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ABSTRACT 
Multi-storey buildings with wooden frames are clearly an attractive solution to achieve sustainable buildings and 
an efficient construction phase. The challenge however, is to achieve a profitable construction in comparison to 
concrete, since the wooden floor structures require an increased floor depth to obtain sufficient stiffness. The aim 
of this thesis is to present how a new design solution, a sandwich floor with inclined I-beams, can be expected to 
solve this problem. The floor structure has been optimized to maximize its structural efficiency by evaluating 
different board materials, developing elaborated connections and optimizing the performance depending on the 
inclination of the beams. This results in a floor structure made of I-beams from Masonite Beams, faces of Plywood 
and a wooden triangle strip for the connections. The research has focused on a comparison between the new 
design solution with inclined I-beams and a corresponding floor structure with vertical beams. Since the stiffness is 
the most critical factor during the design of floor structures, the behaviour of the structure was investigated in the 
serviceability limit state, SLS. First, by predicting the stiffness properties according to structural analysis, and 
thereafter by performing simulations by means of the finite element method. Secondly, by investigating the 
behaviour in SLS by deflection and vibration tests in the program RFEM. This report shows that the new design 
solution of a floor structure with inclined I-beams results in a decreased floor depth and changed stiffness 
properties. The stiffness is increased in the transverse direction and decreased in the span direction. The changed 
stiffness properties result in decreased deformations and lower vibrational frequencies in comparison to a 
corresponding floor structure with vertical beams.  

Keywords: Wooden floor structure. I-beams. Decreased floor depth. Serviceability limit state. Bending stiffness. 
Sustainability. Prefabrication.   
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SAMMANFATTNING 
Flerbostadshus med trästomme är idag en attraktiv lösning för att uppnå hållbara byggnader med en resurseffektiv 
produktionsfas. Tidigare var utmaningen att uppnå en tillräcklig ljudisolering och ett betryggande brandskydd, men 
idag finns det goda lösningar för dessa områden. Den största utmaningen idag är att erhålla en ekonomiskt 
försvarbar konstruktion i jämförelse med betongstomme, på grund av en stor skillnad i bjälklagshöjd. Detta 
eftersom träbjälklag i jämförelse med betongbjälklag kräver en större bjälklagshöjd för att erhålla en tillräcklig 
styvhet. Syftet med detta examensarbete är att presentera en ny konstruktionslösning av ett bjälklag med vinklade 
lättbalkar, med syftet att reducera bjälklagshöjden och öka styvheten. Den nya bjälklagslösningen har optimerats 
för att maximera dess strukturella effektivitet genom att undersöka olika skivmaterial, utveckla lokala anslutningar 
och undersöka den optimala vinkeln för lättbalkarna. Den nya bjälklagslösningen består av vinklade lättbalkar från 
Masonite Beams anslutna med en kilformad list till ett skivmaterial av plywood på ovan- och undersidan. Målet 
med undersökningen var att jämföra den nya bjälklagslösningen med ett motsvarande bjälklag med raka balkar, 
där bjälklagets beteende granskades i bruksgränstillståndet, eftersom styvheten är den kritiska faktorn. 
Inledningsvis uppskattades styvhetsegenskaperna med hjälp av hållfasthetslära, och därefter genom simuleringar 
med hjälp av finita elementmetoder i ett RFEM-program. Utifrån detta kontrollerades bjälklaget i 
bruksgränstillstånd, där både nedböjnings- och vibrationstester utfördes. Denna rapport visar att den nya 
bjälklagslösningen med vinklade lättbalkar resulterar i en reducerad bjälklagshöjd och ändrade 
styvhetsegenskaper. Styvheten ökar i den veka riktningen och minskar i den styva riktningen. De ändrade 
styvhetsegenskaperna resulterar i en minskad nedböjning och lägre frekvenser, i jämförelse med ett motsvarande 
bjälklag med raka balkar.  

 

Nyckelord: Reducerad bjälklagshöjd. Trästomme. Träbjälklag. Styvhet. Lättbalkar. Bruksgränstillstånd.  
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1 INTRODUKTION 

1.1 BAKGRUND 

Trä är ett av de äldsta byggmaterialen, men under mer än hundra år var det förbjudet i Sverige att bygga trähus 
med fler än två våningar.  År 1994 togs detta förbud bort, vilket ledde till en nystart för flerbostadshus uppbyggda 
med trästomme (Svenskt Trä, 2018). Resultatet av detta innebär att andelen flerbostadshus med trästomme idag 
motsvarar drygt tio procent av det totala byggandet av flerbostadshus i Sverige. En stor andels ökning har skett 
under de senaste åren, där ökningen mellan år 2015 till 2016 var 55 procent. Detta är en trend som förväntas 
fortsätta då vetskapen om, samt kraven på, hållbart byggande har ökat (Marcuson Fors, 2018a). Trä är ett hållbart 
material på grund av att det är förnybart, återvinningsbart samt ger ett negativt koldioxidavtryck. Det är även att 
föredra som byggmaterial då det innebär en låg energiförbrukning samt resurseffektivitet vid produktion på grund 
av prefabricering (Marcuson Fors, 2018b).  

Således finns det intresse i en fortsatt utveckling av bjälklagskonstruktioner i trä. Inledningsvis var de största 
problemområdena att uppnå en tillräcklig ljudisolering samt ett betryggande brandskydd, men idag finns goda 
lösningar för dessa områden (Svenskt Trä, 2018). Idag är den största utmaningen att erhålla en ekonomiskt 
försvarbar konstruktion i jämförelse med betongstomme, på grund av en stor skillnad i bjälklagshöjd, se Figur 1-1. 
För träbjälklag är det oftast styvheten som är den kritiska faktorn vid dimensionering, där styvheten ökar med ökad 
balkhöjd (Träguiden, 2003a). En ungefärlig tjocklek för bjälklaget uppskattas till 350 - 450 mm för en spännvidd <6 
m och 500 - 700 mm för en spännvidd mellan 6 - 12 m (Träguiden, 2003b). Detta kan jämföras med betongbjälklag 
som har tjockleken 200 – 300 mm i flerbostadshus (Svensk Betong, 2018). Konsekvensen av denna skillnad sker då 
takfots- samt nockhöjder i detaljplanen ska uppfyllas. Dessa höjder är beräknade utifrån ett visst antal våningsplan 
av tunna betongbjälklag och blir således högre om tjocka träbjälklag används. Detta kan resultera i förlust av ett 
helt våningsplan vid val av trästomme och därmed förlust av inkomster från ett helt våningsplans lägenheter 
(Svenskt Trä, 2018). 

 

Figur 1-1. Konsekvensen av skillnad i bjälklagshöjd mellan betong (t.v.) och trä (t.h.). 

Det finns idag olika träbjälklagsvarianter på marknaden som utvecklats för användning i flerbostadshus. Vanligtvis 
består bjälklagen av KL-trä, limträ eller kompositträ, vilka alla resulterar i tjocka bjälklagshöjder. Nedan presenteras 
tre andra exempel av träbjälklag vilka resulterar i en lägre bjälklagshöjd, genom att de nyttjar materialets fördelar 
samt möjligheten till prefabricering. 
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Lignaturelement har utvecklats i Schweiz där de idag produceras och levereras till länder främst i Europa men även 
till USA. Elementen karakteriseras av sina styva lastbärande egenskaper, där konstruktionshöjden som krävs är 
jämförbar med betongbjälklag. Uppbygganden av elementet utförs enligt Figur 1-2, där boxliknande element 
sammanfogas till ett bjälklag (Lignatur, 2014).  

 

Figur 1-2. Bjälklagselement från Lignatur (Lignatur,2014). 

Kielsteg är ett företag grundat i Österrike vilka tillverkar prefabricerade träelement. Träelementen är 
högpresterande träkomponenter som är särskilt lämpliga för takkonstruktioner med stora spännvidder men kan 
även används till bjälklag. Elementen tillverkas enligt Figur 1-3 utan tvärförstyvning. Materialet som används till 
livet är plywood eller OSB, medan flänsarna består av konstruktionsvirke. Detta resulterar i lätta men starka 
träelement (Kielsteg, 2016).  

 

Figur 1-3. Bjälklagselement från Kielsteg (Kielsteg, 2016). 

Lättelement är ett företag med tillverkning i Sverige där tak-, bjälklags- och väggelement säljs till den nordiska 
marknaden. Elementen består av lättbalkar, sammansatta till ett element med en övre skiva av plywood och en 
slät stålplåt på undersidan, se Figur 1-4. Det ger en konstruktion med låg vikt, liten nedböjning, samt hög 
bärförmåga och böjstyvhet (Svenskbyggtjänst, 2015).    

 

Figur 1-4. Bjälklagselement från Lättelement (Lättelement, 2015). 
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1.2 PROBLEM 

För att lösa problemet med den höga bjälklagshöjden som krävs för att ge tillräcklig styvhet, utvecklas en ny 
konstruktionslösning. Lösningen utgår från de befintliga elementen skapade av Lättelement, med inspiration från 
Kielstegs element, vilket resulterar i en konstruktion med vinklade lättbalkar, se Figur 1-5. Förhoppningen är att 
erhålla ett bjälklagselement med liknande egenskaper som de befintliga bjälklagselementen har, men med en lägre 
bjälklagshöjd. Detta genom att de vinklade lättbalkarna tar upp en lägre konstruktionshöjd jämfört med när de är 
monterade raka, samtidigt som de antas förändra bjälklagets lastbärande förmåga. Styvheten i den veka riktningen 
förväntas bli större för det nya bjälklagselementet och därmed prestera lika bra vid belastning som ett bjälklag 
med motsvarande stående balkar. Detta antas särskilt fördelaktigt för bjälklag med större spännvidder. 

 

Figur 1-5. Jämförelse mellan den nya konstruktionslösningen (t.v.) och ett motsvarande bjälklag med raka balkar(t.h.). 

I detta arbete utförs en första undersökning av bjälklaget som presenterat i Figur 1-5. Möjligheterna till variation 
av exempelvis material, montage och anslutningar är stor. Därför görs en begränsning till denna modell för att 
utvärdera principlösningen med vinklade balkar. Materialet som används är uteslutande av trä, med ett liv 
bestående av lättbalkar samt skivmaterial ovan och under. Utrymmet som skapas mellan balkarna antas tomma. 
Undersökningen utgår frånanalyser i bruksgränstillstånd då styvheten, som nämnts tidigare, oftast är den kritiska 
faktorn vid dimensionering av träbjälklag. Krav vad gäller brand och akustik kontrolleras inte i denna undersökning.  

 

Figur 1-6. Jämförelse bjälklagshöjd. 

Frågan som studeras i denna rapport är om vinklade lättbalkar i bjälklag kan vara en lösning till minskad 
bjälklagshöjd, se Figur 1-6, under förutsättningen att styvheten som erhålls är densamma som för ett bjälklag där 
motsvarande lättbalkar är monterade raka.   
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2 METOD 

Undersökningen av den nya konstruktionslösningen delades in i tre faser. Syftet med varje fas var att leda 
undersökningen vidare mot nästa fas.  

Den första fasen omfattar utvecklingen av bjälklaget, där dess material samt geometri utvärderas utifrån vad som i 
teorin och i praktiken är mest gynnsamt. Se avsnitt 2.1. 

Den andra fasen går ut på att få en förståelse för hur den nya bjälklagskonstruktionen bär laster i jämförelse med 
ett motsvarande bjälklag med raka balkar. Detta genom att styvhetsberäkningar utförs utifrån befintliga teorier. Se 
avsnitt 2.2. 

Den tredje och sista fasen innebär att bjälklaget modelleras och testas i programmet RFEM (Dlubal, 2016). Även i 
denna fas utförs en jämförelse med motsvarande bjälklag med raka balkar. Programmet RFEM används för att 
effektivt undersöka många olika dimensioner av bjälklag, vars resultat jämförs med teorin från den andra fasen. Se 
avsnitt 2.3. 

2.1 BJÄLKLAGETS UTFORMNING 

I den första fasen utvecklas bjälklagets uppbyggnad utifrån vad som i teorin och i praktiken är mest gynnsamt. 
Utgångspunkten för undersökningen är ett bjälklag bestående av lättbalkar som binds samman av skivmaterial 
både ovan och under, se Figur 2-1. Fas 1 är uppdelad i följande delar: 

• Optimering av vinkel 
• Val av material: Balkar samt skivmaterial 
• Tillverkningsmetod 

 

  

Figur 2-1. Bjälklag med vinklade lättbalkar och skivmaterial ovan samt under. 
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2.1.1  OPTIMERING AV VINKEL 

Vinklade lättbalkar i bjälklag påverkar dels bjälklagshöjden, 𝐻𝐻, se Figur 2-2, men det innebär även att bjälklaget får 
andra egenskaper. I detta avsnitt beskrivs metoden som används för att bestämma den optimala vinkeln, 𝛽𝛽, på 
balkarna.  

  

Figur 2-2. Jämförelse bjälklagshöjd, 𝐻𝐻, och den optimala vinkeln 𝛽𝛽. 

Den optimala vinkeln, 𝛽𝛽, avgörs framförallt av skjuvdeformationernas påverkan på den totala nedböjningen hos 
bjälklaget. För att avgöra skillnaden för olika vinklar på balkarna i bjälklaget utförs tester i programmet RFEM. 
Bjälklaget förenklas till ett fackverk som modelleras i 2D, se Figur 2-3, där vinkeln på balkarna i bjälklaget 
motsvarar vinkeln på fackverkets livstänger. Livstängerna som fackverket består av ges egenskaperna för 
konstruktionsvirke C24 med tvärsnittet 200x200 mm. Fackverket belastas därefter i mittspann för att erhålla 
mittnedböjningen, 𝛿𝛿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 , vilken är en kombination av böjdeformation och skjuvdeformation. För utförlig 
beskrivning om modelleringen hänvisas till bilaga A, avsnitt 7.1. 

 

Figur 2-3. Modell av fackverk i RFEM. 

För att få fram skjuvdeformationernas påverkan kan mittnedböjningen från RFEM jämföras med Euler-Bernoullis 
balkteori. Enligt Euler-Bernoullis balkteori beräknas mittnedböjningen, 𝛿𝛿𝑁𝑁, för en fritt upplagd balk belastad med 
en punktlast i mittspann enligt ekvation 2-1 nedan. Denna beräkning tar inte hänsyn till skjuvdeformationer utan 
endast böjdeformationer hos bjälklaget. Genom att beräkna kvoten mellan nedböjningen i RFEM, 𝛿𝛿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅, och 
nedböjningen enligt Euler-Bernoullis balkteori, 𝛿𝛿𝑁𝑁, enligt ekvation 2-2, erhålls hur stor andel av nedböjningen i 
RFEM som består av böjdeformationer. Denna kvot benämns 𝛾𝛾, och ett större värde på 𝛾𝛾 innebär en mindre 
inverkan av skjuvdeformationer.   

 𝜹𝜹𝑵𝑵 = 𝑷𝑷∙𝑳𝑳𝟑𝟑

𝟒𝟒𝟒𝟒∙𝑬𝑬∙𝑰𝑰
       Ekv. 2-1  

𝜸𝜸 = 𝜹𝜹𝑵𝑵/𝜹𝜹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑬𝑬𝑹𝑹     Ekv. 2-2  

Skjuvdeformationernas inverkan på nedböjningen framhävs genom att fackverk med relativt stor höjd i förhållande 
till dess längd undersöks. Bakgrundsteorin till detta val beskrivs närmare i bilaga D avsnitt 10.1. Fackverket ges 
därmed en konstant höjd, ℎ = 2 m. Längden, 𝐿𝐿, beror på antalet element som fackverket består av. För varje vinkel 
testas två modeller, en där den totala längden är strax under 10 m och en där den totala längden är strax över 10 
m. Ett interpolerat värde för kvoten, 𝛾𝛾, beräknas slutligen fram för en exakt längd på 10 m.  
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Fullständiga beräkningar redovisas i bilaga A avsnitt 7.1, med en sammanfattning av resultatet i avsnitt 3.1.1. 

2.1.2  MATERIALVAL 

I detta avsnitt beskrivs valet av material till de olika delarna av bjälklaget. Bjälklagets kärna har redan i 
problemformuleringen valts till lättbalkar och dimensioner väljs därefter fördelaktigt utifrån en tillverkares 
standardsortiment. Vid val av skivmaterial krävs en närmare undersökning för att fastställa det optimala materialet 
för just denna konstruktionslösning.  

Inledningsvis undersöks fyra olika skivmaterial, nämligen Kerto-Q, OSB, spånskiva och plywood, i en mindre 
litteraturstudie. De viktigaste egenskaperna för skivmaterialet är en hög böjhållfasthet samt böjstyvhet, för att 
reducera nedböjningen. Detta gäller både den styva och den veka riktningen hos materialet. Eftersom den totala 
tjockleken av bjälklaget ska minimeras ställs även kravet att dessa egenskaper ska vara uppfyllda vid små tjocklekar 
hos skivan.  

Litteraturstudien redovisas i bilaga A avsnitt 7.2, med resulterande val av skivmaterial redovisat i avsnitt 3.1.2. 
Detta val bekräftas även i bilaga C avsnitt 9.2 genom modeller i programmet RFEM. 

2.1.3  TILLVERKNING 

I den sista delen av fas 1 sker en avvägning mellan vad som i teorin är mest optimalt och vad som går att utföra i 
praktiken. En viktig parameter att ta hänsyn till vid utveckling av bjälklagets design är att det inte ska vara för 
komplicerat att tillverka. Aspekter som tas hänsyn till i detta avsnitt är tidsåtgång vid montage samt 
materialegenskaper. 

Resulterande bjälklag med dimensioner, material och anslutningar redovisas i avsnitt 3.1.3 med fullständig 
redovisning av tillvägagång i bilaga A avsnitt 7.3. 

2.2 STYVHETSBERÄKNINGAR 

I den andra fasen utförs en undersökning av bjälklagets styvhetsegenskaper utifrån befintliga teorier. Detta för att 
få en förståelse för hur bjälklaget kan förväntas bete sig i bruksgränstillstånd vid test av nedböjning och 
vibrationer. Både styvheten i den styva riktningen, längs med bjälklagets huvudriktning (y), och styvheten i den 
veka riktningen, tvärs bjälklagets huvudriktning (x), undersöks, se Figur 2-4.  

 

Figur 2-4. Markering av styva riktningen, y-led, och veka riktningen, x-led, för bjälklaget. 

 

𝑦𝑦 

𝑥𝑥 
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Styvheten i den styva riktningen, 𝐸𝐸𝐼𝐼𝑦𝑦 , beräknas genom en förenkling av geometrin för ett V-tvärsnitt av bjälklaget, 
se Figur 2-5. Härledningen av denna förenkling redovisas i bilaga D avsnitt 10.3, där även de parallella bredderna 
och höjderna för tvärsnittet beräknas samt redovisas. Utifrån dessa modifierade mått beräknas de fiktiva 
bredderna för livet av OSB och skivan av plywood, för att konvertera tvärsnittet till ett fiktivt tvärsnitt 
innehållandes endast konstruktionsvirke C24. Slutligen beräknas tröghetsmomentet vilket multipliceras med 
elasticitetsmodulen för konstruktionsvirke för att erhålla styvheten 𝐸𝐸𝐼𝐼𝑦𝑦.  

  

Figur 2-5. Modifierade mått vid förenkling av geometrin för ett V-tvärsnitt. 

