjänat sitt syfte. Det föreslagna bjälklaget kan genom att vända på 
monteringsprocessen demonteras ned till sina ingående komponenter vilket gör att återanvändning 
och/eller återvinning av byggmaterial underlättas. Detta är i första hand intressant i känsliga områden 
där arbete med låga bullernivåer premieras.  
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6. Resultat  
 

Den utförda studien har resulterat i ett bjälklag som är uppbyggt enligt Figur 6.1. Beräkningar har 
utförts på två fyllningsmaterial, bergkross 0 – 0,2 mm och krossad betong. Bjälklaget är utformat för 
att klara de krav som ställs på hållfasthet, ljud och brand.  

Resultaten från hållfasthetsberäkningarna visar att bjälklaget kommer att uppfylla de hållfasthetskrav 
som ställs i BBR med ovan nämnda fyllningsmaterial. Konstruktionen klarar kravet på nedböjning 
och svikt. I Tabell 6.1 framgår de beräknade värdena bredvid de tillåtna för fyllning med betongkross 
och i Tabell 6.2 för bergkross. 

Då beräkningsmodeller för att fastställa ljudisoleringsegenskaperna i ett bjälklag av trä saknas är 
bjälklaget utformat på teoretiska grunder. Med hög egentyngd på grund av fyllningsmaterialen och 
den ökade styvheten i konstruktionen från samverkan mellan KL-skivorna och limträbalkarna 
kommer ljudegenskaperna vara gynnsamma. För att säkerställa goda ljudisoleringsegenskaper har 
limträbalkarna placerats med tätare centrumavstånd, innertaket fästs på akustikskenor och 
stegljudsmatta läggs under golvbeklädnaden. En simulering i programmet SEAWood visar att de 
förväntade ljudegenskaperna uppfyller BBR:s krav på steg- och luftljudsisolering. I Figur 6.2 
illustreras hur ljudisoleringsegenskaperna varierar med frekvensen och i Tabell 6.3 redovisas de 
modellerade ljudisoleringsvärdena. Förhållandet mellan massa, styvhet och spännvidd resulterar i att 
egenfrekvensen i konstruktionen är låg (< 8 𝐻𝑧) och kräver särskilda studier för att fastställa de 
dynamiska egenskaperna. 

För att simulera ett bjälklag i SEAWood behövs materialdata för ingående byggnadsdelar samt hur de 
olika byggdelarna är sammankopplade och samverkar i olika frekvensområden. Eftersom det är svårt 
att hitta sådana materialparametrar, speciellt för de tunga och porösa restprodukter som studerats ger 
simuleringen endast en indikation på ljudisolering egenskaperna. 

För att uppfylla brandkrav REI60 som ställs på lägenhetsskiljande mellanbjälklag i bostäder 
utformades bjälklaget med gipsskivor på båda sidor om konstruktionen. Beräkningar är utförda med 
metoden för reducerat tvärsnitt och visat att efter 60 minuters ensidig brand klarar bjälklaget de krav 
som ställs. Vilket visas i Bilaga D 

 

Figur 6.1 Tvärsnitt av framtagen bjälklagsprototyp (Egen illustration, 2017). 
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Tabell 6.1 Beräknade och tillåtna värden för bjälklagsprototyp med betongkross som fyllning. 

Bygghöjd  431 mm 
Egenvikt  370 kg/m³ 
Brandklass  REI 60. 

Spännvidd:  
m 

Dimensionerande 
skjuvspänning: 
MPa 

Skjuvspännings-
kapacitet, 
limträbalk: 
MPa 

Nedböjning: 
mm 

Tillåten 
nedböjning: 
mm 

Svikt: 
mm 

Tillåten 
svikt: 
mm 

6,5 1,14 1,5 19,93 21,67 0,48 1,5 
6 1,09 1,5 15,49 20,00 0,40 1,5 
5,5 1,04 1,5 11,82 18,33 0,34 1,5 
5 0,99 1,5 8,81 16,67 0,28 1,5 
4,5 0,94 1,5 6,37 15,00 0,22 1,5 
4 0,89 1,5 4,44 13,33 0,18 1,5 
Spännvidd:  
m 

Egenfrekvens: 
Hz 

6,5 4,23 
6 4,79 
5,5 5,49 
5 6,36 
4,5 7,47 
4 8,95 

 

Tabell 6.2 Beräknade och tillåtna värden för bjälklagsprototyp med bergkross som fyllning. 