Styvheten i den veka riktningen uppskattas genom att beräkna tröghetsmomentet vid full samverkan respektive 
ingen samverkan hos skivmaterialet i bjälklaget. Hur denna teori tillämpas beskrivs närmre i resultatdelen samt 
bilaga D avsnitt 10.2. Utöver den teoretiska styvheten utförs även beräkningar i programmet RFEM eftersom 
skjuvdeformationernas inverkan på styvheten är svår att beräkna med hjälp av handberäkningar. Styvheten i den 
veka riktningen är av stor betydelse för hur stor lastspridning bjälklaget kommer ha vid belastning. Därför utförs 
nedböjningstester på strimlor av bjälklaget för att avgöra hur stor lastspridningen blir. Utifrån nedböjningen 
beräknas därefter en approximativ styvhet enligt ekvation 2-3, enligt bilaga C avsnitt 9.3. 

𝐸𝐸𝐼𝐼𝑥𝑥,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑃𝑃∙𝐿𝐿3

48∙𝛿𝛿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
      Ekv. 2-3 

Genom att jämföra resultatet från styvhetsberäkningarna för den nya bjälklagslösningen med ett motsvarande 
bjälklag med raka balkar ges en uppfattning om resultatet är fördelaktigt eller inte. För att denna jämförelse ska 
vara rättvis bör endast parametern som undersöks variera. Figur 2-6 visar de konstanta parametrarna, så som 
balkdimension, centrumavstånd och antal balkar. De enda varierande parametrarna är lutningen på balkarna samt 
bjälklagshöjden.  

En fullständig redovisning av styvhetsberäkningarna presenteras i bilaga B avsnitt 8 med en sammanfattning av 
resultatet i 3.2. 
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Figur 2-6. Jämförelse mellan bjälklagsparametrar 
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2.3 BRUKSGRÄNSKONTROLL MED HJÄLP AV NUMERISKA BERÄKNINGAR 

I den tredje fasen kontrolleras bjälklaget i bruksgränstillstånd genom att nedböjnings- och vibrationstester utförs i 
programmet RFEM. För att utföra dessa tester utvecklas först en pålitlig modell av bjälklaget.  

2.3.1  UTVECKLING AV MODELL 

Det finita elementprogrammet RFEM utvecklat av Dlubal Software (Dlubal,2016) används som utgångspunkt för 
modellering och analys i denna undersökning. Viktigt att tänkta på vid modellering i ett FEM-program är att 
resultat enkelt beräknas fram, frågan är dock om resultatet speglar verkligheten. En modell är sällan en exakt kopia 
av verkligheten och det är därför viktigt att de egenskaper som har betydelse för det som testas modelleras 
korrekt medan andra egenskaper försummas. Stort fokus läggs därför på utvecklingen av modellen, där tester 
utförs för att verifiera resultaten från modellen mot enklare beräkningar utifrån välkänd balkteori och teori kring 
tröghetsmoment. De egenskaper hos bjälklagen som antas ha störst betydelse för resultatet är framförallt 
styvheten i styva samt veka riktningen. Dessa beror till stor del av trämaterialens varierande egenskaper i olika 
riktningar samt bjälklagets geometri, och dessa egenskaper bör därför modelleras med stor noggrannhet.   

För fullständig redovisning av modellframtagningen hänvisas till bilaga C avsnitt 9.1, med den resulterande 
modellen presenterad i avsnitt 3.3.1.  

2.3.2  NEDBÖJNINGSTEST 

Det första kriteriet som testas för ett bjälklag i bruksgränstillstånd är styvheten, genom nedböjning vid statisk last. 
Där den beräknade nedböjningen hos en enskild golvbalk begränsas till 𝑎𝑎 = 1,5 mm under en statisk punktlast om 
1,0 kN. Denna balk ska vara fritt upplagd med punktlasten som angriper i mittspannet (Träguiden, 2003a).  

Utifrån modellen som tagits fram utifrån föregående avsnitt utförs nedböjningstester i programmet RFEM genom 
att placera en punktlast om 1,0 kN i mitten av bjälklaget. Detta utförs för bjälklag med arean 𝐿𝐿 x 𝐵𝐵 = 8,0 x 2,4 m, 
vilket motsvarar ett bjälklagselement, samt ett bjälklag med arean 𝐿𝐿 x 𝐵𝐵 = 8,0 x 9,6 m, vilket motsvarar 4 
bjälklagselement. Balkarna i bjälklaget varierar mellan H250-H500 där tester utförs för både raka och vinklade 
balkar. Utöver en kontroll mot gränsvärdet 𝑎𝑎 = 1,5 mm jämförs även nedböjningen mot den teoretiska 
nedböjningen för ett tvärsnitt med raka respektive vinklade balkar beräknad i den andra fasen. För det större 
bjälklaget bestående av flera element utförs även en kontroll av hur nedböjningen påverkas av olika anslutningar 
mellan elementen. 

Fullständig redovisning av beräkningsgång visas i bilaga C avsnitt 9.4, med en sammanfattning av resultatet i 
avsnitt 3.3.2.  

2.3.3  VIBRATIONSTEST 

Det andra kriteriet som testas för ett bjälklag i bruksgränstillstånd är beteendet vid inverkan av dynamisk last, 
impulslast, där sviktegenskaperna för bjälklaget begränsas av dess impulshasighetsrespons (Träguiden, 2003a). I 
Eurokod 5 beskrivs hur kontrollen för bjälklag i bostäder med en egenfrekvens högre än 8 Hz, 𝑓𝑓1 > 8 Hz, utförs. 
Denna kontroll utgår från ett bjälklag där 𝐵𝐵 > 𝐿𝐿 och därför utförs denna kontroll endast på bjälklagen med arean  
𝐿𝐿 x 𝐵𝐵 = 8,0 x 9,6 m.  I Eurokod beskrivs två krav som bör uppfyllas, benämnda krav (a) och (b) nedan. 

𝛿𝛿 
𝑅𝑅
≤ 𝑎𝑎 [mm/kN]     (a) 

 𝑣𝑣 ≤ 𝑏𝑏𝑓𝑓1∙𝜁𝜁−1 [m/(Ns2)]      (b) 

Krav (a) innebär att den omedelbara maximala vertikala nedböjningen av en koncentrerad statisk kraft 𝐹𝐹 som 
angriper i en godtycklig punkt på bjälklaget, med beaktande av horisontell lastspridning, inte får vara större än 𝑎𝑎. 
Detta är samma kriterium som testas enligt avsnitt 2.3.2, Nedböjningstest.  
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Krav (b) innebär att bjälklagets impulshastighetsrespons begränsas. Där impulshastighetresponsen, 𝑣𝑣, är vertikal 
initialhastighet orsakad av en impuls med storleken 1 Ns som påförs i godtycklig punkt på bjälklaget.  

I detta test utförs beräkningar av egenfrekvensen på modeller i RFEM, då ekvationen i Eurokod utgår från en rak 
balk och därför inte antas gälla för ett bjälklag med vinklade balkar. Testet utförs med tilläggsmodulen RF-
DYNAMAM Pro – Dynamic analysis som tar fram bjälklagets samtliga egenfrekvenser. För att ge bjälklaget en 
korrekt massa, 𝑚𝑚, appliceras en utbredd last på 0,15 kN/m2, motsvarande golvbeläggningen, över hela bjälklaget. 
Då bjälklagen med lutade balkar i modellen får en smalare bjälklagsbredd än i verkligheten erhålls en för liten 
massa. Detta kompenseras med en extra utbredd last motsvarande förlusten av skivmaterial och yta för 
golvbeläggning i modellen. Bjälklagets impulshastighetsrespons, 𝑣𝑣, beräknas sedan enligt Eurokod med frekvenser 
enligt ovan och styvheter enligt bilaga B avsnitt 8. 

Fullständig redovisning av beräkningsgång visas i bilaga C avsnitt 9.5 med en sammanfattning av resultatet i avsnitt 
3.3.3.   
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3 RESULTAT 

I följande avsnitt presenteras resultatet från de tre faserna: 

• Fas 1: Bjälklagets utformning 
• Fas 2: Styvhetsberäkningar 
• Fas 3: Bruksgränskontroll med RFEM-beräkningar 

3.1 BJÄLKLAGETS UTFORMNING 

För att utforma ett lämpligt bjälklag utvärderas först vilken vinkel på balkar, samt vilket material, som i teorin är 
mest gynnsamt. Utifrån dessa resultat, samt vad som i praktiken är passande, beslutas sedan hur tillverkningen av 
bjälklaget kan utföras på ett effektivt sätt. 

3.1.1  OPTIMERING AV VINKEL 

Den optimala vinkeln, 𝛽𝛽, undersökt enligt metoden beskriven i avsnitt 2.1.1, med en fullständig redovisning av 
beräkningarna i bilaga A avsnitt 7.1. En sammanställning av resultatet visas i Figur 3-1 nedan, där kvoten 𝛾𝛾 visas för 
varierande vinkel, 𝛽𝛽. Det framgår att den optimala vinkeln för fackverkets livstänger och därmed bjälklagets balkar 
ligger strax under 60°. 

 

 

Figur 3-1. Förhållandet för vinkel 𝛽𝛽 beroende på faktorn 𝛾𝛾. 
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3.1.2  MATERIALVAL 

Bjälklaget består som tidigare nämnt av en kärna med lättbalkar och skivmaterial över och under, se Figur 3-2. 

 

Figur 3-2. Ingående material i bjälklagselementet.  

Lättbalkarna i bjälklaget väljs fördelaktigt utifrån en tillverkares standardsortiment. I denna undersökning utgår 
bjälklagens uppbyggnad från balkar tillverkade av Masonite Beams. Närmare specificerat I-balkar, av tillverkaren 
benämnda H-balkar, där flänsarna består av 47 x 47 mm konstruktionsvirke som konstruktionslimmas med ett 10 
mm tjockt liv av OSB (Masonite Beams, 2018). 

Resultatet från litteraturstudien av skivmaterialen Kerto-Q, OSB, spånskiva och plywood redovisas i bilaga A avsnitt 
7.2. Utifrån denna studie kan följande konstateranden göras med stöd från tester i RFEM redovisade i bilaga C 
avsnitt 9.2. 

Kerto-Q, OSB, spånskiva och plywood används alla som konstruktionselement. De har liknande uppbyggnad och 
tillverkningsprocesser, dock avvikande hållfasthetsvärden samt dimensioner.  

Spånskivan har likvärdiga hållfasthetsvärden i båda riktningarna, vilket är att föredra. Dock är värdena betydligt 
lägre jämfört med resterande material. Därmed är spånskivan olämplig och anses inte vara ett alternativ till 
konstruktionen i fråga. Tester i RFEM har därav inte utförts för detta material. 

Därefter bedöms även OSB som ett olämpligt materialval, eftersom det har varierande egenskaper i olika 
riktningar. Detta är inte fördelaktigt då skivan bör ha liknande styvhet i både veka och styva riktningen för att 
minimera nedböjningen. Trots att böjhållfastheten och böjstyvheten är större i den styva riktningen, än för 
exempelvis spånskivan, är egenskaperna inte i samma storleksordning som för de andra två materialen. De 
motsvarande värdena för den veka riktningen är betydligt lägre, vilket är tydligt vid testerna i RFEM där 
nedböjningen är större än för resterande material.  

Fortsättningsvis har Kerto-Q och spånskivan liknande uppbyggnad. Det är dock en stor skillnad på de mekaniska 
egenskaperna, där Kerto-Q har en högre styvhet i den styva riktningen, men betydligt lägre styvhet i den veka 
riktningen. Vilket som nämnts tidigare inte är optimalt för denna bjälklagskonstruktion. Kerto-Q tillverkas 
visserligen i större dimensioner samt med en större tjocklek, vilket är fördelaktigt med hänsyn till nedböjning men 
inte med hänsyn till bjälklagets tjocklek. Ytterligare en faktor att ta hänsyn till är att Kerto-Q är det dyraste 
materialet av dessa fyra, vilket inte är optimalt ur tillverkningssynpunkt då den ekonomiska aspekten är av stor 
relevans. 

ÖVRE SKIVA 

LÄTTBALKAR 

UNDRE SKIVA 
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Plywood har fördelaktigt liknande styvhetsegenskaper i båda riktningarna. Till skillnad från exempelvis Kerto-Q där 
styvheterna har ett förhållande på omkring 1:8, har plywood ett förhållande på 3:4. Dessutom tillverkas plywood i 
många varierande tjocklekar, där möjligheter således finns att erhålla en låg bjälklagstjocklek. 

Resultatet för testerna i RFEM sammanställs nedan både för H250- och H500-balkar för två olika 
bjälklagsdimensioner, se Figur 3-3. Skivorna i testet är monterade med sin styva riktning längs med bjälklagets 
huvudriktning. För H250-balkar är det tydligt att det endast är en liten skillnad mellan nedböjningen för plywood 
och Kerto-Q enligt Figur 3-4 för det mindre bjälklaget. För det större bjälklaget blir skillnaden mer uppenbar då 
även mindre tjocklekar av plywood ger bättre resultat än tjockare Kerto-Q-skivor. Fortsättningsvis visar graferna 
för H500-balkarna ett ännu tydligare resultat för båda bjälklagen enligt Figur 3-5 där plywood ger övervägande 
lägst nedböjning med hänsyn till dess skivtjocklek.  

    

Figur 3-3. Exempel på bjälklagsmodeller i RFEM vid test av skivmaterial. 2,4 x 8,0 m2 (t.v.) och 9,6 x 8,0 m2 (t.h.). 

Utifrån litteraturstudien och testerna i RFEM bedöms därmed plywood vara det optimala skivmaterialet för 
bjälklagslösningen, framförallt då det erhåller liknande egenskaper i både styva och veka riktningen. Produkten 
som studien utgår från heter KingSize och tillverkas av Metsä Wood. 

     

Figur 3-4. Sammanställning av nedböjningen med hänsyn till skivtjocklek för H250-balkar för ett mindre bjälklag (t.v.) och för ett 
större bjälklag (t.h.).  

    

Figur 3-5. Sammanställning av nedböjningen med hänsyn till skivtjocklek för H500-balkar för ett mindre bjälklag (t.v.) och för ett 
större bjälklag (t.h.). 
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3.1.3  TILLVERKNING 

I den sista delen av Fas 1 sker en avvägning mellan resultatet från avsnitten ovan med vad som går att utföra i 
verkligheten. De material, vinklar och dimensioner som i teorin är optimala behöver inte nödvändigtvis vara de 
som är optimalast i praktiken. En viktig parameter att ta hänsyn till vid utveckling av bjälklagets design är även att 
det ska vara okomplicerat att tillverka. Aspekter som tas hänsyn till i detta avsnitt är tidsåtgång vid montage samt 
materialstandarder, för att erhålla ett ekonomiskt element som är enkelt att montera. I denna undersökning 
begränsas tillverkningsfrågan till endast ett element med en bjälklagsbredd på 2,4 m. Frågan kvarstår för framtida 
undersökningar hur elementen ska sammanfogas. Resultatet från detta avsnitt redovisas i Figur 3-6, där 
utformningen för ett bjälklagselement demonstreras. 

För att ge balkarna rätt lutning, samt få dem i rätt läge vid montage, monteras först kilformade lister med rätt 
centrumavstånd på skivmaterialets insida. Detta montage visas i Figur 3-7. Tillverkning med kil är fördelaktig då 
lättbalkarnas utformning inte behöver modifieras genom kapning, ett moment som kräver stor precision, för att ge 
dem rätt lutning. Den kilformade listens dimensioner samt centrumavstånd beräknas utifrån lättbalkens lutning 
samt dimensioner. Därefter kan kilen med fördel måttbeställas från ett sågverk, som tillhandahåller lämplig 
utrustning för att tillverka denna delprodukt.  

 

Figur 3-6. Markering av ett bjälklagselement i ett bjälklag där utformningen med kilformade lister demonstreras. 

 

 

Figur 3-7. Anslutningsdetalj med kilformad list. 
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Lättbalkarna som används utgår som nämnt tidigare från Masonite Beams sortiment av I-balkar (Masonite Beams, 
2018). Detta för att utnyttja en väl fungerande tillverkningsprocess av lättbalkar som redan existerar istället för att 
använda specialtillverkade balkar. Begränsning görs till balkar med en höjd mellan 250–500 mm. Lägre 
dimensioner är ej aktuella då det inte möjliggör dragning av avloppsrör i bjälklaget, vilket kräver ett hål genom livet 
med en diameter på 110 mm (Träguiden, 2017b). 

 

Figur 3-8. Markerade egenskaper för ett bjälklagselement vilka varierar med varierande balkdimension. 

Skivmaterialet som väljs till bjälklaget är plywood, ett val som motiverats i avsnitt 3.1.2 ovan. Plywoodskivan väljs 
med tjockleken 15 mm vilken har en standardbredd, 𝐵𝐵, på 2 400 mm. Monteras balkarna enligt den optimala 
vinkeln, 𝛽𝛽, på 60°, innebär det att balkarna inte kommer täcka hela skivbredden eller sticka ut utanför skivan. 
Därför anpassas balkarnas vinkel utifrån skivans bredd. Beräkningarna redovisas i bilaga A avsnitt 7.3 med en 
sammanfattning av resultatet för respektive lättbalksdimension i Tabell 3-1 nedan. Figur 3-8 visar ett exempel på 
bjälklagselement med samtliga beräknade egenskaper markerade.  

Tabell 3-1. Egenskaper för bjälklagselementen beroende på balkstorlek. 

H-balk 𝒉𝒉 [𝐦𝐦𝐦𝐦] 𝒏𝒏 [𝒔𝒔𝒔𝒔] 𝜷𝜷 [°] 𝒄𝒄𝒄𝒄 [𝒎𝒎𝒎𝒎] 𝒉𝒉′ [𝐦𝐦𝐦𝐦] 

H250 250 14 58 171 237 

H300 300 12 58 200 279 

H350 350 10 55 240 313 

H400 400 10 60 240 370 

H450 450 8 55 300 395 

H500 500 8 59 300 452 
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3.2 STYVHETSBERÄKNINGAR 

I den andra fasen utförs en undersökning av bjälklagets styvhetsegenskaper. Styvheten för bjälklagen påverkar 
både nedböjnings- och vibrationsresultaten. En högre styvhet för ett bjälklag resulterar i en lägre nedböjning och 
högre egenfrekvens. Styvheten bestäms på olika sätt för den styva och den veka riktningen. Dels då egenskaperna 
för trä är ortotropa och därmed varierar i olika riktningar i förhållande till fiberriktningen, dels då geometrin skiljer 
i bjälklaget. I denna fas undersöks både styvheten i den styva riktningen, längs med balkarna, och styvheten i den 
veka riktningen, tvärs med balkarna, se Figur 3-9.  Resultatet redovisas i följande avsnitt: 

• Styva riktningen, 𝐸𝐸𝐼𝐼𝑦𝑦  
• Veka riktningen, 𝐸𝐸𝐼𝐼𝑥𝑥  

 

Figur 3-9. Styva riktningen i y-led, och veka riktningen i x-led. 

3.2.1  STYVA RIKTNINGEN EIY 

Styvheten i den styva riktningen, 𝐸𝐸𝐼𝐼𝑦𝑦 , beskrivs och beräknas enligt Steiners sats, där geometrin förenklas enligt 
bilaga D avsnitt 10.3. Styvheten för ett vinklat balkpar med tillhörande skiva ovan och under jämförs med 
motsvarande stående balkpar, se Figur 3-10. 

 

Figur 3-10. Stående balkpar jämfört med vinklat balkpar. 

 

𝑦𝑦 

𝑥𝑥 
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Resultaten från beräkningen av styvheten för de olika balkdimensionerna enligt bilaga B avsnitt 8.1 sammanställs i 
två Tabeller nedan. Tabell 3-2 redovisar styvheten för de raka balkparen medan Tabell 3-3 visar styvheten för de 
vinklade balkparen. För båda bjälklagsvarianterna ger en högre balkstorlek ett styvare balkpar. Däremot ger de 
vinklade balkparen genomgående lägre styvhet i jämförelse mot de motsvarande raka balkparen. 

Tabell 3-2. Styvhet 𝐸𝐸𝐼𝐼𝑦𝑦 för respektive vertikalt balkpar med skiva. 

H-balk 𝒉𝒉 [𝐦𝐦𝐦𝐦] 𝒄𝒄𝒄𝒄 [𝒎𝒎𝒎𝒎] 𝜶𝜶 [°] 𝑰𝑰𝒚𝒚 [𝒎𝒎𝟒𝟒] 𝑬𝑬𝑰𝑰𝒚𝒚 [𝐍𝐍𝐦𝐦𝟐𝟐] 

H250 250 171 90 2,6 ∙ 10−4 2 904 200 

H300 300 200 90 4,2 ∙ 10−4 4 703 000 

H350 350 240 90 6,6 ∙ 10−4 7 307 400 

H400 400 240 90 8,8 ∙ 10−4 9 628 600 

H450 450 300 90 13,0 ∙ 10−4 14 295 000 

H500 500 300 90 16,2 ∙ 10−4 17 748 600 

 

Tabell 3-3. Styvhet 𝐸𝐸𝐼𝐼𝑦𝑦 för respektive vinklade balkpar med skiva. 

H-balk 𝒉𝒉 [𝐦𝐦𝐦𝐦] 𝒄𝒄𝒄𝒄 [𝒎𝒎𝒎𝒎] 𝜶𝜶 [°] 𝑰𝑰𝒚𝒚 [𝒎𝒎𝟒𝟒] 𝑬𝑬𝑰𝑰𝒚𝒚 [𝐍𝐍𝐦𝐦𝟐𝟐] 

H250 250 171 58 2,4 ∙ 10−4 2 667 400 

H300 300 200 58 3,8 ∙ 10−4 4 149 800 

H350 350 240 55 5,4 ∙ 10−4 5 970 200 

H400 400 240 60 7,6 ∙  10−4 8 329 600 

H450 450 300 55 10,2 ∙ 10−4 11 192 200 

H500 500 300 59 13,4 ∙ 10−4 14 694 800 

 

Nedan, i Tabell 3-4, följer en jämförelse mellan yttröghetsmomentet i förhållande till vinkeln på en H250- och en 
H500-balk. Beräkningen utförs likt tillvägagångssättet i bilaga B avsnitt 8.1, men utan skivmaterial och för endast 
en balk. Tvärsnittets yttröghetsmoment är en viktig parameter för att ge bjälklaget dess egenskaper i den styva 
riktningen. Enligt Tabellen nedan är det tydligt att yttröghetsmomentet, 𝐼𝐼𝑦𝑦 , minskar med minskat 𝛽𝛽. 

Tabell 3-4. Yttröghetsmomentet, 𝐼𝐼𝑦𝑦, i förhållande till vinkel, 𝛽𝛽 för en balk. 

 
 
 
 
 
 
 

     

𝜷𝜷 90 ° 60 ° 45 ° 30 ° 0 ° 
𝑰𝑰𝒚𝒚,𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 0,47 ∙ 10-4 m4 0,46 ∙ 10-4 m4 0,36 ∙ 10-4 m4 0,24 ∙ 10-4 m4 0,20 ∙ 10-4 m4 
𝑰𝑰𝒚𝒚,𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 2,5 ∙ 10-4 m4 2,1 ∙ 10-4 m4 1,5 ∙ 10-4 m4 0,90 ∙ 10-4 m4 0,20 ∙ 10-4 m4 
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3.2.2  VEKA RIKTNINGEN EIX 

Styvheten i den veka riktningen avgörs framförallt av skivmaterialets yttröghetsmoment. Enligt bilaga D avsnitt 
10.2 kan detta antas beräknas enligt ekvation 3-1 eller 3-2, beroende på om skivan antas samverka med 
kärnmaterialet eller inte. Bjälklaget med raka balkar antas närma sig ingen samverkan enligt ekvation 3-1, medan 
bjälklaget med vinklade balkar antas närma sig full samverkan enligt ekvation 3-2.  

𝐼𝐼𝑥𝑥 = 2 ∙ 𝑏𝑏∙𝑡𝑡
3

12
       Ekv. 3-1 

𝐼𝐼𝑥𝑥 = 2 ∙ (𝐴𝐴 ∙ 𝑑𝑑2)       Ekv. 3-2 

Figur 3-11. Snitt av traditionellt bjälklag med vertikala balkar. 

Figur 3-12. Snitt av bjälklag med vinklade balkar. 

I bilaga D avsnitt 10.2.1 beskrivs att styvheten för bjälklaget med raka balkar skiljer sig något från ingen samverkan, 
eftersom bjälklaget även påverkas av vierendeelverkan. I bilaga D avsnitt 10.2.2 beskrivs i sin tur hur styvheten hos 
bjälklaget med vinklade balkar påverkas av skjuvdeformationer och därmed inte uppnår full samverkan. På grund 
av påverkan från både skjuvdeformationer och vierendeelverkan är den exakta styvheten i den veka riktningen 
svår att uppskatta med teoretiska beräkningar. Därför uppskattas styvheten, 𝐸𝐸𝐼𝐼𝑥𝑥, för bjälklaget med vinklade 
balkar och motsvarande bjälklag med raka balkar, genom tester i RFEM. Exempel på modeller som testerna utförts 
på visas i Figur 3-13, med en fullständig beskrivning av tillvägagången i bilaga B avsnitt 8.2. 

 



 
 

30 

    

Figur 3-13. Modeller för att beräkna en approximativ styvhet för bjälklagen. 2,4 x 1,0 m (t.v.) och 9,6 x 1,0 m (t.h.).  

Testresultatet med tillhörande beräkning resulterar i ett approximativt styvhetsvärde. En sammanfattning av 
resultatet redovisas nedan i Tabell 3-5 och Tabell 3-6. För båda bjälklagsareorna med vinklade balkar ger en högre 
balkstorlek ett styvare bjälklag. Resultatet visar även att de vinklade balkarna genomgående ger en högre styvhet 
jämfört med de raka balkarna. Vid jämförelse mellan de två bjälklagsvarianterna är det framförallt 
yttröghetsmomentet som avgör skillnaden i styvhet. Som väntat närmar sig bjälklagen med vinklade balkar full 
samverkan, medan bjälklagen med raka balkar får ett betydligt lägre yttröghetsmoment. Utöver detta påverkas 
även bjälklagen med de raka balkarna av Vierendeelverkan, vilket medför en styvhetsökning. Detta är ett resultat 
av att centrumavståndet mellan de raka balkarna minskats i jämförelse med hur dessa bjälklag brukar konstrueras, 
exempelvis bjälklagen från Lättelement. Konstruktionen blir mer jämförbar med elementen från Lignatur, dock 
med vekare vertikaler.  

Tabell 3-5. Styvhet 𝐸𝐸𝐼𝐼𝑥𝑥 för bjälklagsdimension 2,4 x 1,0 m2.  

H-balk Ingen samverkan 
𝑬𝑬𝑰𝑰𝒙𝒙,𝑰𝑰𝑰𝑰 [Nm2] 

Full samverkan 
𝑬𝑬𝑰𝑰𝒙𝒙,𝑽𝑽 [Nm2] 

Raka balkar 
𝑬𝑬𝑰𝑰𝒙𝒙 [Nm2] 

Vinklade balkar 
𝑬𝑬𝑰𝑰𝒙𝒙 [Nm2] 

H250 4023 3 642 288 153 191 1 108 477 
H300 4023 4 849 200 130 081 1 378 176 
H350 4023 6 228 528 115 200 1 642 516 
H400 4023 6 982 848 118 665 1 683 502 
H450 4023 9 504 432  105 495 1 217 060 
H500 4023 12 413 952 110 940 1 958 292 

 

Tabell 3-6. Styvhet 𝐸𝐸𝐼𝐼𝑥𝑥 för bjälklagsdimension 9,6 x 1,0 m2. 

H-balk Ingen samverkan 
𝑬𝑬𝑰𝑰𝒙𝒙,𝑰𝑰𝑰𝑰 [Nm2] 

Full samverkan 
𝑬𝑬𝑰𝑰𝒙𝒙,𝑽𝑽 [Nm2] 

Raka balkar 
𝑬𝑬𝑰𝑰𝒙𝒙 [Nm2] 

Vinklade balkar 
𝑬𝑬𝑰𝑰𝒙𝒙 [Nm2] 

H250 4023 3 642 288 1 108 478 1 958 292 
H300 4023 4 849 200 1 346 483 3 223 433 
H350 4023 6 228 528 1 277 427 4 055 231 
H400 4023 6 982 848 1 369 900 5 670 743 
H450 4023 9 504 432  1 234 561 6 380 887 
H500 4023 12 413 952 1 326 043 8 204 881 
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3.3 BRUKSGRÄNSKONTROLL MED RFEM-BERÄKNINGAR 

Nedan följer resultatet från den tredje och sista fasen där de två varianterna av bjälklag modelleras och testas i 
programmet RFEM. 

3.3.1  UTVECKLING AV MODELLEN 

För fullständig redovisning av modellframtagningen hänvisas till bilaga C avsnitt 9.1. Nedan följer en redovisning av 
den resulterande modellen.  

Modellen skapas av skalelement, vilket i programmet RFEM benämns Surfaces. Dessa element beskrivs i Dlubals 
manual som element vilka utöver sin strukturella geometri, har styvhetsegenskaper utifrån materialval och 
tjocklek. Vidare kan skalelementens material ges ortotropa egenskaper, det vill säga olika styvhet i den lokala x- 
och y-riktningen för elementet (Dlubal, 2016). Detta ger möjlighet att bygga upp bjälklagens varierande geometri 
samt beskriva bjälklagens ingående delar på ett korrekt sätt då materialegenskaperna för trä skiljer sig parallellt 
och vinkelrätt mot fiberriktningen. I Figur 3-13 och Figur 3-14 visas exempel på modeller för bjälklag med arean L x 
B = 8,0 x 9,6 m2, för raka respektive vinklade H250- och H500-balkar.   

    

Figur 3-14. Bjälklagsmodeller med balkar med höjden 250 mm, raka (t.v.) respektive vinklade (t.h.). 

    

Figur 3-15. Bjälklagsmodeller med balkar med höjden 500 mm, raka (t.v.) respektive vinklade (t.h.). 

3.3.2  NEDBÖJNINGSTEST 

Det första kriteriet som testas för ett bjälklag i bruksgränstillstånd är styvheten genom nedböjning vid statisk last. 
Maxnedböjningen i mittspann vid belastning med 1 kN är begränsad till 1,5 mm. En sammanställning av 
nedböjningsresultatet för bjälklag med arean 𝐿𝐿 x 𝐵𝐵 = 8,0 x 2,4 m redovisas i Tabell 3-7 och för bjälklag med arean 𝐿𝐿 
x 𝐵𝐵 = 8,0 x 9,6 m i Tabell 3-8. För de mindre bjälklagen visar en jämförelse mellan resultatet för rak och vinklade 
balkar en mindre nedböjning för bjälklag med vinklade balkar endast för de större balkhöjderna. För de större 
bjälklagen visar en jämförelse mellan resultatet för raka och vinklade balkar att samtliga bjälklag med vinklade 
balkar ger en mindre nedböjning.  
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Tabell 3-7. Sammanställning av nedböjningen för bjälklag med arean 𝐿𝐿 x 𝐵𝐵 = 8,0 x 2,4 m beräknad i RFEM. 

Bjälklag 8,0 x 2,4 m Raka 𝜹𝜹 [𝐦𝐦𝐦𝐦] Vinklade 𝛅𝛅 [𝐦𝐦𝐦𝐦] 

H250 0,773 0,938 

H300 0,620 0,699 

H350 0,530 0,579 

H400 0,438 0,408 

H450 0,406 0,391 

H500 0,352 0,300 

 

Tabell 3-8. Sammanställning av nedböjningen för bjälklag med arean 𝐿𝐿 x 𝐵𝐵 = 8,0 x 9,6 m beräknad i RFEM. 

Bjälklag 8,0 x 9,6 m Raka 𝜹𝜹 [𝐦𝐦𝐦𝐦] Vinklade 𝛅𝛅 [𝐦𝐦𝐦𝐦] 

H250 0,574 0,373 

H300 0,502 0,283 

H350 0,454 0,247 

H400 0,355 0,166 

H450 0,367 0,180 

H500 0,323 0,142 

 

Resultatet för bjälklaget med H250-balkar och arean 𝐿𝐿 x 𝐵𝐵 = 8,0 x 2,4 m redovisas i Figur 3-16 nedan. Denna Figur 
visar att bjälklaget med raka balkar ger en mindre nedböjning men även en mindre lastspridning jämfört med 
bjälklaget med vinklade balkar.  

     

Figur 3-16. Nedböjningsmönster för ett litet bjälklag med H250-balkar sett ovanifrån. Raka balkar med nedböjningen 0,773 mm 
(t.v.) och vinklade balkar med nedböjningen 0,938 mm (t.h.). 
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Resultatet för bjälklaget med H250-balkar och arean 𝐿𝐿 x 𝐵𝐵 = 8,0 x 9,6 m redovisas i Figur 3-17 nedan. Denna Figur 
visar att bjälklaget med raka balkar ger en större nedböjning samt en mindre lastspridning jämfört med bjälklaget 
med vinklade balkar.  

    

Figur 3-17. Nedböjningsmönster för ett stort bjälklag med H250-balkar sett ovanifrån. Raka balkar med nedböjningen 0,574 mm 
(t.v.) och vinklade balkar med nedböjningen 0,373 mm (t.h.). 

Figur 3-18 visar en jämförelse mellan resultatet från RFEM och beräkning av den teoretiska nedböjningen för 
endast ett balkpar. Den teoretiska nedböjningen beräknas med ekvation 3-3 vilken utgår från styvheten beräknad i 
bilaga B avsnitt 8.1.   

𝛿𝛿𝑁𝑁 = 𝑃𝑃∙𝐿𝐿3

48∙𝑅𝑅𝐼𝐼𝑦𝑦
       Ekv. 3-3 

 

Figur 3-18. Jämförelse mellan beräkning av nedböjning för ett bjälklag i RFEM och nedböjningen för ett balkpar med balkteori. 
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Resultatet för bjälklaget med H500-balkar och arean 𝐿𝐿 x 𝐵𝐵 = 8,0 x 2,4 m redovisas i Figur 3-19 nedan. Denna Figur 
visar att bjälklaget med raka balkar ger en större nedböjning samt en mindre lastspridning jämfört med bjälklaget 
med vinklade balkar.  

    

Figur 3-19. Nedböjningsmönster för ett litet bjälklag med H500-balkar sett ovanifrån. Raka balkar med nedböjningen 0,352 mm 
(t.v.) och vinklade balkar med nedböjningen 0,500 mm (t.h.). 

Resultatet för bjälklaget med H250-balkar och arean 𝐿𝐿 x 𝐵𝐵 = 8,0 x 9,6 m redovisas i Figur 3-20 nedan. Denna Figur 
visar att bjälklaget med raka balkar ger en större nedböjning samt en mindre lastspridning jämfört med bjälklaget 
med vinklade balkar.  

    

Figur 3-20. Nedböjningsmönster för ett stort bjälklag med H500-balkar sett ovanifrån. Raka balkar med nedböjningen 0,323 mm 
(t.v.) och vinklade balkar med nedböjningen 0,142 mm (t.h.). 

Figur 3-21 visar en jämförelse mellan resultatet från RFEM och beräkning av den teoretiska nedböjningen för 
endast ett balkpar. Den teoretiska nedböjningen beräknas med ekvation 3-3 vilken utgår från styvheten beräknad i 
bilaga B avsnitt 8.1.   

 

Figur 3-21. Jämförelse mellan beräkning av nedböjning för ett bjälklag i RFEM och nedböjningen för ett balkpar med balkteori 
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3.3.2.1 ANSLUTNING MELLAN ELEMENT 

Resultatet från nedböjningstesterna visar att beteendet vid nedböjning skiljer sig avsevärt mellan endast ett 
bjälklagselement, med en bjälklagsbredd på 2,4 m, och ett bjälklag bestående av flera element. Ovan har 
anslutningen mellan elementen i det större bjälklaget, med arean 𝐿𝐿  x 𝐵𝐵  = 8,0 x 9,6 m, modellerats som 
kontinuerliga och sammanfogade utan verkliga skarvar. I detta avsnitt undersöks hur egenskaperna hos bjälklaget 
påverkas när anslutningarna är ledade. Nedan, i Tabell 3-9 och 3-10, redovisas nedböjningsresultatet för bjälklag 
med raka respektive vinklade balkar. Detta visar att bjälklagen med raka balkar påverkas av anslutningstyp, medan 
bjälklagen med vinklade balkar är närmast opåverkade. 

Tabell 3-9. Jämförelse av nedböjningen för bjälklag med arean 𝐿𝐿 x 𝐵𝐵 = 8,0 x 9,6 m för raka balkar beräknad i RFEM. 
 

Bjälklag raka balkar 8,0 x 9,6 m Kontinuerlig 𝜹𝜹 [𝐦𝐦𝐦𝐦] Ledad 𝛅𝛅 [𝐦𝐦𝐦𝐦] 

H250 0,574 0,716 

H500 0,323 0,480 
 
Tabell 3-10. Jämförelse av nedböjningen för bjälklag med arean 𝐿𝐿 x 𝐵𝐵 = 8,0 x 9,6 m för vinklade balkar beräknad i RFEM. 
 

Bjälklag vinklade balkar 8,0 x 9,6 m Kontinuerlig 𝜹𝜹 [𝐦𝐦𝐦𝐦] Ledad 𝛅𝛅 [𝐦𝐦𝐦𝐦] 

H250 0,373 0,374 

H500 0,142 0,144 

3.3.3  VIBRATIONSTEST 

Det andra kriteriet som testas för ett bjälklag i bruksgränstillstånd är beteendet vid inverkan av dynamisk last. Det 
första kravet, krav a), är detsamma som testats i avsnittet ovan, Nedböjningstest. Det andra kravet, krav b), som 
ska uppfyllas kontrolleras enligt metoder beskrivet i avsnitt 2.3.3. För fullständig redovisning av utförandet 
hänvisas till bilaga C, avsnitt 9.5.  

I Tabell 3-11 och Tabell 3-12 redovisas resultatet från beräkningarna av egenfrekvens, 𝑓𝑓1 , och 
impulshastighetsrespons, 𝑣𝑣, för bjälklag med raka respektive vinklade balkar. Resultatet visar att samtliga bjälklag, 
förutom bjälklaget med vinklade H250-balkar, uppfyller kravet. Detta gäller både för bjälklagen med raka balkar 
och med vinklade balkar. En viss skillnad i frekvens märks mellan de två utformningarna, där bjälklagen med de 
vinklade balkarna har en genomgående lägre frekvens.  