Bygghöjd  431mm 
Egenvikt  314kg/m³ 
Brandklass  REI 60 

Spännvidd:  
m 

Dimensionerande 
skjuvspänning: 
MPa 

Skjuvspännings-
kapacitet, 
limträbalk: 
MPa 

Nedböjning: 
mm 

Tillåten 
nedböjning: 
mm 

Svikt: 
mm 

Tillåten 
svikt: mm 

6,5 1,05 1,5 18 21,67 0,48 1,5 
6 1,01 1,5 14 20,00 0,4 1,5 
5,5 0,96 1,5 10,68 18,33 0,34 1,5 
5 0,92 1,5 7,96 16,67 0,28 1,5 
4,5 0,87 1,5 5,75 15,00 0,22 1,5 
4 0,82 1,5 4,01 13,33 0,18 1,5 
Spännvidd:  
m 

Egenfrekvens: 
Hz 

6,5 4,59 
6 5,2 
5,5 5,96 
5 6,9 
4,5 8,11 
4 9,72 
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Tabell 6.3 Resultat från ljudsimulering i programvaran SEAWood. 

Rw 63 dB 
C50-3150 -1 dB 
Lw 60 dB 
Cl50-2500 -4 dB 

    

 

 

Figur 6.2 Resultat från simulering i programvaran SEAWood, illustrerar hur bjälklagsprototypen möjligen kommer isolera 
ljud i olika frekvensområden, den högra grafen visar luftljudsisolering och den vänstra visar stegljudsisolering (Hagberg & 
Augustsson, 2017).     

6.1. Miljöjämförelse av framtaget bjälklag och betongbjälklag. 
 

Vid användningen av Skanskas förenklade miljöverktyg kommer transportsträckor vara baserade på 
ett fiktivt bygge i Stockholmsområdet, två har bjälklag jämförts, den framtagna bjälklagslösningen 
med tung fyllning och ett av Skanskas standardbjälklag BJA 30. Båda bjälklagen är element med 
bredden 1,2 m och längden 6 m. Figur 6.3 visar att den totala mängden utsläppta 
koldioxidekvivalenter är mer än dubbelt så stor för BJA 30 än för det framtagna bjälklaget. Figur 6.4 
visar hur utsläppen är fördelade mellan olika grupper och visar att ett träbjälklag med restprodukter 
som fyllning kommer ha en jämnare fördelning mellan materialens koldioxidutsläpp och arbetet för 
att få det på plats tillskillnad från BJA 30 där materialet står för majoriteten av koldioxidutsläppen.  
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Figur 6.3 Jämförelse av den totala mängden utsläppta koldioxidekvivalenter mellan BJA 30 och framtagen bjälklagsprototyp 
(Illustration framtagen av författarna med Skanskas förenklade miljöverktyg, 2017). 

 

 

Figur 6.4 Illustration över hur utsläppen är fördelade mellan olika material- och arbetskategorier samt hur de skiljer sig åt 
mellan BJA 30 och bjälklagsprototypen (Illustration framtagen av författarna med Skanskas förenklade miljöverktyg, 2017). 
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Det framtagna bjälklaget är utformat på ett sätt som möjliggör prefabricering för att möta 
byggmarknadens krav på effektivisering samt att hanteringen på arbetsplatsen blir enklare med färre 
farliga och skadliga moment. Resultatet är två olika prefabriceringsalternativ ett där 
bjälklagselementen fylls på fabrik och levereras där endast montage av akustikskenor och beklädnad 
är nödvändig. I det andra alternativet är den undre KL-skivan och limträbalkarna monterade för att 
sedan fylla med fyllningsmassor på byggarbetsplatsen då byggnadens klimatskal är monterat. 
elementens utseende illustreras i Figur 6.5 och Figur 6.6. För att säkerställa en god arbetsmiljö vid 
arbete med fyllningsmaterialen krävs att tillräcklig ventilation och säkerhetsutrustning används då 
fyllningsmaterialen vid bearbetning orsakar skadligt kvartsdamm. 

 

 

 

Figur 6.5 Illustration av hur föreslaget bjälklag, prefabricerat enligt alternativ 1 ser ut vid leverans (Egen illustration, 
2017). 