Tabell 3-11. Resultat från beräkning av impulshastighetsresponsen för bjälklag med raka balkar 

Raka 𝒇𝒇𝟏𝟏 [𝐇𝐇𝐇𝐇] 𝒗𝒗 [𝐦𝐦/(𝐍𝐍𝐬𝐬𝟐𝟐)] 𝒃𝒃𝒇𝒇𝟏𝟏∙𝜻𝜻−𝟏𝟏 [𝐦𝐦/(𝐍𝐍𝐬𝐬𝟐𝟐)] 

H250 8,99 0,0025 0,0139 

H300 10,76 0,0026 0,0149 

H350 12,03 0,0026 0,0156 

H400 13,70 0,0026 0,0166 

H450 14,83 0,0028 0,0173 

H500 15,63 0,0026 0,0178 
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Tabell 3-12. Resultat från beräkning av impulshastighetsresponsen för bjälklag med vinklade balkar 

Vinklade 𝒇𝒇𝟏𝟏 [𝐇𝐇𝐇𝐇] 𝒗𝒗 [𝐦𝐦/(𝐍𝐍𝐬𝐬𝟐𝟐)] 𝒃𝒃𝒇𝒇𝟏𝟏∙𝜻𝜻−𝟏𝟏 [𝐦𝐦/(𝐍𝐍𝐬𝐬𝟐𝟐)] 

H250 7,16 0,0024 0,0130 

H300 8,61 0,0023 0,0137 

H350 9,43 0,0022 0,0142 

H400 11,32 0,0020 0,0156 

H450 11,77 0,0021 0,0154 

H500 13,19 0,0019 0,0163 
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4 DISKUSSION 

En utvärdering av resultatet med fokus på bjälklagets höjd och styvhetsegenskaper presenteras nedan för 
respektive fas. 

• Fas 1: Bjälklagets utformning 
• Fas 2: Styvhetsberäkningar 
• Fas 3: Bruksgränskontroll med RFEM-beräkningar 

4.1 BJÄLKLAGETS UTFORMNING 

Utformningen av bjälklaget resulterade i ett bjälklag uppbyggt av lättbalkar med en vinkel omkring 60 grader, vilka 
ansluts till 15 mm tjocka plywoodskivor med hjälp av kilformade lister.  

Balkarnas optimala vinkel härleddes till 60 grader, genom att reducera skjuvdeformationerna vid belastning. 
Fördelen med detta är att deformationen minskar i jämförelse med val av annan vinkel. Detta bedömdes mer 
relevant än att välja en lägre vinkel, vilket hade reducerat bjälklagshöjden ytterligare.  

Skivmaterialet plywood var tämligen överlägsen både utifrån resultatet i litteraturstudien samt testerna i RFEM. 
Det material som gav resultat i klass med plywood var Kerto-Q. Det krävdes dock en större tjocklek hos skivan vid 
val av Kerto-Q, dessutom till en högre kostnad, vilket bedömdes olämpligt då en reduktion av bjälklagshöjden är 
bjälklagets primära syfte. Därefter valdes en tunnare skiva av plywood om 15 mm. 

Utformningen av bjälklaget fokuserar på en smidig och enkel tillverkning. Detta resulterade i en kilformad list som 
appliceras på skivmaterialet för att kunna ansluta lättbalkarna i rätt vinkel. Kilen utesluter modifiering av 
lättbalkarnas ordinarie utformning, men tillför en liten höjd till den totala bjälklagshöjden. Undersökningen i denna 
rapport har endast fokuserat på de interna anslutningarna i ett bjälklagselement, vilket lämnar utformningen av de 
globala anslutningarna till framtida undersökningar.  

4.2 STYVHETSBERÄKNINGAR 

Resultatet från styvhetsberäkningarna visar att egenskaperna hos både balkarna och bjälklaget i sin helhet 
förändras då balkarna vinklas. De egenskapsförändringar som är mest relevanta är styvheten i den styva 
riktningen, 𝐸𝐸𝐼𝐼𝑦𝑦 , och styvheten i den veka riktningen, 𝐸𝐸𝐼𝐼𝑥𝑥.  

Styvheten i den styva riktningen minskar när balkarna vinklas. Då styvheten påverkas av balkarnas lutning. Genom 
att vinkla balkarna minskar yttröghetsmomentet och därmed även styvheten för respektive balk. Generellt ges en 
större styvhet för balkarna med en högre balkhöjd, på grund av att flänsarnas area får en längre hävarm till balkens 
tyngdpunkt. När balkarna är raka, 90°, erhålls ett större yttröghetsmoment än när balkarna är vinklade, 60°, 
eftersom hävarmen till tyngdpunkten reduceras för de sistnämnda. Reduktionen av hävarmens längd för balkarna 
med en högre balkhöjd blir därmed större än för balkarna med en mindre balkhöjd när de vinklas.  

Styvhet i den veka riktningen ökar när balkarna vinklas. Detta genom att förändra egenskaperna hos bjälklaget, där 
skivmaterialet kan antas närma sig full samverkan istället för ingen samverkan. När balkarna är raka skiljer sig inte 
styvheten i den veka riktningen nämnvärt mellan de olika balkhöjderna. När balkarna vinklas blir det däremot en 
stor skillnad i styvhet beroende på balkarnas höjd. En högre balkhöjd ger en betydligt större styvhet för bjälklaget 
eftersom skivans hävarm till tyngdpunkten blir större i detta fall. En större styvhet i veka riktningen resulterar i en 
större lastspridning och fler balkar i bjälklaget kan antas medverka vid belastning i mittpunkten. Enligt teorin bör 
styvheten vara konstant oberoende av bjälklagets bredd, men eftersom en förenkling gjorts där 
skjuvdeformationer återspeglas i böjstyvheten så varierar styvheten för ett litet bjälklag och ett stort bjälklag. En 
strimla av ett mindre bjälklag kan liknas vid en kort och tjock balk, vilken vid belastning får större 
skjuvdeformationer än en strimla av ett större bjälklag som kan liknas vid en lång och smal balk. 
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4.3 BRUKSGRÄNSKONTROLL MED RFEM-BERÄKNINGAR 

Resultatet från RFEM-beräkningarna visar fördelarna med att vinkla balkarna i bjälklaget. Detta utifrån en 
bruksgränskontroll genom nedböjnings- och vibrationstester.  

Nedböjningen hos bjälklaget med vinklade balkar beror av den minskade styvheten i den styva riktningen och den 
ökade styvheten i den veka riktningen. Där resultatet skiljer sig beroende på arean av bjälklaget. 

För små bjälklag, med en bredd på 2,4 m, begränsas antalet balkar som lasten kan sprida sig till för att kompensera 
den minskade styvheten i y-led. Resultatet visar att bjälklagen med en låg balkhöjd ger en större nedböjning för 
vinklade balkar än för raka, medan bjälklagen med en hög balkhöjd ger en mindre nedböjning för vinklade balkar 
än för raka. Detta kan förklaras med effekten av Vierendeelverkan hos bjälklagen med raka balkar. Denna effekt 
minskar med ökad balkhöjd, eftersom de veka livens höjd blir större för dessa balkar. För små bjälklag med kortare 
balkdimensioner är vinklade balkar således inte att föredra framför bjälklag med raka balkar. De raka balkarnas 
styvhet bevaras samtidigt som Vierendeelverkan sprider lasten, medan de vinklade balkarna förlorar styvhet i y-led 
och bjälklagsbredden begränsar dess förmåga att sprida lasten till tillräckligt många balkar.  

För stora bjälklag, med en bredd på 9,6 m, erhålls en stor bjälklagsbredd för lasten att spridas över. Resultatet visar 
att nedböjningen för bjälklagen med vinklade balkar motsvarar ungefär 50% av nedböjningen för motsvarande 
bjälklag med raka balkar. Detta kan förklaras med att lastspridningen skiljer sig mellan de två bjälklagsvarianterna. 
För bjälklagen med raka balkar är det endast balkarna närmast lasten som utnyttjas. Närmare hälften av 
bjälklagets balkar är opåverkade. För bjälklagen med vinklade balkar erhålls en stor lastspridning där hela 
bjälklagets kapacitet utnyttjas. Vid jämförelse av lastspridningen för olika balkhöjder är det framförallt en skillnad 
för bjälklagen med raka balkar, där de mindre balkarna ger en större lastspridning än de större balkarna. Detta 
förklaras av att Vierendeelverkan har en större effekt för bjälklagen med små balkar. För vinklade balkar märks 
däremot ingen större skillnad mellan lastspridningen vid varierande balkhöjd. Fortsättningsvis, visade resultatet 
från anslutningstestet att bjälklaget med vinklade balkar är i princip opåverkat oavsett om det är modellerat 
kontinuerligt utan skarvar eller ledat, medan bjälklaget med raka balkar påverkas av anslutningstyp. Detta beror på 
att de vinklade balkarna bildar ett fackverk i bjälklagets tvärled, och fackverk tappar inte styvhet avsevärt huruvida 
anslutningen mellan elementen är kontinuerliga eller ledade.  

Vibrationstestet visade att de flesta bjälklagen uppfyller kraven, både då balkarna är raka och vinklade. Bjälklags 
egenfrekvens under 8 Hz bör undvikas. Generellt ger bjälklagen med vinklade balkar en lägre egenfrekvens än 
motsvarande bjälklag med raka balkar. Endast bjälklaget med vinklade H250-balkar ger en egenfrekvens under 
gränsvärdet och bör därför undersökas närmare. Exempelvis genom tester på verkliga bjälklagsmodeller istället för 
i RFEM. Egenfrekvenser över 8 Hz kan även de vara störande, vilket kontrolleras med impulshastighetsrespons. 
Detta krav uppfylls av båda bjälklagsvarianterna för samtliga balkdimensioner.   

Modellen som använts i RFEM för att utföra nedböjnings- och vibrationstesterna är utvecklad stegvis och efter 
varje steg kontrollerad mot balkteori. Nackdelen med en FEM-modell är att modellen inte kan vara en exakt kopia 
av verkligheten. Det sker alltid approximationer på grund av avsiktliga och oavsiktliga förenklingar. Det som är 
viktigt är därmed att egenskaper som är irrelevanta förenklas medan de som ska undersökas modelleras så exakt 
som möjligt. Exempelvis modelleras trämaterialets olika egenskaper i olika riktningar, men inte svaga punkter i 
form av exempelvis kvistar. Geometriskt har den kilformade listen inte beaktats vid modellering i programmet. I 
verkligheten ger denna ett litet tillägg i styvhet för bjälklaget då den tillför en area långt ifrån tyngdpunkten. På 
grund av begränsningar i programmet, stod valet mellan att modellera en för stor kil eller ingen alls, där det 
bedömdes säkrare att utesluta kilen än att modellera för mycket material. I denna undersökning har bjälklagets 
anslutning till angränsande konstruktionsdelar inte undersökts. Den inre strukturen med vinklade lättbalkar har 
som exempel i denna undersökning avslutats med raka lättbalkar, men bör undersökas närmare. Dessa kan antas 
ge ett litet styvhetstillägg på grund av extra material i bjälklagets kärna.   
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5 SLUTSATS 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den nya konstruktionslösningen med vinklade lättbalkar i bjälklag 
innebär en minskad bjälklagshöjd. Minskningen av bjälklagshöjd är större för bjälklag med en större balkdimension 
än för bjälklagen med en mindre balkdimension. Styvheten som erhålls är däremot inte densamma som för ett 
bjälklag där motsvarande lättbalkar är monterade raka. För bjälklaget med vinklade balkar erhålls en större styvhet 
i den veka riktningen men reducerad styvhet i den styva riktningen. Störst fördel ges för bjälklag med en stor 
bjälklagsbredd och höga balkar. Däremot kan det konstateras att till och med den låga balkdimensionen H300, 
uppfyller samtliga bruksgränskrav i Eurokod. Vilket innebär att konstruktionshöjden kan motsvara ett 
betongbjälklag och därmed vara ekonomiskt försvarbart vid val av bjälklagskonstruktion.  

I framtida studier bör den nya bjälklagslösningen undersökas experimentellt på en fullskalig modell. Detta för att 
säkerställa resultaten från RFEM-modelleringen samt ta hänsyn till naturligt förekommande defekter i både 
material och från montage. En förutsättning för dessa experiment är en närmare undersökning av hur 
bjälklagselementen kan sammanfogas. Hänsyn bör framförallt tas till enkelt montage, då strukturen inte är 
nämnvärt beroende av huruvida anslutningen är ledad eller kontinuerlig. 
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7 BILAGA A – BJÄLKLAGETS UTFORMNING 

Utvecklingen av bjälklaget sker i tre steg med hänsyn till både teori och praktik: 

 Optimering av vinkel 

 Val av material: Balkar samt Skivmaterial 

 Tillverkningsmetod 

7.1   OPTIMERING AV VINKEL  

I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet för att bestämma den optimala vinkeln, 𝛽, på balkarna i bjälklaget 

med hänsyn till skjuvdeformationer. 

7.1.1  TILLVÄGAGÅNG 

För att avgöra skillnaden i skjuvdeformation vid olika vinkel på balkarna i bjälklaget utförs tester i programmet 

RFEM. Bjälklaget förenklas till ett fackverk som modelleras i 2D, där vinkeln på balkarna i bjälklaget motsvarar 

vinkeln på fackverkets livstänger. En tvådimensionell arbetsyta i XZ-planet används som utgångspunkt för att 

skapa modellen med verktyget Generate Model – Members där alternativet 2D-Truss väljs, se Figur 7-1. 

Livstängerna som fackverket består av ges egenskaperna för konstruktionsvirke C24 med tvärsnittet 200x200 

mm. Fackverket belastas därefter i mittspann för att erhålla mittnedböjningen, vilket kan jämföras med Euler-

Bernoullis balkteori.  

 

Fig. 7-1. Modell av fackverk i RFEM 

Enligt Euler-Bernoullis balkteori beräknas mittnedböjningen för en fritt upplagd balk belastad med en punktlast 

i mittspann enligt ekvation 7-1 nedan. I bilaga D avsnitt 10.2.2 beskrivs det hur tröghetsmomentet för en 

fackverkskonstruktion kan beräknas enligt ekvation 7-2. Euler-Bernoullis balkteori tar dock inte hänsyn till 

skjuvdeformationer utan endast böjdeformationer hos bjälklaget. Genom att beräkna kvoten mellan 

nedböjningen i RFEM, 𝛿𝑅𝐹𝐸𝑀, och nedböjningen enligt Euler-Bernoullis balkteori, 𝛿𝑁, enligt ekvation 7-3, erhålls 

hur stor andel av nedböjningen i RFEM som består av böjdeformationer. Denna kvot benämns 𝛾 och ett större 

värde på 𝛾 innebär en mindre inverkan av skjuvdeformationer.  

 𝜹𝑵 =
𝑷∙𝑳𝟑

𝟒𝟖∙𝑬∙𝑰
    Ekv. 7-1  

𝑰 = 𝟐 ∙ (𝑨 ∙ 𝒅𝟐)  Ekv. 7-2 

𝜸 = 𝜹𝑵/𝜹𝑹𝑭𝑬𝑴  Ekv. 7-3  
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För att framhäva skjuvdeformationernas inverkan på nedböjningen undersöks fackverk med relativt stor höjd i 

förhållande till dess längd, där bakgrundsteorin till detta beskrivs närmare i bilaga D avsnitt 10.1. Fackverket 

ges en konstant höjd, ℎ = 2 m. Längden, 𝐿, beror på antalet element som fackverket består av. För varje vinkel 

testas två modeller, en där den totala längden är strax under 10 m och en där den totala längden är strax över 

10 m. Ett interpolerat värde för kvoten, 𝛾, beräknas slutligen fram för en exakt längd på 10 m. 

Vid modellering i RFEM med funktionen 2D-Truss anges livstängernas antal samt fackverkets totala längd för att 

skapa modellen. Utifrån livstångens lutning, 𝛽, samt fackverkets höjd, ℎ, kan respektive livstångs bidrag till 

fackverkets totala längd beräknas enligt ekvation 7-4. Där antalet livstänger, 𝑛, sedan väljs för att ge fackverket 

en längd kring 10 m enligt ekvation 7-5.  

𝑙 = ℎ/ tan(𝛽)   Ekv. 7-4 

𝐿 = 𝑛 ∙ 𝑙  Ekv. 7-5 

7.1.2  BERÄKNINGAR 

I Tabell 7-1 nedan redovisas respektive fackverks uppbyggnad, där antalet livstänger, 𝑛, samt den totala 

längden, 𝐿, matas in i programmet RFEM för att skapa modellerna.  

Tabell 7-1. Delresultat inför modellering av fackverk i RFEM. 

Lutning 𝜷 [°] Längd/livstång l [𝐦] Antal 𝒏 [𝐬𝐭] Total längd 𝑳 [𝐦] 

𝟒𝟎 2,38 4 9,52 

𝟒𝟎 2,38 6 14,28 

45 2,00 4 8,00 

45 2,00 6 12,00 

𝟓𝟎 1,68 4 6,72 

𝟓𝟎 1,68 6 10,08 

𝟓𝟓 1,40 6 8,4 

𝟓𝟓 1,40 8 11,2 

𝟔𝟎 1,15 8 9,23 

𝟔𝟎 1,14 10 11,54 

𝟔𝟓 0,93 10 9,33 

𝟔𝟓 0,93 12 11,2 

𝟕𝟎 0,73 12 8,74 

𝟕𝟎 0,73 14 10,2 

 

Slutligen beräknas kvoten, 𝛾, på grund av skjuvdeformationer för samtliga fackverk. Resultatet visas i Tabell 7-2 

samt Figur 7-2 där det framgår att den optimala vinkeln, 𝛽, för fackverkets livstänger och därmed bjälklagets 

balkar ligger strax under 60°. 
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Tabell 7-2. Delresultat vid beräkning av kvoten , 𝛾, på grund av skjuvdeformationer. 

Lutning 𝜷 [°] 𝜹𝑹𝑭𝑬𝑴 [𝐦𝐦] 𝜹𝑵 [𝐦𝐦] 𝜸 𝜸𝟏𝟎𝒎 

𝟒𝟎 40,3 20,43 0,506 
0,524 

𝟒𝟎 101,0 68,94 0,683 

𝟒𝟓 65,1 40,90 0,628 
0,541 

𝟒𝟓 26,7 12,12 0,454 

𝟓𝟎 20,2 7,18 0,355 
0,555 

𝟓𝟎 43,3 24,25 0,560 

𝟓𝟓 29,6 14,03 0,474 
0,573 

𝟓𝟓 51,3 33,26 0,648 

𝟔𝟎 33,5 18,63 0,556 
0,582 

𝟔𝟎 57,3 36,38 0,635 

𝟔𝟓 37,4 19,22 0,514 
0,557 

𝟔𝟓 52,5 33,22 0,633 

𝟕𝟎 32,6 15,78 0,484 
0,526 

𝟕𝟎 47,0 25,06 0,533 

 

 

Figur 7-2. Förhållandet mellan vinkeln 𝛽 och kvoten 𝛾. 
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7.2  LITTERATURSTUDIE AV SKIVMATERIAL 

Nedan redovisas resultatet från en litteraturstudie av möjliga skivmaterial till bjälklagslösningen. Följande 

material undersöks i turordning: 

 Kerto-Q 

 OSB 

 Spånskiva 

 Plywood 

7.2.1  KERTO-Q 

Kerto-Q är uppbyggt av ett ojämnt antal fanerlager där en femtedel av faneren är korslimmade. Faneren kan 

vara av olika träslag, kvalitét och tjocklek. Det är vanligt med standardfaner av gran med oputsad yta. Faneren 

limmas korsvis i rät vinkel mot varandra med ett vattenfast lim under hög temperatur samt högt tryck för att 

öka hållfastheten. Detta möjliggör tillverkning av konstruktionsskivor med högre styvhet i tvärriktningen, vilket 

är fördelaktigt i exempelvis bjälklag. Detta i kontrast till normalt fanerträ, även kallat LVL, där alla skikten är 

orienterade med enhetlig fiberriktning i längdriktningen. Limprocessen av samtliga fanerark resulterar i ett 

element med högre tillförlitlighet samt lägre variabilitet genom att eliminera och fördela virkesfel på liknande 

tillvägagångssätt som för limträ (Moelven, 2018a). 