  

 

Figur 6.6 Illustration av framtaget bjälklag alternativ 2 vid leverans (Egen illustration, 2017). 
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7. Diskussion och slutsatser 
 

7.1. Diskussion  
 

Bygghöjden för det framtagna bjälklagsförslaget är inte en stor förbättring mot de existerande 
träbjälklagslösningar som finns. Den höga egenvikten hos fyllningen gör att balkarna måste vara 
relativt grova för att klara kraven på nedböjning. Vid kortare spännvidder eller vid kontinuerlig 
uppläggning av elementen över stöd är det möjligt att vissa reduktioner i balkhöjd kan göras. En 
annan möjlighet till reduktion av bygghöjden är att använda ett lättare fyllningsmaterial. Trots den 
ringa förbättringen av bygghöjd har en i sammanhanget enkel konstruktion jämfört med 
konventionella kassettbjälklag tagits fram. 

Bjälklaget kommer enligt de beräkningar som utförts att uppfylla boverkets krav på brandskydd, 
nedböjning och svikt. Med spännvidd 6 m kommer dock egenfrekvensen att vara under de 
rekommenderade värdet 8 Hz. Den låga egenfrekvensen beror på de tunga restprodukterna som 
används som fyllning. Konsekvenserna av den låga egenfrekvensen är inte helt utredda men en känd 
risk är att bjälklaget kan hamna i resonans av brukslaster vilket i sin tur kan leda till försämrade 
ljudegenskaper och störande vibrationer. Trots risken för att bjälklaget kan hamna i resonans kan ett 
tyngre bjälklag som nämns i kapitlet om ljuddimensionering (5.1.2) vara fördelaktigt ur 
ljudisoleringsynpunkt. Egenfrekvens beror av massa, styvhet och spännvidd och en möjlighet att öka 
styvheten är att skruvlimma KL-skivorna till limträbalkarna om limfogarnas integritet kan garanteras 
även med den belastning som den tunga fyllningen innebär. 

Genom att utnyttja metoder from Silent Timber Build och modellera i programmet SEAWood 
uppfyller det föreslagna bjälklaget kraven i BBR för luft- respektive stegljud. På grund av svårigheter 
i modelleringen med avseende på materialegenskaper och samverkan mellan olika material bör dessa 
resultat betraktas som osäkra och är endast att betrakta som en indikation på bjälklagets 
ljudegenskaper. Vid en jämförelse med de bjälklagslösningar som det finns mätdata på från 
lignumdata.ch och de modellerade resultaten ses att luftljudsisoleringen är mycket bättre än 
stegljudsisoleringen för det föreslagna bjälklaget jämfört med de testade bjälklagen där båda nivåer 
ligger i samma ljudklass. Anledningarna till detta kan vara många men de två välisolerade bjälklagen 
har båda en styv pågjutning som vilar på ett dämpande skikt vilket bedöms minska stegljudsnivån. Av 
intresse med hänsyn till de studier som utförts kring lågfrekventa stegljud i lätta konstruktioner är att 
det föreslagna bjälklaget har bättre ljudisolerande egenskaper efter att korrektionsfaktor för låga 
frekvenser räknats med. 

Det föreslagna bjälklagets konstruktion är simpel och lämpar sig väl för prefabricering, graden av 
prefabricering kan variera beroende på enskilda projekts och utförares förutsättningar. Gemensamt för 
all konstruktion av ett bjälklag med fyllning av krossmaterial är att hanteringen medför en 
arbetsmiljörisk i form av kvartsdamm. Dessutom är det av stor vikt att fukthalten i det material som 
byggs in i konstruktionen hålls på en acceptabel nivå. Med hänsyn till det kan det anses lämpligt om 
inte särskilda skäl föreligger att fylla och försegla bjälklagen på fabrik innan leverans till 
byggarbetsplatsen enligt alternativ 2 beskriven i resultatdelen i rapporten. 

Ur miljösynpunkt är det bra att kunna återvinna byggmaterial. Vid konstruktioner med miljöeffektiva 
material som trä och restprodukter kommer hantering och transport att stå för en större andel av 
utsläppen. Vid konstruktioner med betong som råvara står framställning för lejonparten av utsläppen 
vilket inte lämnar lika mycket utrymme till förbättringar genom förbättrad logistik och god planering 
utan istället kräver tekniska framsteg inom betongproduktionen. 
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7.2.  Slutsatser 
 

Den utförda studien kring användandet av tung fyllning som ljudisoleringsmaterial tyder på att detta 
koncept har positiv inverkan på ljudisoleringsegenskaperna hos träbjälklag tack vare den ökade 
egentyngden.  