Kerto-Q har en råare yta i likhet med Plywood och är lämplig för användning när ytkvalitéten ej är det största 

kravet. Det används därmed ofta som golv- och väggskivor då det stabiliserar hela konstruktionen och med 

tillräcklig tjocklek erhålles även bra brandmotstånd (Metsä Wood, 2018). 

Mekaniska egenskaper: 

Kerto-Q skivorna har tekniska egenskaper i likhet med limträ, genom sina goda styvhets- och styrkeegenskaper. 

Strukturen förbättrar skivans laterala böjhållfasthet och styvhet, vilket medför en ökad skjuvhållfasthet. Med 

korsade fanerlager minskas fuktrörelser längs skivans bredd väsentligt.  De mekaniska egenskaperna för Kerto-

Q redovisas i Tabell 7-3 (Svenskt trä, 2016b). 

Tabell 7-3. Mekaniska egenskaper Kerto-Q (Svenskt trä, 2016b) 

EGENSKAPER 
SKIVANS TJOCKLEK [MM] 

21-24                                       27-69 

BÖJHÅLLFASTHET [MPA] 32 36 

BÖJSTYVHET (ELASTICITETSMODUL) [MPA]  

- PARALLELLT MED FIBRER, LÄNGS E0,MEAN 10 000 10 500 

- PARALLELLT MED FIBRER, TVÄRS E0,MEAN 1 200 2 000 

SKJUVHÅLLFASTHET [MPA]   

- SKJUVNING PARALLELLT MED FIBRER, FV,0,FLAT,K 1,3  1,3 

-SKJUVNING VINKELRÄTT MOT FIBRER, FV,90,FLAT,K 0,6 0,6 
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Vanliga storlekar: 

Standarddimensioner för Kerto-Q presenteras i Tabell 7-4 nedan, vilket visar en stor variation av tjocklek och 

spännvidd (Metsä Wood, 2018). Andra storlekar utöver dessa är även möjliga som specialorder. Dock är det ett 

dyrare alternativ. Produkterna erbjuds både som skivor och balkar med vanliga tjocklekar 21, 24, 27, 33, 39, 45, 

51, 57, 63 och 69 mm. Den maximala bredden är 2 500 mm med standardlängder mellan 2 400 – 13 500 mm. 

Den maximala längden som skivorna kan tillverkas med är 26 m (Moelven, 2018a). 

Tabell 7-4. Dimensioner Kerto-Q (Metsä Wood, 2018) 

TJOCKLEK [MM]   BREDD [MM]  

 900 1 200 1 800 2 400 

27 x x x x 

33 x x x x 

39 x x x x 

45 x x x x 

51 x x x x 

57 x x x x 

63 x x x x 

69 x x x x 

 

7.2.2  OSB 

OSB, Oriented Strand Board, kan liknas med en korsning av spånskiva och plywood. Där de mekaniska 

egenskaperna är mer jämförbara med plywood. Skivorna tillverkas genom sammanlimning av långa tunna 

träspån till ett approximativt förhållande på 95 % trä och 5 % bindemedel. Grundförutsättningar för detta är ett 

högt tryck och hög värme, där spånen vid ytan är placerade i skivans längdriktning. Fortsättningsvis är OSB-

skivan den vanligast förekommande skivan för användning inom konstruktion (Svenskt trä, 2016a). Den 

används främst till balksystem, tak, väggar och andra ytor. De största användningsområdena är bland annat 

som förstärkningsskiva bakom gips, tillfälliga avskärmningar och emballage. Det är dock viktigt att undvika 

permanent bruk av skivorna i fuktig eller våt miljö om dem inte är ytbehandlade (Moelven, 2018c). 

Mekaniska egenskaper: 

Skivans kombination av trä och lim ger en starkare struktur som motverkar böjning, delaminering och vridning. 

Strimlorna av träspån orienteras parallellt med skivans längdriktning i de yttre skikten, och i de inre skikten 

orienteras dem slumpmässigt. Egenskaper enligt Tabell 7-5 erhålles beroende på OSB-skivans tjocklek (Svenskt 

trä, 2016b). 
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Tabell 7-5. Mekaniska egenskaper OSB (Svenskt trä, 2016b) 

EGENSKAPER SKIVANS TJOCKLEK [MM] 

6-10                               >10-18 

 

>18-25 

BÖJHÅLLFASTHET fm [MPA]    

- PARALLELLT MED SPÅNEN 18 16,4 14,8 

- VINKELRÄTT MOT SPÅNEN 9 8,2 7,4 

BÖJSTYVHET (ELASTICITETSMODUL) Em 
[MPA] 

  

- PARALLELLT MED SPÅNEN 4 930 4 930 4 930 

- VINKELRÄTT MOT SPÅNEN 1 980 1 980 1 980 

SKJUVHÅLLFASTHET [MPA]    

- PANELSKJUVNING fv 6,8  6,8 6,8 

-SKIKTSKJUVNING fr 1,0 1,0 1,0 

 

Vanliga storlekar: 

Den vanligaste OSB-skivan har dimensionerna 1 200 x 2 400 mm med en tjocklek mellan 6 och 25 mm. Dessa 

skivor kan även tillverkas i större dimensioner med en bredd upp till 3 m, en längd upp till 25 m och en tjocklek 

upp till 75 mm (Svenskt trä, 2016a). Vanliga dimensioner för OSB presenteras i Tabell 7-6 nedan. 

Tabell 7-6. Dimensioner OSB (Moelven, 2018c) 

TJOCKLEK [MM] BREDD [MM]   

 900 2 500 2 700 

6-10 x x x 

10-18 x x x 

18-25 x x x 

7.2.3  SPÅNSKIVA 

Spånskivor är uppbyggda av bindemedel och träspån av olika storlekar. De tillverkas genom att pressa limmade 

spån till stora skivor, där kärnan består av grövre spån och ytskiktet av finare spån. Bindemedlet är vanligtvis 

karbamidlin, och för fuktbeständiga skivor förstärks limmet med melamin (Träguiden, 2017). I Sverige tillverkas 

vanligtvis spånskivor av mindre träspån kombinerat med bindemedel. I en viss utsträckning tillverkas även 

spånskivor med approximativt 85 % spån, som är aningen mindre än strimlorna i OSB, och resterande 15 % 

bindemedel (Svenskt trä, 2016a).  

Skivorna används främst i bjälklagskonstruktioner, golv, väggar, innertak, underlagstak och möbler. Spånskivor 

delas in i klasser, P4-P7, efter respektive användning och fukttillstånd, för att undvika olämplig krympning samt 

svällning i den slutliga konstruktionen. P4 innebär en baskvalitét i torrt klimat, klimatklass 1, och P5 är 

baskvalitét i fuktigt klimat, klimatklass 2. P6-P7 är spånskivor av högre kvalitét (Träguiden, 2017a). 

Mekaniska egenskaper: 

I denna jämförelse används endast värden för spånskivor i klasserna P4-P5 (Träguiden, 2017a). De mekaniska 

egenskaperna visas i Tabell 7-7 nedan. 
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Tabell 7-7. Mekaniska egenskaper Spånskiva (Svenskt trä, 2016b) 

EGENSKAPER SKIVANS TJOCKLEK [MM] 

>6-13          > 13-20            >20-25              >25-32         >32-40        >40 

BÖJHÅLLFASTHET  fm [MPA]       

- P4  14,2 12,5 10,8 9,2 7,5 5,8 

- P5  15 13,3 11,7 10 8,3 7,5 

BÖJSTYVHET 
(ELASTICITETSMODUL) Em [MPA] 

     

- P4  3 200 2 900 2 700 2 400 2 100 1 800 

- P5  3 500 3 300 3 000 2 600 2 400 2 100 

SKJUVHÅLLFASTHET [MPA]       

- PANELSKJUVNING fv        

- P4 6,6  6.1 5.5 4.8 4.4 4.2 

- P5  7.0  6.5 5.9 5.2 4.8 4.4 

-SKIKTSKJUVNING fr       

-P4 1,8 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 

-P5 1,9 1,7 1,5 1,3 1,2 1,0 

 

Vanliga storlekar: 

Det finns spånskivor i ett flertal format, tjocklekar och kantutföranden (Moelven, 2018b). Vanliga dimensioner 

visas i Tabell 7-8. 

Tabell 7-8. Dimensioner spånskiva (Moelven, 2018b) 

TJOCKLEK [MM]  BREDD [MM]   

 1 200 1 800 2 500 2 700 

10 X x x x 

12 X x x x 

16 X x x x 

18 X x x x 

19 X x x x 

22 X x x x 

7.2.4  PLYWOOD 

Plywood är en av de första träbaserade kompositprodukterna som tillverkades i Sverige. Tillverkningsprocessen 

sker i likhet med den för fanerträ, dock med skillnaden att faneren placeras vinkelrätt mot varandra med udda 

antal faner. Där fiberriktningen i de yttersta faneren orienteras i skivans längdriktning. Egenskaperna för 

plywood varierar beroende på antal faner och deras tjocklek, samt lastriktningen. De skikt med fiberriktning i 

samma riktning som normalspänningarna erhåller högst styvhet och tar därmed upp huvuddelen av lasten. 

(Svenskt trä, 2016a). 
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Plywood är lämplig att använda som större stabila paneler med höga hållfasthetsegenskaper. Det är ett starkt 

och styvt material som är slitstarkt. Det används i olika kvalitéter som är anpassade till olika 

användningsområden.  Exempelvis K-plywood används till konstruktionsändamål, och det limmas med fenollim 

med hög beständighet. K-plywood används exempelvis som skivor till yttertak och som komponent i limmade 

element som balkar (Svenskt trä, 2016a). 

Mekaniska egenskaper: 

Mekaniska egenskaper för en specifik plywoodprodukt visas nedan i Tabell 7-9. Denna produkt kallas KingSize 

och tillverkas av Metsä Wood (Metsä Wood, 2017). 

Tabell 7-9. Mekaniska egenskaper plywood (Metsä Wood,2017) 

EGENSKAPER SKIVANS TJOCKLEK [MM] 

  9                 12                 15                 18             21            24          27              30 

BÖJHÅLLFASTHET fm [MPA] 

- PARALLELLT  29,6 27,9 26,8 26,1 25,6 25,3 25,0 24,8 

- VINKELRÄTT  32,1 33,2 33.8 34.1 34.3 34.4 34.5 34.6 

BÖJSTYVHET 
(ELASTICITETSMODUL) Em 
[MPA] 

       

- PARALLELLT  11 395 10 719 10 316 10 048 9 858 9 717 9 607 9 519 

- VINKELRÄTT 6 105 6 781 7 184 7 452 7 642 7 783 7 893 7 981 

SKJUVHÅLLFASTHET [MPA] Beror på densiteten, 350-750 kg/m
3
 (Svenskt trä, 2016b) 

- PANELSKJUVNING fv 1,8-7,5 

-SKIKTSKJUVNING fr 0,4-1,2 

 

Vanliga storlekar: 

Plywood tillverkas vanligtvis i skivstorlekar med tjockleken 12-24 mm och bredden 1 200 mm eller 2 400 mm. 

Det är möjligt att specialbeställa större dimensioner, exempelvis en maximal storlek av Metsä Wood KingSize 

på 13 700 mm x 2 800 mm. Vanliga dimensioner för denna produkt redovisas i Tabell 7-10 nedan (Metsä Wood, 

2017). 

Tabell 7-10. Dimensioner plywood (Metsä Wood, 2017) 

TJOCKLEK [MM]  BREDD [MM]  

 <1 000 1 000-2 000 >2 000 

9 x x x 

12 x x x 

15 x x x 

18 x x x 

21 x x x 

24 x x x 

27 x x x 

30 x x x 
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7.3  UTFORMNING AV BJÄLKLAGETS GEOMETRI  

I detta avsnitt redovisas beräkningarna för avsnitt 3.1.3 där tillverkningen av bjälklagselementet beskrivs. 

Lättbalkarna som används utgår från Masonite Beams sortiment av H-balkar vars dimensioner redovisas i 

Tabell 7-11 (Masonite Beams, 2018). Begränsning görs till balkar med en höjd mellan 250–500 mm. 

Tabell 7-11. Dimensioner H-balkar från Masonite Beams. 

H-balk Höjd 

 𝒉 [mm] 

Flänsbredd 

 𝒃𝒇 [mm] 

Flänshöjd 

 𝒉𝒇 [mm] 

Livbredd 

 𝒃𝒘 [mm] 

Livhöjd 

 𝒉𝒘 [mm] 

H250 250 47 47 10 156 

H300 300 47 47 10 206 

H350 350 47 47 10 256 

H400 400 47 47 10 306 

H450 450 47 47 10 356 

H500 500 47 47 10 406 

 

Skivmaterialet som används är plywood vilken har en standardbredd, 𝐵, på 2 400 mm. Till skivmaterialet 

monteras balkarna med hjälp av en kilformad list. Monteras balkarna enligt den optimala vinkeln, 𝛽, på 60° 

innebär det att balkarna inte kommer täcka hela skivbredden eller sticka ut utanför skivan. Därför anpassas 

balkarnas respektive vinkel utifrån skivans bredd.  

 

Figur 7-7. Balkens lutning. 

Beroende på balkens lutning tar den upp olika stor del, 𝑐𝑐, av skivans totala bredd, se Figur 7-7. Detta avstånd 

motsvarar balkarnas centrumavstånd och beräknas enligt ekvation 7-6. Utifrån denna andel kan antalet balkar, 

𝑛, som får plats på skivans totala bredd, 𝐵, beräknas enligt ekvation 7-7. Genom att testa olika vinklar kring den 

optimala vinkeln 60°, bestäms respektive H-balks antal, vinkel samt centrumavstånd, vilket redovisas i Tabell 7-

12. Slutligen beräknas även den vinkelräta höjden, ℎ′, som balken tar upp enligt ekvation 7-8. Vilken kan 

jämföras med dess vertikala höjd, ℎ.  

 

𝛽 𝛽 
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𝑐𝑐 = 𝑏1 + 𝑏2 = ℎ ∙ cos(𝛽) + 𝑏𝑓 ∙ sin (𝛽)   Ekv. 7-6 

𝑛 =
𝐵

𝑐𝑐
     EKv. 7-7 

ℎ′ = ℎ ∙ sin(𝛽) + 𝑏𝑓 ∙ cos (𝛽)    Ekv. 7-8  

 

Figur 7-7. Bjälklagsparametrar för det nya bjälklaget. 

Tabell 7-12. Dimensioner för bjälklagselementen beroende på balkstorlek 

H-balk 𝒉 [𝐦𝐦] 𝒏 [𝒔𝒕] 𝜶 [°] 𝒄𝒄 [𝒎𝒎] 𝒉′ [𝐦𝐦] 

H250 250 7 58 171 237 

H300 300 6 58 200 279 

H350 350 5 55 240 313 

H400 400 5 60 240 370 

H450 450 4 55 300 395 

H500 500 4 59 300 452 
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8 BILAGA B - STYVHETSBERÄKNINGAR 

I detta avsnitt undersöks bjälklagets styvhetsegenskaper utifrån befintliga teorier. Detta för att få en förståelse 

för hur bjälklaget kan förväntas bete sig i bruksgränstillståndet vid test av nedböjning och vibrationer. 

8.1  BESTÄMNING AV EI Y   

Styvheten i den styva riktningen, 𝐸𝐼𝑦 , beräknas genom en förenkling av geometrin för ett V-tvärsnitt av 

bjälklaget, se Figur 8-1. Härledningen av denna förenkling redovisas i bilaga D avsnitt 10.3. där även de 

parallella bredderna och höjderna för tvärsnittet beräknas samt redovisas. Utifrån dessa modifierade mått 

beräknas de fiktiva bredderna för livet av OSB och skivan av plywood, för att konvertera tvärsnittet till ett fiktivt 

tvärsnitt innehållandes endast konstruktionsvirke C24.  Slutligen beräknas tröghetsmomentet vilket 

multipliceras med elasticitetsmodulen för konstruktionsvirke för att slutligen erhålla styvheten 𝐸𝐼𝑦 . 

Fullständiga beräkningar presenteras som exempel för H250-balkar, där samma beräkningsgång har utförts 

även för H300- till H500-balkar. Resultatet redovisas i Tabellform i avsnitt 8.1.1.  

 

Figur 8-1. Modifierade mått vid förenkling av geometrin för ett V-tvärsnitt. 

Materialegenskaper som används i beräkningarna presenteras nedan. 

𝐸𝑓 = 11 000 MPa Elasticitetsmodul för konstruktionsvirke C24 [MPa] 

𝐸𝑘,𝑦 = 10 320 MPa  Elasticitetsmodul för Plywood 15 mm i styva riktningen [MPa] 

𝐸𝑘,𝑥 = 7184 MPa  Elasticitetsmodul för Plywood 15 mm i veka riktningen [MPa] 

𝐸𝑤 = 3 800 MPa Elasticitetsmodul för OSB 10 mm [MPa] 

8.1.1  SAMMANSTÄLLNING AV E IY  

Nedan presenteras resulterande styvhet för ett balkpar från den vinklade designlösningen, samt resulterande 

styvhet för ett balkpar där samma balkar är monterade raka Tabell 8-1 och Tabell 8-2. Det förstnämnda 

balkparets tröghetsmoment beräknas med modifierade dimensioner enligt Figur 8-1, medan balkparet med 

raka balkar inte behöver modifieras för att utföra tröghetsmomentberäkningarna.  
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Tabell 8-1. Styvhet 𝐸𝐼𝑦 för raka balkpar med skiva. 

H-balk 𝒉 [𝐦𝐦] 𝒄𝒄 [𝒎𝒎] 𝜷 [°] 𝑰𝒚 [𝒎𝟒] 𝑬𝑰𝒚 [𝐍𝐦𝟐] 

H250 250 171 90 2,6 ∙ 10−4 2 904 200 

H300 300 200 90 4,2 ∙ 10−4 4 703 000 

H350 350 240 90 6,6 ∙ 10−4 7 307 400 

H400 400 240 90 8,8 ∙ 10−4 9 628 600 

H450 450 300 90 13,0 ∙ 10−4 14 295 000 

H500 500 300 90 16,2 ∙ 10−4 17 748 600 

 

Tabell 8-2. Styvhet 𝐸𝐼𝑦 för vinklade balkpar med skiva. 