Det är möjligt att dimensionera ett träbjälklag med tung fyllning för att klara BBR:s krav på 
nedböjning, svikt och tvärkraft. Vid långa spännvidder är dock egenfrekvensen låg och kräver vidare 
utredningar för att fastställa svängningsegenskaper.  

Ur ett miljöperspektiv finns det stora vinningar att göra vid användandet av trä och restprodukter 
istället för betong då de totala utsläppen är lägre för ett träbjälklag. Eftersom transport och hantering 
av ett träbjälklag med tung fyllning av restprodukter står för en större del av de totala utsläppen under 
produktionsfasen finns det större möjligheter att påverka utsläppen med exempelvis bättre logistik.  

Ur arbetsmiljösynpunkt är hanteringen av produkter som genereras kvartsdamm något som bör tas 
med största allvar då det är skadligt för hälsan. Av den anledningen är det lämpligt att hantera de 
studerade restprodukterna under kontrollerade former i fabrik jämfört med att hantera dem på 
byggarbetsplatsen. 
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8. Rekommendationer och förslag kring fortsatta studier 
 

Med hänsyn till de resultat som tagits fram och de slutsatser som gjorts anser författarna av denna 
rapport att denna bjälklagslösning har potential att i vissa användningar ersätta eller komplettera 
konventionella bjälklag av trä eller betong. Innan detta är aktuellt bör en rad punkter utredas vidare: 

- För att säkerställa ljudisoleringsegenskaperna samt för att kunna utvärdera riskerna med 
resonans i ett bjälklag av den typ som presenteras i rapporten bör praktiska tester genomföras. 

- En utredning av andra potentiella fyllningsmassor bör göras då denna rapport endast beaktar 
två olika fyllningsmaterial. 

- Noggrannare studier kring huruvida skruvlimning av skivor och balkar kan nyttjas bör 
utföras. Detta i syfte att erhålla högre effektiv styvhet på bjälklaget och på så viss öka 
bjälklagets egenfrekvens. 

- De fyllningsmaterial som potentiellt skall användas bör studeras noga ur fukt- och 
föroreningssynpunkt då det ej gjorts i stor utsträckning i denna rapport, dock har vikten av att 
detta görs framgått under studierna.  

- Hanteringen av materialet bör studeras ur logistiksynpunkt, viktiga frågeställningar vid en 
sådan studie är exempelvis var materialet skall förvaras och bearbetas och hur arbetsmiljön 
vid dammande arbeten kan säkerställas. 

- I syfte att ta fram en EPD bör en livscykelanalys över de ingående materialen i bjälklaget där 
hänsyn tas till det faktum att det är återvunna material som nyttjas. 

- De ekonomiska aspekterna med att nyttja restprodukter måste undersökas, både vilka 
vinningar och vilka extra kostnader detta kan medföra. 
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Bilagor 
 

Bilaga A: Beräkningsmall i Excel för egentyngd 
 

Beräkningsmall för egentyngd av bjälklaget 
Bjälklagets konstruktion 

centrumavstånd     0,45 m 
balkbredd      0,09 m 

        

Material 
parkett      650 kg/m³ 
stegljudsmatta     - kg/m³ 
kl-skiva      420 kg/m³ 
limträ      430 kg/m³ 
betongkross      1400 kg/m³ 
bergkross      1800 kg/m³ 
gips      912 kg/m³ 

        

Alternativ 1:  Fyllning av betongkross 
skikt  m andel kg/m³ kg/m² kN/m² kN/m 
parkett  0,019 1 650 12,35 0,121277 0,05457465 
stegljudsmatta 0,003 1 0 0 0 0 
kl-skiva  0,06 1 420 25,2 0,247464 0,1113588 
balk  0,225 0,2 430 19,35 0,190017 0,08550765 
fyllning  0,175 0,8 1800 252 2,47464 1,113588 
kl-skiva  0,06 1 420 25,2 0,247464 0,1113588 
akustikprofil  0,025 0 0 0 0 0 
gips  0,039 1 912 35,568 0,34927776 0,157174992 