H-balk 𝒉 [𝐦𝐦] 𝒄𝒄 [𝒎𝒎] 𝜷 [°] 𝑰𝒚 [𝒎𝟒] 𝑬𝑰𝒚 [𝐍𝐦𝟐] 

H250 250 171 58 2,4 ∙ 10−4 2 667 400 

H300 300 200 58 3,8 ∙ 10−4 4 149 800 

H350 350 240 55 5,4 ∙ 10−4 5 970 200 

H400 400 240 60 7,6 ∙  10−4 8 329 600 

H450 450 300 55 10,2 ∙ 10−4 11 192 200 

H500 500 300 59 13,4 ∙ 10−4 14 694 800 

 

8.1.1.1 EXEMPEL MED H250-BALKAR 

I detta avsnitt redovisas exempelberäkningar för två balkpar. Balkarna i de två balkparen i detta exempel är 

H250-balkar från Masonite Beams. I det ena fallet monterade likt i den nya designlösningen, och i det andra 

fallet raka med samma centrumavstånd, se Figur 8-2.  

 

Figur 8-2. Balkpar med skiva. 
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Balkparet med vinklade balkar kan förenklas till ett balkpar med vertikala I-balkar med följande modifierade 

mått, beräknade i bilaga D avsnitt 10.3.2.1: 

ℎ = 250 mm    Balkens höjd [mm] 

𝑏𝑓 = 47 mm    Flänsens bredd [mm] 

𝑏𝑓
′ = 55,4 mm    Flänsens modifierade bredd från vinklad balkfläns [mm] 

𝑏𝑤 = 10 mm   Livets tjocklek [mm] 

𝑏𝑤
′ = 11,7 mm    Livets modifierade tjocklek från vinklat balkliv [mm] 

ℎ𝑓 = 47 𝑚𝑚   Flänsens höjd [mm] 

ℎ𝑓
′ = 39,9 mm   Flänsens modifierade höjd [mm] 

ℎ′ = 237 mm   Balkens totala höjd [mm] 

𝑏𝑤 = 156 mm   Livets höjd [mm] 

ℎ𝑤
′ = 157,2 mm   Livets modifierade höjd [mm] 

𝑡 = 15    Skivans höjd [mm] 

𝑏 = 171 mm    Skivans bredd [mm] 

 

Raka balkar: 𝜷 = 𝟗𝟎° 

Dimensionerna för balkarna och skivan är enligt måtten ovan. Där det inte sker någon modifiering av höjder 

eller bredder, det vill säga ℎ , 𝑏𝑓 , ℎ𝑓 , ℎ𝑤 , och 𝑏𝑤  används. Beräkningarna nedan har utförts enligt 

Dimensionering av träkonstruktioner (Svenskt trä, 2016b). 

Fiktivt tvärsnitt 

Effektivbredd för plywoodskivan enligt Dimensionering av träkonstruktioner del 1: Tabell 5.1 (Svenskt trä, 

2016a) 

𝑏𝑒𝑓𝑓 = 0,2 ∙ 𝐿 = 1600 mm   

Kontroll huruvida 𝑏𝑒𝑓𝑓 < 𝑏. Om detta villkor uppfylls, använd den effektiva bredden. 

𝑏𝑒𝑓𝑓 > 𝑏 då 1600 mm > 171 mm 

Därmed används ursprungliga bredden, 𝑏, vid beräkning av det fiktiva tvärsnittet. 

Tvärsnittet transformeras till ett fiktivt tvärsnitt bestående av enbart konstruktionsvirke C24. Därmed beräknas 

fiktiva tvärsnitt både för skivmaterialet av plywood samt för livet av OSB enligt Dimensionering av 

träkonstruktioner del 3: Exempel 7.3 (Svenskt trä, 2016c). 

𝑏𝑘,𝑓𝑖𝑐 =
𝐸𝑘,𝑦

𝐸𝑓
∙ 𝑏 = 160,4 mm    Fiktiv bredd för skivan 

𝑏𝑤,𝑓𝑖𝑐 =
𝐸𝑤

𝐸𝑓
∙ 𝑏𝑤 = 3,5 mm    Fiktiv bredd för livet 
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Tyngdpunkt för bjälklaget 

Tyngdpunkten befinner sig i mitten av balken, vilket är förväntat då tvärsnittet med balkarna och skivorna är 

symmetrisk. 

𝑧𝑡𝑝 =
(ℎ+2∙𝑡)

2
= 140 mm  

Yttröghetsmoment och styvhet   

Yttröghetsmomentet 𝐼𝑦  för två vertikala I-balkar med skiva. 

𝐼𝑦 = 2 ∙ (𝐼𝑦,𝑘𝑙 + 𝐼𝑦,𝑓𝑙 + 𝐼𝑦,𝑤 + 𝐼𝑦,𝑓𝑢 + 𝐼𝑦,𝑘𝑢) ∙ 10−12 = 2 ∙ (2 ∙ (
𝑏𝑘,𝑓𝑖𝑐∙𝑡3

12
+ 𝑏𝑘,𝑓𝑖𝑐 ∙ 𝑡 ∙ (𝑧𝑡𝑝 −

𝑡

2
)

2

) + 2 ∙

(
𝑏𝑓∙hf

3

12
+ 𝑏𝑓 ∙ ℎ𝑓 ∙ (𝑧𝑡𝑝 − 𝑡 −

ℎ𝑓

2
)

2

) +
𝑏𝑤,𝑓𝑖𝑐∙ℎ𝑤

3

12
) = 2,6 ∙ 10−4 m4    

Den slutliga styvheten ges nedan: 

𝐸𝐼𝑦 = 𝐸𝑓 ∙ 𝐼𝑦 = 2 904 200 Nm2  

  

Vinklade balkar: 𝜷 = 𝟓𝟖° 

Dimensionerna för balkarna och skivan är enligt ovan. Där modifiering av bredd och höjd sker, det vill säga ℎ′, 

𝑏𝑓′,  ℎ𝑓′ , 𝑏𝑤′ och ℎ𝑤′ används. Beräkningarna nedan har utförts enligt Dimensionering av träkonstruktioner 

(Svenskt trä, 2016b). 

Fiktivt tvärsnitt 

Effektivbredd för plywoodskivan enligt Dimensionering av träkonstruktioner del 1: Tabell 5.1 (Svenskt trä, 

2016a). 

𝑏𝑒𝑓𝑓 = 0,2 ∙ 𝐿 = 1600 mm 

Kontroll huruvida 𝑏𝑒𝑓𝑓 < 𝑏. Om detta villkor uppfylls, använd den effektiva bredden. 

𝑏𝑒𝑓𝑓 > 𝑏 då 1600 mm > 171 mm 

Därmed används ursprungliga bredden, 𝑏, vid beräkning av det fiktiva tvärsnittet. 

Tvärsnittet transformeras till ett fiktivt tvärsnitt bestående av enbart konstruktionsvirke C24. Därmed beräknas 

fiktiva tvärsnitt både för skivmaterialet av plywood samt för livet av OSB enligt Dimensionering av 

träkonstruktioner del 3: Exempel 7.3 (Svenskt trä, 2016c). 

𝑏𝑘,𝑓𝑖𝑐 =
𝐸𝑘,𝑦

𝐸𝑓
∙ 𝑏 = 160,4 mm    Fiktiv bredd för skivan 

𝑏𝑤,𝑓𝑖𝑐 =
𝐸𝑤

𝐸𝑓
∙ 𝑏𝑤′ = 4 mm    Fiktiv bredd för livet 

Tyngdpunkt för bjälklaget 

Tyngdpunkten befinner sig även för detta tvärsnitt i mitten av balken på grund av symmetrin.  

𝑧𝑡𝑝 =
(ℎ′+2∙𝑡)

2
= 133,5 mm   Tyngdpunkten för bjälklaget 
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Yttröghetsmoment och styvhet  

Yttröghetsmomentet 𝐼𝑦  för V-snittet beräknat utifrån två modifierade vertikala I-balkar med skiva. 

𝐼𝑦 = 2 ∙ (𝐼𝑦,𝑘𝑙 + 𝐼𝑦,𝑓𝑙 + 𝐼𝑦,𝑤 + 𝐼𝑦,𝑓𝑢 + 𝐼𝑦,𝑘𝑢) ∙ 10−12 = 2 ∙ (2 ∙ (
𝑏𝑘,𝑓𝑖𝑐∙𝑡3

12
+ 𝑏𝑘,𝑓𝑖𝑐 ∙ 𝑡 ∙ (𝑧𝑡𝑝 −

𝑡

2
)

2

) + 2 ∙

(
𝑏𝑓

′∙hf
′3

12
+ 𝑏𝑓

′ ∙ ℎ𝑓
′ ∙ (𝑧𝑡𝑝 − 𝑡 −

ℎ𝑓
′

2
)

2

) +
𝑏𝑤,𝑓𝑖𝑐∙ℎ𝑤

′3

12
) = 2,43 ∙ 10−4 m4    

Den slutliga styvheten ses nedan: 

𝐸𝐼𝑦 = 𝐸𝑓 ∙ 𝐼𝑦 = 2 667 400 Nm2  

8.1.2  TEORETISK NEDBÖJNING 

En uppskattning av nedböjningen för ett bjälklag, med längden 8 m, kan beräknas genom att använda Euler-

Bernoullis balkteori, se ekvation 8-1. Där mittnedböjningen beräknas för en fritt upplagd balk belastad med en 

punktlast på 1 kN i mittspann. Genom att använda de tidigare beräknade styvheterna för respektive balkpar 

från avsnittet ovan, kan den teoretiska nedböjningen uppskattas. Nedböjningen för bjälklagen med de raka 

balkarna redovisas i Tabell 8-3 nedan och för de vinklade balkarna i Tabell 8-4. 

𝛿𝑁 =
𝑃∙𝐿3

48∙𝐸𝐼𝑦
    Ekv. 8-1 

Tabell 8-3. Nedböjning enligt Euler-Bernoullis balkteori för raka balkar.  

H-balk 𝒉 [𝐦𝐦] 𝒄𝒄 [𝒎𝒎] 𝜶 [°] 𝑬𝑰𝒚 [𝐍𝐦𝟐] 𝜹 [𝒎𝒎] 

H250 250 171 90 2 904 200 3,68 

H300 300 200 90 4 703 000 2,27 

H350 350 240 90 7 307 400 1,46 

H400 400 240 90 9 628 600 1,11 

H450 450 300 90 14 295 000 0,75 

H500 500 300 90 17 748 600 0,60 

 

Tabell 8-4. Nedböjning enligt Euler-Bernoullis balkteori för vinklade balkar.  

H-balk 𝒉 [𝐦𝐦] 𝒄𝒄 [𝒎𝒎] 𝜶 [°] 𝑬𝑰𝒚 [𝐍𝐦𝟐] 𝜹 [𝒎𝒎] 

H250 250 171 58 2 667 400 4,01 

H300 300 200 58 4 149 800 2,57 

H350 350 240 55 5 970 200 1,79 

H400 400 240 60 8 329 600 1,28 

H450 450 300 55 11 192 200 0,95 

H500 500 300 59 14 694 800 0,73 
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8.2  BESTÄMNING AV EI X   

Styvheten i den veka riktningen, 𝐸𝐼𝑥, kan beskrivas utifrån teorin om samverkan enligt bilaga D avsnitt 10.2. 

Beräkningen av styvheten för ett bjälklag bestående av 15 mm plywood med elasticitetsmodulen 7 184 MPa för 

både full samverkan och ingen samverkan, redovisas i Tabell 8-5. 

Tabell 8-5. Teoretiska styvheten 𝐸𝐼𝑥 vid ingen samverkan respektive full samverkan för en 1,0 m bred strimla. 

H-balk Ingen samverkan 
𝑬𝑰𝒙,𝑰𝑰 [Nm2] 

Full samverkan 
𝑬𝑰𝒙,𝑽 [Nm2] 

H250 4023 3 642 288 
H300 4023 4 849 200 
H350 4023 6 228 528 
H400 4023 6 982 848 
H450 4023 9 504 432  
H500 4023 12 413 952 

 

I Bilaga D avsnitt 10.2 beskrivs även att denna samverkan påverkas mycket av hur stora skjuvdeformationer 

som uppstår i kärnan av bjälklaget. Detta påverkar framförallt bjälklaget med vinklade balkar vilken inte uppnår 

full samverkan utan något sämre styvhet. Dessutom påverkas det raka bjälklaget av vierendeelverkan, vidare 

beskrivet i avsnitt bilaga D avsnitt 10.4. På grund av påverkan av både skjuvdeformationer och 

vierendeelverkan är den exakta styvheten i den veka riktningen svår att uppskatta med teoretiska beräkningar. 

Därför uppskattas styvheten, 𝐸𝐼𝑥, för bjälklaget med vinklade balkar och motsvarande bjälklag med raka balkar 

genom tester i RFEM. 

Testerna i RFEM utförs genom att modellera en 1,0 m bred strimla av bjälklaget, se markering i Figur 8-3. Figur 

8-4 visar exempel på hur denna bjälklagsstrimla modellerats i RFEM. Testerna har utförts med två olika 

bjälklagsbredder, nämligen 2,4 m respektive 9,6 m. Genom att belasta denna strimla i mittspann med en 

punktlast om 1,0 kN erhålls mittdeformationen. Följande antaganden görs sedan för att beräkna en 

approximativ styvhet.  

𝛿𝑅𝐹𝐸𝑀 = 𝛿𝐵 + 𝛿𝑆  

𝛿𝑅𝐹𝑀 =
𝑃𝐿3

48𝐸𝐼
+ 𝛿𝑆  

𝛿𝑅𝐹𝐸𝑀 − 𝛿𝑆 =
𝑃𝐿3

48𝐸𝐼
  

𝛿𝑅𝐹𝐸𝑀 ≈
𝑃𝐿3

48𝐸𝐼
→ 𝐸𝐼𝑥 =

𝑃𝐿3

48𝛿𝑅𝐹𝐸𝑀
  

Denna approximation innebär att den totala nedböjningen som erhålls i RFEM, 𝛿𝑅𝐹𝐸𝑀, kan antas bestå dels av 

böjdeformation, 𝛿𝐵, dels av skjuvdeformation 𝛿𝑆. Böjdeformationen kan antas beräknas enligt Euler-Bernoullis 

balkteori, där 𝐸𝐼𝑥  i teorin är konstant. I denna approximation antas dock skjuvdeformationerna vara 

böjdeformationer, och 𝐸𝐼𝑥  varierar därmed med skjuvdeformationernas variation. Approximationen resulterar 

sammanfattningsvis med ekvation 8-2 för beräkning av styvheten i den veka riktningen. Resultatet från RFEM-

beräkningarna redovisas i Tabell 8-6 och 8-7 beroende på bjälklagsbredd. Där en fullständig redovisning av 

modelleringen utförs i bilaga C avsnitt 9.1.3. 

𝐸𝐼𝑥 =
𝑃𝐿3

48𝛿𝑅𝐹𝐸𝑀
     Ekv. 8-2 
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Figur 8-3. Veka riktningen i x-led. 

 

Figur 8.-4. Exempel på strimla med vinklade H500-balkar. Nedböjning 1,4 mm. 

Tabell 8-6. Styvhet 𝐸𝐼𝑥 för bjälklagsdimension 2,4 x 8,0 m
2  

 

H-balk 
Styvhet raka balkar 

𝑬𝑰𝒙 [Nm2] 
Styvhet vinklade balkar 

𝑬𝑰𝒙 [Nm2] 

H250 153 191 1 108 477 
H300 130 081 1 378 176 
H350 115 200 1 642 516 
H400 118 665 1 683 502 
H450 105 495 1 217 060 
H500 110 940 1 958 292 

 

Tabell 8-7. Styvhet 𝐸𝐼𝑥 för bjälklagsdimension 9,6 x 8,0 m
2  

 

H-balk Styvhet raka balkar 

𝑬𝑰𝒙 [Nm
2
] 

Styvhet vinklade balkar 

𝑬𝑰𝒙 [Nm
2
] 

H250 1 108 478 1 958 292 

H300 1 346 483 3 223 433 

H350 1 277 427 4 055 231 

H400 1 369 900 5 670 743 

H450 1 234 561 6 380 887 

H500 1 326 043 8 204 881 

𝑦 

𝑥 



C1 
 

9 BILAGA C - RFEM-BERÄKNINGAR 

9.1  UTVECKLING AV MODELLEN 

För att undersöka egenskaperna hos bjälklaget med vinklade balkar samt jämföra det med egenskaperna hos 

ett motsvarande bjälklag med raka balkar utvecklas en modell i programmet RFEM. I följande avsnitt beskrivs 

utvecklingen av modellen som i senare avsnitt används vid nedböjningstest samt vibrationstest.  

Nedan följer tester utförda för att stegvis verifiera att modellen av skalelement ger en pålitlig bild av 

verkligheten. 

9.1.1  UPPDELNING AV SKALELEMENTEN 

I detta test undersöks hur skalelementen beter sig då de delas upp med funktionen Split Surface. Detta för att 

undersöka om skivmaterialet som belastas agerar som en hel skiva eller som en uppdelad, det vill säga om 

skivan endast är visuellt uppdelad eller inte.  

Två skalelement med samma strukturella geometri och samma materialegenskaper belastas med en punklast i 

mittspann, det ena uppdelat i fyra element och det andra i 16 element. Resultatet enligt Figur 9-1 visar att 

nedböjningen blir 12,7 mm för båda modellerna och slutsatsen dras att uppdelningen endast är visuell.  

    

Figur 9-1. Jämförelse mellan olika uppdelning av skalelement. 

 

9.1.2  JÄMFÖRELSE MED BALKTEORI 

I följande avsnitt verifieras trovärdigheten hos skalelementen modellerade i RFEM genom jämförelse med 

Euler-Bernoullis balkteori. Skalelementen skapas som nämnt ovan med Orthotropic Surfaces vilka modelleras 

fritt upplagda med en punktbelastning i mittspann för att beräkna nedböjningen, 𝛿𝑅𝐹𝐸𝑀. Detta jämförs sedan 

med nedböjningen enligt Euler-Bernoullis balkteori, 𝛿𝑁, vilken beräknas med ekvation 9-1 och 9-2 nedan. Att ta 

hänsyn till vid denna jämförelse är att beräkning enligt ekvationerna nedan inte tar hänsyn till 

skjuvdeformationer, vilket beräkning med RFEM gör. Utöver denna skillnad påverkas även elementen i RFEM av 

andra effekter så som skivverkan, samverkan och ramverkan vilket inte Euler-Bernoullis balkteori tar hänsyn 

till. En viss skillnad i nedböjning är därmed att vänta.  

𝛿𝑁 =
𝑃𝐿3

48𝐸𝐼
   Ekv. 9-1  

𝐼 =
𝑏ℎ3

12
   Ekv. 9-2 

9.1.2.1 SKIVMATERIAL 

Bjälklagen består av skivmaterial både under och över lättbalkarna. För att skapa dessa liggande skivmaterial 

används funktionen New Rectangular Surface. I detta test modelleras en 15 mm tjock plywoodskiva med 

dimensionerna 1,0 x 8,0 m
2
, vilken belastas i mittspann med en punktlast på 10 N. Detta resulterar i en 
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nedböjning, 𝛿𝑅𝐹𝐸𝑀, på 36,6 mm enligt Figur 9-2. Beräkningen enligt Euler-Bernoullis balkteori ger en 

nedböjning, 𝛿𝑁, på 36,9 mm vilket verifierar att resultatet från modelleringen i RFEM är pålitligt.  