    Totalt: 369,67 3,63 1,63 
        

Alternativ 2: Fyllning av bergkross 
skikt  m andel kg/m³ kg/m² kN/m² kN/m 
parkett  0,019 1 650 12,35 0,121277 0,05457465 
stegljudsmatta 0,003 1 0 0 0 0 
kl-skiva  0,06 1 420 25,2 0,247464 0,1113588 
balk  0,225 0,2 430 19,35 0,190017 0,08550765 
fyllning  0,175 0,8 1400 196 1,92472 0,866124 
kl-skiva  0,06 1 420 25,2 0,247464 0,1113588 
akustikprofil  0,025 0 0 0 0 0 
gips  0,039 1 912 35,568 0,34927776 0,157174992 

    Totalt: 313,67 3,08 1,39 



 
 

Bilaga B: Dimensionering av bjälklag 
 

Dimensionering  

Variabla och permanenta laster  

Den karakteristiska egentyngden beräknas med hjälp av densiteten hos de ingående materialen och 
den föreslagna konstruktionens mått: (Boverket, 2010) 

 𝐺 = 𝜌 ∗ 𝑡  

 

(Ekv.B.1) 

 

För att bestämma vilken lastkategori som bjälklaget tillhör används tabell 3.2 från Eurokodhandboken 
(Boverket, 2010):  

 

 

 

Den karakteristiska nyttiga last som verkar på bjälklaget tas tabell 3.3 i Eurokodhandboken (Boverket, 
2010). 

Tabell B.1 Förklaring av lastkategorier tabell 3.2 i Eurokodhandboken 

Tabell B.2 Nyttiglast för olika lastkategorier enligt tabell 3.3 i Eurokodhandboken 



 
 

 

 

Till detta kommer egentygden av flyttbara skiljeväggar som enligt eurokodhandboken (Boverket, 
2010) bör ses som en utbredd nyttig last. 

 𝑁𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔𝑙𝑎𝑠𝑡

≤ 1,0 kN m vägglängd: 𝑞k =  0,5 kN/m²

≤ 2,0 kN m vägglängd: 𝑞k =  0,8 kN/m²

≤ 3,0 kN m vägglängd: 𝑞k =  1,2 kN/m²

 (Ekv.B.2) 

 

Efter att alla laster bestämts måste värden på reduktionsfaktorer för säkerhetsklass (𝛾 ) och 
lastvaraktighet (𝜓 . , 𝜓 . , 𝜓 . ) tas fram ur tabell 2.2 respektive sida 50 i Eurokodhandboken 
(Boverket, 2010). 

Byggnadsverksdelar får hänföras till säkerhetsklass 1 om minst ett av följande krav är uppfyllt: 

- Personer vistas endast i undantagsfall i, på, under eller invid byggnadsverket  
- Byggnadsverksdelen är av sådant slag att ett brott inte rimligen kan befaras medföra 

personskador eller 
- Byggnadsverksdelen har sådana egenskaper att ett brott inte leder till kollaps utan endast till 

obrukbarhet. 
 

Byggnadsverksdelar ska hänföras till säkerhetsklass 3 om följande förutsättningar samtidigt 
föreligger: 

- Byggnadsverket är så utformat och använt att många personer ofta vistas i, på, under eller 
invid det, 

- Byggnadsverksdelen är av sådant slag att kollaps medför stor risk för personskador och 
- Byggnadsverksdelen har sådana egenskaper att ett brott leder till omedelbar kollaps. 

 



 
 

Byggnadsverksdelar som ej omfattas av ovanstående ska hänföras tilllägst säkerhetsklass 2. 

Bostäder klassas till säkerhetsklass 3 ger γ = 1 enligt tabell  

 

 

När samtliga karakteristiska laster och reduktionsfaktorer är kända beräknas dimensionerande 
brottgränstillstånd laster med hjälp av uppsättning B som innefattar lastfallen STR och GEO i 
Eurokodhandboken ekvation (2.12) och (2.13) och det minst gynnsamma skall användas (Boverket, 
2010). 

 𝐸 = 1,35 ∗ 𝛾 ∗ 𝐺 + 1,5 ∗ 𝛾 ∗ 𝜓 . ∗ 𝑄 . + 1,5 ∗ 𝛾 ∗ 𝜓 . ∗ 𝑄 .  (Ekv.B.3) 

   

 𝐸 = 1,20 ∗ 𝛾 ∗ 𝐺 + 1,5 ∗ 𝛾 ∗ 𝑄 . + 1,5 ∗ 𝛾 ∗ 𝜓 . ∗ 𝑄 .  (Ekv.B.4) 

 

För laster i bruksgränstillstånd används ekvationerna enligt Eurokodhandboken (Boverket, 2010). 

Karakteristisk 
lastkombination 

𝐸 = 𝐺 + 𝑃 + 𝑄 . + 𝜓 . ∗ 𝑄 .  (Ekv.B.5) 

   

Frekvent 
lastkombination 

𝐸 = 𝐺 + 𝑃 + 𝜓 . ∗ 𝑄 . + 𝜓 . ∗ 𝑄 .  (Ekv.B.6) 

   

Kvasipermanent 
lastkombination 

𝐸 = 𝐺 + 𝑃 + 𝜓 . ∗ 𝑄 .  (Ekv.B.7) 

 

 

 

Tabell B.3 Reduktionsfaktorer för olika lastkategorier enligt tabell 2.2 i Eurokodhandboken 



 
 

Bärförmåga 

För att beräkna konstruktionens bärförmåga behövs ett antal materialparametrar som beskriver de 
ingående byggdelarnas hållfasthet och elasticitet i olika riktningar, dessa uppgifter fås av 
materialleverantören. 

När all materialdata är insamlad så är det konstruktionens utformning som ger de sista indata som 
krävs hållfasthetsberäkningarna.   

Vid träkonstruktioner skall den dimensionerande bärförmågan för en bärverksdel beräknas med 
hänsyn till lastvarighet, fukt och materialegenskaper enligt Eurokod 5 (Swedish Standards Institute, 
2004). 

 𝑓 = 𝑘 ∗
𝑓

𝛾
 (Ekv.B.8) 

 

Böjning 

Det effektiva momentet som verkar på en balk i bjälklaget beräknas enligt (Johannesson & Vretblad, 
2011) 

 𝑀 =
𝑞 ∗ 𝑙

8
 (Ekv.B.9) 

 

En balks drag- och momentkapacitet beräknas med hänsyn till balkens storlek enligt Eurokod 5 
(Swedish Standards Institute, 2004).  

 𝑓 = 𝑘 ∗
𝑓

𝛾
 ∗ 𝑘  (Ekv.B.10) 

 

 𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 (
600

ℎ
) ,

1,1
 (Ekv.B.11) 

 
Observera att kh endast används när h<600mm för limträ 
 

 𝑀 = 𝑓 ∗ 𝑊  (Ekv.B.12) 
 

 𝑊 =
𝑏 ∗ ℎ

6
 

 
(Ekv.B.13) 

 

Dessa beräkningar förutsätter att böjning bara sker i en riktning. Detta antagande görs då balkarna kan 
anses stagade i sidled med hjälp av skivorna. 

Vid kontroll av böjning måste följande villkor uppfyllas  

𝑀 ≥ 𝑀 (Ekv. B. 14) 

 

 



 
 

Skjuvning   

Den maximala tvärkraft som belastar en fritt upplagd balk med jämt utbredd last beräknas enligt 
lastfall i vretblad: 

𝑉 = 𝑞 ∗ 𝑙 ∗ 0,5 (Ekv. B. 15) 

 

Denna kan i de fall lasten är en jämt utbredd last reduceras med: 

∆𝑉 = ℎ ∗ 𝑞 (Ekv. B. 16) 

 

Tvärkraftkapacitet i balkarna beräknas med hänsyn till sprickbildning enligt Eurokod 5 (Swedish 
Standards Institute, 2004). 

𝑓 = 𝑘 ∗
𝑓

𝛾
∗ 𝑘 (Ekv. B. 17) 

𝑉 = 𝑓 ∗ 𝐴 (Ekv. B. 18) 

𝑘 = 0,67 

Detta gäller för limträ och konstruktionsvirke 

Vid kontroll av skjuvning måste följande villkor uppfyllas  

𝑉 ≥ 𝑉 (Ekv. B. 19) 

Effektiv bredd med hänsyn till medverkande flänsbredd 

 

 
𝑏 = 𝑚𝑖𝑛

0,2 ∗ 𝑙 + 𝑏
30 ∗ ℎ + 90

𝑐/𝑐
 

 

(Ekv.B.20) 

   
 

Deformationer och dynamisk komfort 

Vid beräkning av deformationer i sammansatta konstruktioner med mekaniska förbindare måste den 
effektiva styvheten beräknas med hänsyn till samverkansgraden mellan skivorna och balken enligt 
bilaga B i Eurokod 5 (Swedish Standards Institute, 2004). Mått och benämningar enligt (Figur B.1) 
gäller för ekvationerna nedan. 