 
Figur 9-2. Nedböjningen för en skiva i RFEM. 

Beräkning enligt Euler-Bernoullis balkteori: 

𝐼 =
𝑏∙ℎ3

12
=

1,0∙0,0153

12
= 0,28 ∙ 10−6 m4  

𝛿𝑁 =
𝑃𝐿3

48𝐸𝐼
=

10∙8,03

48∙10 320∙106∙0,28∙10−6 = 36,9 mm  

9.1.2.2 BALKAR 

Bjälklagen består av lättbalkar från Masonite Beams. Dessa balkar är uppbyggda av flänsar med dimensionerna 

47 x 47 mm av konstruktionsvirke C24, samt liv av 10 mm OSB-skiva med varierande längd (Masonite Beams, 

2018). Nedan visas tester av materialen var för sig samt sammanfogade till en lättbalk.  

Fläns - Konstruktionsvirke  

Lättbalkens fläns modelleras med tvärsnittsarean 47 x 47 mm
 
och längden 8,0 m. Vid en punktbelastning på  

10 N i mittspann resulterar detta i en nedböjning, 𝛿𝑅𝐹𝐸𝑀, på 23,8 mm enligt Figur 9-3. Beräkningen enligt Euler-

Bernoullis balkteori ger en nedböjning, 𝛿𝑁, på 23,8 mm vilket verifierar att resultatet från modelleringen i 

RFEM är pålitligt. 

 

Figur 9-3. Nedböjningen för lättbalkens fläns i RFEM 

Beräkning enligt Euler-Bernoullis balkteori: 

𝐼 =
0,047 ∙ 0,0473

12
= 40,7 ∙ 10−6 m4 

𝛿𝑁 =
𝑃𝐿3

48𝐸𝐼
=

10∙83

48∙11 000∙106∙40,7∙10−6 = 23,8 mm  

Liv - OSB 

Lättbalkens liv modelleras med tjockleken 10 mm och längden 8,0 m. Livets höjd varierar beroende på 

lättbalkens totala höjd. I detta exempel modelleras dels livet för en H250-balk, dels livet för en H500-balk.  



C3 
 

Livet för en H250-balk har höjden 146 mm. Vid en punktbelastning på 10 N i mittspann resulterar detta i en 

nedböjning, 𝛿𝑅𝐹𝐸𝑀, på 8,9 mm enligt Figur 9-4. Beräkningen enligt Euler-Bernoullis balkteori ger en nedböjning, 

𝛿𝑁, på 8,87 mm vilket verifierar att resultatet från modelleringen i RFEM är pålitligt. 

 

Figur 9-4. Nedböjningen för lättbalkens liv i RFEM 

Beräkning enligt Euler-Bernoullis balkteori: 

𝐼 =
0,010 ∙ 0,1563

12
= 3,16 ∙ 10−6 m4 

𝛿𝑁 =
𝑃𝐿3

48𝐸𝐼
=

10∙83

48∙ 3 800∙106∙3,16∙10−6 = 8,87 mm  

Livet för en H500-balk har höjden 406 mm. Vid en punktbelastning på 10 N i mittspann resulterar detta i en 

nedböjning, 𝛿𝑅𝐹𝐸𝑀, på 0,51 mm enligt Figur 9-5. Beräkningen enligt Euler-Bernoullis balkteori ger en 

nedböjning, 𝛿𝑁, på 0,50 mm vilket verifierar att resultatet från modelleringen i RFEM är pålitligt. 

 

Figur 9-5. Nedböjningen för lättbalkens liv i RFEM 

Beräkning enligt Euler-Bernoullis balkteori: 

𝐼 =
0,010∙0,4063

12
= 0,56 ∙ 10−6 m4  

𝛿𝑁 =
𝑃𝐿3

48𝐸𝐼
=

10∙83

48∙ 3 800∙106∙0,56∙10−6 = 0,50 mm  

Lättbalk – Konstruktionsvirke samt OSB 

Lättbalken modelleras som tre skalelement, två för flänsarna och ett för livet. Även i detta exempel modelleras 

en H250- och en H500-balk.  

Lättbalken med en totalhöjd på 250 mm, modelleras med två flänsar med dimensionerna 47 x 47 mm av 

konstruktionsvirke C24 samt ett liv med dimensionen 10 x 156 mm av OSB-skiva. Vid en punktbelastning på 10 

N i mittspann resulterar detta i en nedböjning, 𝛿𝑅𝐹𝐸𝑀, på 0,21 mm enligt Figur 9-6. Beräkningen enligt Euler-

Bernoullis balkteori ger en nedböjning, 𝛿𝑁, på 0,20 mm vilket verifierar att resultatet från modelleringen i 

RFEM är pålitligt. 
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Figur 9-6. Nedböjningen för lättbalken i RFEM 

Beräkning enligt Euler-Bernoullis balkteori, utifrån fiktivt tvärsnitt enligt avsnitt 8.1.1.1 

𝐼 = 47,4 ∙ 10−6 m4    

𝛿 =
𝑃𝐿3

48𝐸𝐼
=

10∙8,03

48∙11 000∙106∙47,4∙10−6 = 0,20 mm  

Lättbalken med en totalhöjd på 500 mm, modelleras med två flänsar med dimensionerna 47 x 47 mm av 

konstruktionsvirke C24 samt ett liv med dimensionen 10 x 156 mm av OSB-skiva. Vid en punktbelastning på 10 

N i mittspann resulterar detta i en nedböjning, 𝛿𝑅𝐹𝐸𝑀, på 0,04 mm enligt Figur 9-7. Beräkningen enligt Euler-

Bernoullis balkteori ger en nedböjning, 𝛿𝑁, på 0,04 mm vilket verifierar att resultatet från modelleringen i 

RFEM är pålitligt. 

 

Figur 9-7. Nedböjningen för lättbalken i RFEM 

Beräkning enligt Euler-Bernoullis balkteori, utifrån fiktivt tvärsnitt enligt avsnitt 8.1.1.1: 

𝐼 = 246 ∙ 10−6 m4    

𝛿 =
𝑃𝐿3

48𝐸𝐼
=

10∙8,03

48∙11 000∙106∙246∙10−6 = 0,04 mm  

9.1.3  STRIMLA AV BJÄLKLAG 

För att uppskatta styvheten i den veka riktningen, 𝐸𝐼𝑥, modelleras en 1,0 m bred strimla av bjälklaget i RFEM. 

Strimlan kan ses som en fritt upplagd balk och styvheten kan därmed härledas utifrån Euler-Bernoullis balkteori 

från nedböjningen beräknad i programmet enligt ekvation 9-3.  

𝐸𝐼𝑥,𝑅𝐹𝐸𝑀 =
𝑃∙𝐿3

48∙𝛿𝑅𝐹𝐸𝑀
  Ekv. 9-3 

I följande avsnitt beräknas styvheten dels för en strimla med raka balkar, dels för en strimla med vinklade 

balkar. Respektive med H250- och H500-balkar. Resultatet redovisas i Tabell 9-1 och Tabell 9-2 med en 

jämförelse med de teoretiska styvheterna beräknade i bilaga D avsnitt 10.2. Detta visar som förväntat att 

bjälklaget med vinklade balkar, på grund av skjuvdeformationer, får en något mindre styvhet än vid full 

samverkan. Bjälklagen med raka balkar får som väntat något högre styvhet än för ingen samverkan, på grund av 

Vierendeelverkan. 
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9.1.3.1 H250-BALKAR 

I följande exempel modelleras en 1,0 m bred strimla av ett bjälklag med bredden 9,6 m. Detta ger 4 stycken 

element á 2,4 m med 14 stycken H250-balkar vardera, det vill säga balkar med centrumavstånd 171 mm. 

Balkarna modelleras dels raka, dels med en lutning på 58°. Skivmaterialet som används för bjälklagen är 

plywood med tjockleken 15 mm. Resultatet redovisas i Tabell 9-1 med en jämförelse med den teoretiska 

styvheten beräknad i bilaga D avsnitt 10.2. 

För bjälklaget med raka balkar resulterar det i en modell enligt Figur 9-8, med en nedböjning på 13,6 mm vid en 

punktbelastning på 1 kN i mittspannet. Vilket motsvarar en styvhet på 1,36 MNm
2
 enligt beräkningen nedan.  

𝐸𝐼𝑥,𝑅𝐹𝐸𝑀 =
1000∙9,63

48∙13,6∙10−3 = 1 355 294 Nm2   

 

Figur 9-8. Raka H250-balkar. Nedböjning 13,6 mm. 

För bjälklaget med vinklade balkar blir modellen något kortare, 7,4 m, på grund av att kilarna inte tas med i 

modellen. Detta resulterar i en modell enligt Figur 9-9, med en nedböjning på 3,7 mm vid en punktbelastning 

på 1 kN i mittspannet. Vilket motsvarar en styvhet på 2,28 MNm
2
 enligt beräkningen nedan.  

𝐸𝐼𝑥,𝑅𝐹𝐸𝑀 =
1000∙7,43

48∙3,7∙10−3 = 2 281 667 Nm2   

 

Figur 9-9. Vinklade H250-balkar. Nedböjning 3,7 mm. 

Tabell 9-1. Jämförelse teoretiska värden för styvhet och styvhet från RFEM 

Styvhet, EIx [Nm
2
] 

Ingen samverkan 4023 

Full samverkan 3 642 288 

Vinklade balkar 2 281 667 

Raka balkar 1 355 294 
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9.1.3.2 H500-BALKAR 

I följande exempel modelleras en 1,0 m bred strimla av ett bjälklag med bredden 9,6 m. Detta ger 4 stycken 

element á 2,4 m med 8 stycken H500-balkar vardera, det vill säga balkar med centrumavstånd 300 mm. 

Balkarna modelleras dels raka, dels med en lutning på 59°. Skivmaterialet som används för bjälklagen är 

plywood med tjockleken 15 mm. Resultatet redovisas i Tabell 9-2 med en jämförelse med den teoretiska 

styvheten beräknad i bilaga D avsnitt 10.2. 

För bjälklaget med raka balkar resulterar det i en modell enligt Figur 9-10, med en nedböjning på 13,9 mm vid 

en punktbelastning på 1 kN i mittspannet. Vilket motsvarar en styvhet på 1,33 MNm
2
 enligt beräkningen nedan.  

𝐸𝐼𝑥,𝑅𝐹𝐸𝑀 =
1000∙9,63

48∙13,9∙10−3 = 1 326 043 Nm2   

 

Figur 9-10. Raka H500-balkar. Nedböjning 13,9 mm. 

För bjälklaget med vinklade balkar blir modellen något kortare, 8,2 m, på grund av att kilarna inte tas med i 

modellen. Detta resulterar i en modell enligt Figur 9-11, med en nedböjning på 1,4 mm vid en punktbelastning 

på 1 kN i mittspannet. Vilket motsvarar en styvhet på 8,20 MNm
2
 enligt beräkningen nedan.  

𝐸𝐼𝑥,𝑅𝐹𝐸𝑀 =
1000∙8,23

48∙1,4∙10−3 = 8 204 881 Nm2   

 

Figur 9-11. Vinklade H500-balkar. Nedböjning 1,4 mm. 

Tabell 9-2. Jämförelse teoretiska värden för styvhet och styvhet från RFEM 

Styvhet, EIx [Nm
2
] 

Ingen samverkan 4023 

Full samverkan 12 413 952 

Vinklade balkar 8 204 881 

Raka balkar 1 326 043 
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9.1.4  BJÄLKLAG 

Bjälklagen modelleras med lättbalkar som skapas enligt avsnitt 9.1.2.2. Dessa binds samman med skivmaterial 

både ovan och under som skapas enligt avsnitt 9.1.2.1. Då kilarna inte kan modelleras som skalelement, 

approximeras det verkliga bjälklaget med en förenklad modell där antalet balkar och vinkel hålls korrekta men 

centrumavståndet justeras i och med att kilarnas bredd försummas. Detta för att balkarna i form av 

skalelement ska mötas i en punkt likt för det verkliga bjälklaget. Resultatet av detta blir att bjälklagsbredden för 

bjälklagen med vinklade balkar blir något kortare än vad de skulle varit i verkligheten.  

För att verifiera en rimlig nedböjning vid punktbelastning i mittspann av bjälklaget jämförs nedböjningen i 

RFEM med nedböjningen för endast ett balkpar, dels ett vinklat balkpar, dels ett rakt balkpar. Enligt teorin om 

bjälklagets styvhet, beskriven i avsnitt 2.3, bör nedböjningen för bjälklaget skilja sig mot nedböjningen för ett 

balkpar på grund av lastspridning. Modellen är därmed pålitlig om den teoretiska nedböjningen för ett balkpar, 

vilken beräknas i bilaga B avsnitt 8.1.2, är större än nedböjningen för bjälklaget från RFEM. Nedan följer 

exempel för bjälklag med H250-balkar samt H500-balkar.  

9.1.4.1 250 BALKAR 

För att verifiera trovärdigheten i resultatet från RFEM jämförs dels ett bjälklag med bredden 2,4 m, dels ett 

bjälklag med bredden 9,6 m båda med längden 8,0 m. Nedböjningen visas i Figur 9-12 samt Figur 9-13. 

Resultatet redovisas i Tabell 9-3. Vilken visar att nedböjningen som väntat är mindre för bjälklaget i RFEM än 

för det teoretiska balkparet. 

Tabell 9-3. Jämförelse nedböjning från RFEM och nedböjning enligt teori.  

Bjälklag  RFEM 2,4 m RFEM 9,6 m Teori balkpar 

Raka 𝛿 [𝑚𝑚] 0,773 0,574 3,68 

Vinklade 𝛿 [𝑚𝑚] 0,938 0,373 4,01 

 

    

Figur 9-12. Jämförelse i lastspridning för raka (tv) respektive vinklade balkar (th). Nedböjning skiljer sig mellan 0,773 mm 

respektive 0,938 mm. 
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Figur 9-13. Jämförelse i lastspridning för raka (tv) respektive vinklade balkar (th). Nedböjning skiljer sig mellan 0,574 mm 

respektive 0,373 mm. 

9.1.4.2 H500-BALKAR 

För att verifiera trovärdigheten i resultatet från RFEM jämförs dels ett bjälklag med bredden 2,4 m, dels ett 

bjälklag med bredden 9,6 m båda med längden 8,0 m. Nedböjningen visas i Figur 9-14 samt Figur 9-15. 

Resultatet redovisas i Tabell 9-4. Vilken visar att nedböjningen som väntat är mindre för bjälklaget i RFEM än 

för det teoretiska balkparet. 

Tabell 9-4. Jämförelse nedböjning från RFEM och nedböjning enligt teori. 

Bjälklag  RFEM 2,4 m RFEM 9,6 m Teori balkpar 

Raka 𝛿 [𝑚𝑚] 0,352 0,323 0,60 

Vinklade 𝛿 [𝑚𝑚] 0,300 0,142 0,73 

 

    

Figur 9-14. Jämförelse i lastspridning för raka (tv) respektive vinklade balkar (th). Nedböjning skiljer sig mellan 0,352 mm 

respektive 0,300 mm.  
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Figur 9-15. Jämförelse i lastspridning för raka (tv) respektive vinklade balkar (th). Nedböjning skiljer sig mellan 0,323 mm 

respektive 0,142 mm.  
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9.2  TEST AV SKIVMATERIAL  

För att kontrollera vilket skivmaterial som lämpar sig bäst för bjälklaget utförs tester i RFEM. Två storlekar av 

bjälklag modelleras, dels med arean B x L = 2,4 x 8,0 m
2
, dels med arean B x L = 9,6 x 8,0 m

2
. Respektive 

bjälklagsstorlek modelleras med vinklade H250- samt H500-balkar. Skivmaterialens ortotropa egenskaper 

anges i både den styva och veka riktningen, där elasticitetsmodulen parallellt samt vinkelrätt mot skivans 

längdriktning anges. Utifrån litteraturstudien i bilaga A avsnitt 7.2 bedöms det relevant att utföra ett flertal 

tester framförallt för Kerto-Q och plywood. Ett test utförs även för OSB för att utesluta detta material, medan 

spånskiva anses erhålla otillräckliga egenskaper vilket medför att tester ej utförs för detta material. 

9.2.1.1 KERTO-Q 

Kerto-Q testas med tjocklekarna 33 mm samt 21 mm för de två bjälklagsvarianterna nämnda ovan. 

9.2.1.1.1 T=33 MM 

Elasticitetsmoduler som används i programmet är följande (Svenskt Trä, 2016b): 

𝐸0 = 10 500 MPa  

𝐸90 = 2 000 MPa  

H250-balkar 

Den totala nedböjningen för de två bjälklagen bestående av vinklade H250-balkar redovisas enligt Figur 9-16 

och Figur 9-17. 

  

Figur 9-16. Nedböjning vinklade balkar, , 𝛿 = 0,274 𝑚𝑚. 

  
Figur 9-17. Nedböjning vinklade balkar, 𝛿 = 0,274 𝑚𝑚. 
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H500-balkar 

Den totala nedböjningen för de två bjälklagen bestående av vinklade H500-balkar redovisas enligt Figur 9-18 

och Figur 9-19. 

  
Figur 9-18. Nedböjning vinklade balkar, 𝛿 = 0,212 𝑚𝑚. 
 

  
 
Figur 9-19. Nedböjning vinklade balkar, 𝛿 = 0,111 𝑚𝑚. 

9.2.1.1.2 T=21 MM 

Elasticitetsmoduler som används i programmet är följande (Svenskt Trä, 2016b): 

𝐸0 = 10 000 MPa  

𝐸90 = 1 200 MPa  

H250-balkar 

Den totala nedböjningen för de två bjälklagen bestående av vinklade H250-balkar redovisas enligt Figur 9-20  

och Figur 9-21. 

  
Figur 9-20. Nedböjning vinklade balkar, 𝛿 = 0,814 𝑚𝑚. 
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Figur 9-21. Nedböjning vinklade balkar, 𝛿 = 0,407𝑚𝑚. 

 

H500-balkar 

Den totala nedböjningen för de två bjälklagen bestående av vinklade H500-balkar redovisas enligt Figur 9-22 

och Figur 9-23. 

  
 
Figur 9-22. Nedböjning vinklade balkar, 𝛿 = 0,277 𝑚𝑚. 

 
 

  
Figur 9-23. Nedböjning vinklade balkar, 𝛿 = 0,152 𝑚𝑚. 

 

9.2.1.2 PLYWOOD 

Plywood testas med tjocklekarna 12-24 mm för de två bjälklagsvarianterna nämnda ovan. 

9.2.1.2.1 T=24 MM 

Elasticitetsmoduler som används i programmet är följande (Metsää Wood, 2017): 

𝐸0 = 9 717 MPa  

𝐸90 = 7 783 MPa  

H250-balkar 

Den totala nedböjningen för de två bjälklagen bestående av vinklade balkar redovisas enligt Figur 9-24 och 

Figur 9-25. 
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Figur 9-24. Nedböjning vinklade balkar, 𝛿 = 0,753 𝑚𝑚. 

 

  
Figur 9-25. Nedböjning vinklade balkar, 𝛿 = 0,291𝑚𝑚. 

 

H500-balkar 

Den totala nedböjningen för de två bjälklagen bestående av vinklade H500-balkar redovisas enligt Figur 9-26  

och Figur 9-27. 