 
 

 

Figur B.1 Spänningsfördelning och mått i sammansatt tvärsnitt med mekaniska förbindare  

 

 

Den effektiva styvheten fås med hjälp av: 

 𝐸𝐼 = (𝐸 ∗ 𝐼 + 𝛾 ∗ 𝐸 ∗𝐴 ∗ 𝑎 ) 

 

(Ekv.B.21) 

𝐴 = 𝑏 ∗ ℎ (Ekv. B. 22) 

𝐼 =
𝑏 ∗ ℎ

12
(Ekv. B. 23) 

𝛾 = 1 (Ekv. B. 24) 

𝛾 = 1 + 𝜋 ∗ 𝐸 ∗ 𝐴 ∗
𝑠

𝐾 ∗ 𝑙
(Ekv. B. 25) 

Ovan gäller för γi=1 och γi =3 

 

𝐾 = 𝐾 . (Ekv. B. 26) 

 

𝐾 = 𝐾 . (Ekv. B. 27) 

Medeldensitet för trämaterialet 

𝜌 = 𝜌 ∗ 𝜌 (Ekv. B. 28) 

 

Förskjutningmodul, karakteristisk respektive i brottgränstillstånd  

𝑘 = 𝜌 , ∗
𝑑

23
(Ekv. B. 29) 

 



 
 

𝑘 =
2

3
∗ 𝑘 (Ekv. B. 30) 

 

Där Kser.i är i brottgränstillstånd och Ku.i är i bruksgränstillstånd 

 
𝑎 =

𝛾 ∗ 𝐸 ∗ 𝐴 ∗ (ℎ + ℎ ) − 𝛾 ∗ 𝐸 ∗ 𝐴 ∗ (ℎ + ℎ )

2 ∗ ∑ (𝛾 ∗ 𝐸 ∗ 𝐴 )
 

 
(Ekv.B.31) 

 

För T-tvärsnitt sätts h3=0 

Avståndet mellan tvärsnittet och skivornas tyngdpunkt:  

Avstånd mellan skivornas tyngdpunkt och 
tvärsnittets tyngdpunkt  

𝑎 & =
60

2
+

225

2
= 142,5𝑚𝑚 (Ekv. B. 32) 

 
 

 

 

Normalspänningar i balken av tryck och drag σi och av böjning σm.i sätts enligt Eurokod 5 (Swedish 
Standards Institute, 2004) till: 

 

𝜎 =
𝐸 ∗ 𝑎 ∗ 𝑀

𝐸𝐼
(Ekv. B. 33) 

 

𝜎 . =
𝐸 ∗ 0,5 ∗ ℎ ∗ 𝑀

𝐸𝐼
(Ekv. B. 34) 

 

Den maximala skjuvspänningen som uppstår i balken uppträder där normalspänningen är noll enligt 
Eurokod 5 (Swedish Standards Institute, 2004). 

𝜏 =
𝛾 ∗ 𝐸 ∗ 𝐴 ∗ 𝑎 + 0,5 ∗ 𝐸 ∗ 𝑏 ∗ ℎ

𝑏 ∗ 𝐸𝐼
∗ 𝑉 (Ekv. B. 35) 

 

Deformationer i bjälklaget beräknas enligt Eurokod 5 (Swedish Standards Institute, 2004): 

 

𝑢 . = 𝑢 . ∗ 1 + 𝑘 (Ekv. B. 36) 

𝑢 . = 𝑢 . ∗ 1 + 𝜑 . ∗ 𝑘 (Ekv. B. 37) 

𝑢 . = 𝑢 . ∗ 𝜑 . + 𝜑 . ∗ 𝑘 (Ekv. B. 38) 



 
 

𝑢 = 𝑢 . + 𝑢 . + 𝑢 . (Ekv. B. 39) 

  

Värden på kdef ges i tabell B.4 och fås från tabell 3.2 i Eurokod 5 (Swedish Standards Institute, 2004). 

Tabell B.4 Värden på Kdef enligt tabell 3.2 i Eurokod 5 (Swedish Standards Institute, 2004). 

 

 

För beräkning av omedelbar nedböjning (uinst) används vid jämt utbredd last och karakteristisk 
lastkombination 

𝑢 =
5 ∗ 𝑞 . ∗ 𝑙

384 ∗ 𝐸𝐼
(Ekv. B. 40) 

 

Vid kontroll av slutlig nedböjning i bruksgränstillstånd av bostadsbjälklag måste följande villkor 
uppfyllas  

𝑢 ≤
𝑙

300
(Ekv. B. 41) 

 

För sviktkontroll enligt Eurokod 5 används formel för nedböjning av punktlast på en fritt upplagd balk 
med reduktionsfaktor κ: 

 

𝑢 =
𝜅 ∗ 𝑃 ∗ 𝑙

48 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼
(Ekv. B. 42) 

 

Där P sätts till 1 kN 

𝜅 =
−4,7 ∗ 𝛽 + 2,9 ∗ 𝛽 + 0,4

0,8 + 0,2 ∗ 𝛽
   

0 ≦ 𝛽 ≦ 0,3

0,3 ≦ 𝛽 ≦ 1
(Ekv. B. 43) 

 

β är förhållande mellan bjälklagets styvhet parallellt och vinkelrätt balkens riktning vid böjning. 

 

𝛽 =

𝐸 ä ∗ 𝐼
𝑠

𝐸 ∗ 𝑡
12

𝑠

𝑙
(Ekv. B. 44) 



 
 

 

Vid sviktkontroll i bruksgränstillstånd av bostadsbjälklag måste följande villkor uppfyllas: 

 

𝑢 ≤ 1,5𝑚𝑚 (Ekv. B. 45) 

Egenfrekvens beräknas enligt Eurokod 5 (Swedish Standards Institute, 2004) 

𝑓 =
𝜋

2 ∗ 𝑙
∗

𝐸𝐼

𝑚
(Ekv. B. 46) 

  



 
 

Skruvförband 

Kraften på en förbindare enligt Eurokod 5 (Swedish Standards Institute, 2004). 

 

𝐹 =
𝛾 ∗ 𝐸 ∗ 𝐴 ∗ 𝑎 ∗ 𝑠

𝐸𝐼
∗ 𝑉 (Ekv. B. 47) 

 

Detta gäller bara för i=1 och i=3 

 

Bärförmåga för tvärkrafter i förbindare av dymlingstyp av metall, förband trä mot trä i ett skär enligt 
Eurokod 5 (Swedish Standards Institute, 2004).  

𝐹 . = 𝑚𝑖𝑛

⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎧

𝑓 . . ∗ 𝑡 ∗ 𝑑
𝑓 . . ∗ 𝑡 ∗ 𝑑

𝑓 . . ∗ 𝑡 ∗ 𝑑

1 + 𝛽
∗ 𝛽 + 2 ∗ 𝛽 ∗ 1 +

𝑡

𝑡
+

𝑡

𝑡
+ 𝛽 ∗

𝑡

𝑡
− 𝛽 ∗ 1 +

𝑡

𝑡
+

𝐹 .

4

1,05
𝑓 . . ∗ 𝑡 ∗ 𝑑

2 + 𝛽
∗ 2 ∗ 𝛽 ∗ (1 + 𝛽) +

4 ∗ 𝛽 ∗ (2 + 𝛽) ∗ 𝑀 .

𝑓 . . ∗ 𝑑 ∗ 𝑡
− 𝛽 +

𝐹 .

4

1,05
𝑓 . . ∗ 𝑡 ∗ 𝑑

1 + 2 ∗ 𝛽
∗ 2 ∗ 𝛽 ∗ (1 + 𝛽) +

4 ∗ 𝛽 ∗ (1 + 2 ∗ 𝛽) ∗ 𝑀 .

𝑓 . . ∗ 𝑑 ∗ 𝑡
− 𝛽 +

𝐹 .

4

1,15 ∗
2 ∗ 𝛽

1 + 𝛽
∗ 2 ∗ 𝑀 . ∗ 𝑓 . . ∗ 𝑑 +

𝐹 .

4

(Ekv. B. 48) 

 

 

Förhållandet mellan bäddhållfastheter hos förbandsdelarna 

𝛽 =
𝑓 . .

𝑓 . .

(Ekv. B. 49) 

 

 

  



 
 

Bilaga C: Beräkningar i MathCad 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

  



 
 

Bilaga D: Branddimensionering  
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

  



 
 

Bilaga E Rapport från simulering i SEAWood 
 

 