  
Figur 9-26. Nedböjning vinklade balkar, 𝛿 = 0,244 𝑚𝑚. 
 

 

  
Figur 9-27. Nedböjning vinklade balkar, 𝛿 = 0,115 𝑚𝑚. 
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9.2.1.2.2 T=21 MM 

Elasticitetsmoduler som används i programmet är följande (Metsä Wood, 2017): 

𝐸0 = 9858 MPa  

𝐸90 = 7642 MPa  

H250-balkar 

Den totala nedböjningen för de två bjälklagen bestående av vinklade H250-balkar redovisas enligt Figur 9-28  

och Figur 9-29. 

  
Figur 9-28. Nedböjning vinklade balkar, 𝛿 = 0,806 𝑚𝑚. 

 

  
 
Figur 9-29. Nedböjning vinklade balkar, 𝛿 = 0,310 𝑚𝑚. 

 

H500-balkar 

Den totala nedböjningen för de två bjälklagen bestående av vinklade H500-balkar redovisas enligt Figur 9-30  

och Figur 9-31. 

  
Figur 9-30. Nedböjning vinklade balkar, 𝛿 = 0,260 𝑚𝑚. 
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Figur 9-31. Nedböjning vinklade balkar, 𝛿 = 0,122 𝑚𝑚. 

 

9.2.1.2.3 T=18 MM 

Elasticitetsmoduler som används i programmet är följande (Metsä Wood, 2017): 

𝐸0 = 10048 MPa  

𝐸90 = 7452 MPa  

H250-balkar 

Den totala nedböjningen för de två bjälklagen bestående av vinklade H250-balkar redovisas enligt Figur 9-32 

och Figur 9-33. 

  
Figur 9-32. Nedböjning vinklade balkar, 𝛿 = 0,866 𝑚𝑚. 

  
 

Figur 9-33. Nedböjning vinklade balkar, 𝛿 = 0,338 𝑚𝑚. 

H500-balkar 

Den totala nedböjningen för de två bjälklagen bestående av vinklade H500-balkar redovisas enligt Figur 9-34  

och Figur 9-35. 
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Figur 9-34. Nedböjning vinklade balkar, 𝛿 = 0,278 𝑚𝑚. 

  

Figur 9-35. Nedböjning vinklade balkar, 𝛿 = 0,130 𝑚𝑚. 

9.2.1.2.4 T=15 MM 

Elasticitetsmoduler som används i programmet är följande (Metsä Wood, 2017): 

𝐸0 = 10316 MPa  

𝐸90 = 7184 MPa  

H250-balkar 

Den totala nedböjningen för de två bjälklagen bestående av vinklade H250-balkar redovisas enligt Figur 9-36  

och Figur 9-37. 

  

Figur 9-36. Nedböjning vinklade balkar, 𝛿 = 0,938 𝑚𝑚. 

  

Figur 9-37. Nedböjning vinklade balkar, 𝛿 = 0,373 𝑚𝑚. 
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H500-balkar 

Den totala nedböjningen för de två bjälklagen bestående av vinklade H500-balkar redovisas enligt Figur 9.38 

och Figur 9-39. 

  

Figur 9-38. Nedböjning vinklade balkar, 𝛿 = 0,300 𝑚𝑚. 

  

Figur 9-39. Nedböjning vinklade balkar, 𝛿 = 0,142 𝑚𝑚. 

9.2.1.2.5 T=12 MM 

Elasticitetsmoduler som används i programmet är följande (Metsä Wood, 2017): 

𝐸0 = 10719 MPa  

𝐸90 = 6781 MPa  

H250-balkar 

Den totala nedböjningen för de två bjälklagen bestående av vinklade H250-balkar redovisas enligt Figur 9-40 

och Figur 9-41. 

  

Figur 9-40. Nedböjning vinklade balkar, 𝛿 = 1,024 𝑚𝑚. 
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Figur 9-41. Nedböjning vinklade balkar, 𝛿 = 0,420 𝑚𝑚. 

H500-balkar 

Den totala nedböjningen för de två bjälklagen bestående av vinklade H500-balkar redovisas enligt Figur 9-42 

och Figur 9-43. 

  

Figur 9-42. Nedböjning vinklade balkar, 𝛿 = 0,327 𝑚𝑚. 

  

Figur 9-43. Nedböjning vinklade balkar, 𝛿 = 0,157𝑚𝑚. 

9.2.1.3 OSB 

OSB testas endast med tjockleken 12 mm för de två bjälklagsvarianterna nämnda ovan. 

9.2.1.3.1 T=12 MM 

Elasticitetsmoduler som används i programmet är följande (Svenskt Trä, 2016b): 

𝐸0 = 4930 mm  

𝐸90 = 1980 mm  

H250-balkar 

Den totala nedböjningen för de två bjälklagen bestående av vinklade H250-balkar redovisas enligt Figur 9-44 

och Figur 9-45.   
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Figur 9-44. Nedböjning vinklade balkar, 𝛿 = 1,363 𝑚𝑚. 

  
 

Figur 9-45. Nedböjning vinklade balkar, 𝛿 = 0,636 𝑚𝑚. 

H500-balkar 

Den totala nedböjningen för de två bjälklagen bestående av vinklade H500-balkar redovisas enligt Figur 9-46 

och Figur 9-47. 

  

Figur 9-46. Nedböjning vinklade balkar, 𝛿 = 0,440 𝑚𝑚. 

  
Figur 9-47. Nedböjning vinklade balkar, 𝛿 = 0,228 𝑚𝑚. 
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9.2.1.4 SAMMANFATTNING AV TESTER 

För att enkelt jämföra resultaten från testerna i RFEM har nedböjningen med hänsyn till skivtjockleken 

sammanställts i diagram för respektive balk och bjälklagsdimensioner. 

Resultatet för testerna i RFEM redovisas nedan både för H250- och H500-balkar för två olika 

bjälklagsdimensioner. För H250-balkar är det tydligt att det endast är en liten skillnad mellan nedböjningen för 

plywood och Kerto-Q enligt Figur 9-48 för det mindre bjälklaget. För det större bjälklaget blir skillnaden mer 

uppenbar då även mindre tjocklekar av plywood ger bättre resultat än tjockare Kerto-Q-skivor. Fortsättningsvis 

visar graferna för H500-balkarna ett ännu tydligare resultat för båda bjälklagen enligt Figur 9-49 där plywood 

ger övervägande lägst nedböjning med hänsyn till dess skivtjocklek.  

     

Figur 9-48. Sammanställning av nedböjningen med hänsyn till skivtjocklek för H250-balkar för ett mindre bjälklag (t.v.) och 

för ett större bjälklag (t.h.). 

    

Figur 9-49. Sammanställning av nedböjningen med hänsyn till skivtjocklek för H500-balkar för ett mindre bjälklag(t.v.) och 

för ett större bjälklag (t.h.). 

  



C21 
 

9.3  LASTSPRIDNINGSTEST 

Lastspridningen hos ett bjälklag kan förklaras med att även angränsande balkar tvingas följa med i rörelsen då 

en balk belastas med exempelvis en punktlast, detta på grund av skivmaterialet hos bjälklaget (Träguiden, 

2014). Enligt Eurokod kan nedböjningen med denna lastfördelande effekt approximativt beräknas enligt 

ekvation 9-6. Där lastfördelningsfaktorn, 𝑘, beräknas enligt ekvation 9-7. Parametern 𝛽 beskriver förhållandet 

mellan bjälklagets styvhet i den styva riktningen, böjning parallellt med balkarna, och i den veka riktningen, 

böjning tvärs balkarna, enligt ekvation 9-8.  

𝑤 =
𝑘∙𝑃∙𝐿3

48∙𝐸𝑦∙𝐼𝑦
    Ekv 9-6 

𝑘 = {
−4,7 ∙ 𝛽2 + 2,9 ∙ 𝛽 + 0,4

0,8 + 0,2 ∙ 𝛽
  

0 ≤ 𝛽 ≤ 0,3 
0,3 ≤ 𝛽 ≤ 1

  Ekv. 9-7 

𝛽 =

𝐸𝑦∙𝐼𝑦

𝑐𝑐
𝐸𝑠𝑘𝑖𝑣𝑎∙𝑡3

12

∙ (
𝑐𝑐

𝐿
)

4

   Ekv. 9-8 

Av ekvation 9-8 framgår att styvheten i den veka riktningen, 𝐸𝐼𝑥, är av stor betydelse för hur stor lastspridning 

bjälklaget kommer ha vid belastning. Således kan denna styvhet användas som ett mått på hur bra bjälklaget 

kan förväntas sprida lasten. I Eurokod beräknas styvheten enligt ekvation 9-9, beskriven i bilaga D avsnitt 10.2, 

som ingen samverkan. Vidare beskrivs i det avsnittet hur ett bjälklag med vinklade balkar kan antas närma sig 

full samverkan där ekvation 9-10 gäller. 

𝐼𝐼𝐼 = 2 ∙
𝑏∙ℎ3

12
      Ekv. 9-9 

𝐼𝑉 = 2 ∙ 𝐴 ∙ 𝑑2    Ekv. 9-10 

I följande avsnitt jämförs styvheten i den veka riktningen för bjälklag med raka och vinklade balkar genom 

tester på modeller i RFEM. En sammanställning av resultatet för samtliga balkdimensioner redovisas nedan, 

följt av en fullständig redovisning för bjälklag med H250- samt H500-balkar. Utvecklingen av modellen beskrivs 

närmare i avsnitt 9.1.3. 

9.3.1  SAMMANSTÄLLNING 

En sammanställning av nedböjningsresultatet från RFEM för samtliga balkdimensioner redovisas i Tabell 9- 5 

och 9-6. Styvheten redovisas i Tabell 9-7 och 9-8, vilken utgår ifrån approximationen beskriven i avsnitt 8.2. 

Utifrån detta resultat kan bjälklagen med vinklade balkar antas ha en större lastsspridning än motsvarande 

bjälklag med raka balkar. Bjälklagen med höga balkhöjder kan antas ge större lastspridning än bjälklagen med 

små balkhöjder, eftersom en hög styvhet antas medföra stor lastspridning. 

Tabell 9-5. Nedböjning 𝛿𝑅𝐹𝐸𝑀 för bjälklagsdimension 2,4 x 1,0 m
2
. 

H-balk Nedböjning raka balkar 
𝜹𝑹𝑭𝑬𝑴 [mm] 

Nedböjning vinklade balkar 
𝜹𝑹𝑭𝑬𝑴 [mm] 

H250 1,884 0,119 
H300 2,214 0,105 
H350 2,500 0,103 
H400 2,427 0,099 
H450 2,730 0,101 
H500 2,596 0,093 
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Tabell 9-6. Nedböjning 𝛿𝑅𝐹𝐸𝑀 för bjälklagsdimension 9,6 x 1,0 m
2
. 

H-balk Nedböjning raka balkar 

𝜹𝑹𝑭𝑬𝑴 [mm] 

Nedböjning vinklade balkar 

𝜹𝑹𝑭𝑬𝑴 [mm] 

H250 13,552 3,721 

H300 13,689 2,872 

H350 14,429 2,670 

H400 13,455 1,881 

H450 14,930 1,840 

H500 13,937 1,409 

 

Tabell 9-7. Styvhet 𝐸𝐼𝑥 för bjälklagsdimension 2,4 x 1,0 m
2
. 

H-balk Styvhet raka balkar 
𝑬𝑰𝒙 [Nm2] 

Styvhet vinklade balkar 
𝑬𝑰𝒙 [Nm2] 

H250 153 191 1 108 477 
H300 130 081 1 378 176 
H350 115 200 1 642 516 
H400 118 665 1 683 502 
H450 105 495 1 217 060 
H500 110 940 1 958 292 

 

Tabell 9-8. Styvhet 𝐸𝐼𝑥 för bjälklagsdimension 9,6 x 1,0 m
2
. 

H-balk 
Styvhet raka balkar 

𝑬𝑰𝒙 [Nm
2
] 

Styvhet vinklade balkar 

𝑬𝑰𝒙 [Nm
2
] 

H250 1 108 478 1 958 292 

H300 1 346 483 3 223 433 

H350 1 277 427 4 055 231 

H400 1 369 900 5 670 743 

H450 1 234 561 6 380 887 

H500 1 326 043 8 204 881 
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9.3.1.1 H250-BALKAR 

Styvhet samt nedböjning beräknas för fyra bjälklagsstrimlor och jämförs med teoretiska värden enligt bilaga D 

avsnitt 10.2 i Figur 9-50.  

  

Figur 9-50. Nedböjning och styvhet för H250-balkar. 

För det 2,4 m breda bjälklaget med raka balkar resulterar det i en modell enligt Figur 9-51, med en nedböjning 

på 1,88 mm vid en punktbelastning på 1 kN i mittspannet. Vilket motsvarar en styvhet på 0,15 MNm
2
 enligt 

beräkningen nedan.  

𝐸𝐼𝑥,𝑅𝐹𝐸𝑀 =
1000∙2,43

48∙1,88∙10−3 = 153 191 Nm2   

 

Figur 9-51. Raka H250-balkar. Nedböjning 1,884 mm.  

För det 2,4 m breda bjälklaget med vinklade balkar resulterar det i en modell enligt Figur 9-52, med en 

nedböjning på 0,119 mm vid en punktbelastning på 1 kN i mittspannet. Vilket motsvarar en styvhet på 1,11 

MNm
2
 enligt beräkningen nedan.  

𝐸𝐼𝑥,𝑅𝐹𝐸𝑀 =
1000∙1,853

48∙0,119∙10−3 = 1 108 478 Nm2   

 

Figur 9-52. Raka H250-balkar. Nedböjning 0,119 mm. 
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För det 9,6 m breda bjälklaget med raka balkar resulterar det i en modell enligt Figur 9-53, med en nedböjning 

på 13,6 mm vid en punktbelastning på 1 kN i mittspannet. Vilket motsvarar en styvhet på 1,36 MNm
2
 enligt 

beräkningen nedan.  

𝐸𝐼𝑥,𝑅𝐹𝐸𝑀 =
1000∙9,63

48∙13,6∙10−3 = 1 355 294 Nm2   

 

Figur 9-53. Raka H250-balkar. Nedböjning 13,6 mm. 

För det 9,6 m breda bjälklaget med vinklade balkar blir modellen något kortare, 7,4 m, på grund av att kilarna 

inte tas med i modellen. Detta resulterar i en modell enligt Figur 9-54, med en nedböjning på 3,7 mm vid en 

punktbelastning på 1 kN i mittspannet. Vilket motsvarar en styvhet på 2,28 MNm
2
 enligt beräkningen nedan.  

𝐸𝐼𝑥,𝑅𝐹𝐸𝑀 =
1000∙7,43

48∙3,7∙10−3 = 2 281 667 Nm2   

 

Figur 9-54. Vinklade H250-balkar. Nedböjning 3,7 mm. 

9.3.1.2 H500-BALKAR 

Styvhet samt nedböjning beräknas för fyra bjälklagsstrimlor och jämförs med teoretiska värden enligt bilaga D 

avsnitt 10.2 i Figur 9-55.  

  

Figur 9-55. Nedböjning och styvhet för H500-balkar. 
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För det 2,4 m breda bjälklaget med raka balkar resulterar det i en modell enligt Figur 9-56, med en nedböjning 

på 2,6 mm vid en punktbelastning på 1 kN i mittspannet. Vilket motsvarar en styvhet på 0,11 MNm
2
 enligt 

beräkningen nedan.  

𝐸𝐼𝑥,𝑅𝐹𝐸𝑀 =
1000∙2,43

48∙2,6∙10−3 = 110 940 Nm2   

 

Figur 9-56. Raka H500-balkar. Nedböjning 2,596 mm.  

För det 2,4 m breda bjälklaget med vinklade balkar resulterar det i en modell enligt Figur 9-57, med en 

nedböjning på 0,093 mm vid en punktbelastning på 1 kN i mittspannet. Vilket motsvarar en styvhet på 1,96 

MNm
2
 enligt beräkningen nedan.  

𝐸𝐼𝑥,𝑅𝐹𝐸𝑀 =
1000∙0,933

48∙0,119∙10−3 = 1 958 292 Nm2   

 

Figur 9-57. Raka H500-balkar. Nedböjning 0,093 mm. 

För det 9,6 m breda bjälklaget med raka balkar resulterar det i en modell enligt Figur 9-58, med en nedböjning 

på 13,9 mm vid en punktbelastning på 1 kN i mittspannet. Vilket motsvarar en styvhet på 1,33 MNm
2
 enligt 

beräkningen nedan.  

𝐸𝐼𝑥,𝑅𝐹𝐸𝑀 =
1000∙9,63

48∙13,9∙10−3 = 1 326 043 Nm2   

 

Figur 9-58. Raka H500-balkar. Nedböjning 13,937 mm. 
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För det 9,6 m breda bjälklaget med vinklade balkar blir modellen något kortare, 7,4 m, på grund av att kilarna 

inte tas med i modellen. Detta resulterar i en modell enligt Figur 9-59, med en nedböjning på 1,41 mm vid en 

punktbelastning på 1 kN i mittspannet. Vilket motsvarar en styvhet på 8,20 MNm
2
 enligt beräkningen nedan.  

𝐸𝐼𝑥,𝑅𝐹𝐸𝑀 =
1000∙8,23

48∙1,4∙10−3 = 8 204 881 Nm2   

 

Figur 9-59. Vinklade H500-balkar. Nedböjning 1,409 mm. 
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9.4  NEDBÖJNINGTEST 

I detta avsnitt kontrolleras det första kriteriet som testas för ett bjälklag i bruksgränstillstånd. En 

sammanfattning av resultatet för samtliga balkdimensioner redovisas nedan, med en fullständig beskrivning av 

beräkningarna för H250- och H500-balkar. Dessutom utförs en kontroll av hur bjälklagets nedböjning påverkas 

av olika anslutningar mellan elementen. 

9.4.1  SAMMANSTÄLLNING 

En sammanställning av nedböjningen för bjälklag med arean 𝐿 x 𝐵 = 8,0 x 2,4 m redovisas i Tabell 9-9 och för 

bjälklag med arean 𝐿 x 𝐵 = 8,0 x 9,6 m i Tabell 9-10.  

Tabell 9-9. Sammanställning av nedböjningen för bjälklag med arean 𝐿 x 𝐵 = 8,0 x 2,4 m beräknad i RFEM. 

Bjälklag 8,0 x 2,4 m Raka 𝜹 [𝐦𝐦] Vinklade 𝛅 [𝐦𝐦] 𝒂 [𝐦𝐦] 

H250 0,773 0,938 1.5 

H300 0,620 0,699 1.5 

H350 0,530 0,579 1.5 

H400 0,438 0,408 1.5 

H450 0,406 0,391 1.5 

H500 0,352 0,300 1.5 

 

Tabell 9-10. Sammanställning av nedböjningen för bjälklag med arean 𝐿 x 𝐵 = 8,0 x 9,6 m beräknad i RFEM. 

Bjälklag 8,0 x 9,6 m Raka 𝜹 [𝐦𝐦] Vinklade 𝛅 [𝐦𝐦] 𝒂 [𝐦𝐦] 

H250 0,574 0,373 1.5 

H300 0,502 0,283 1.5 

H350 0,454 0,247 1.5 

H400 0,355 0,166 1.5 

H450 0,367 0,180 1.5 

H500 0,323 0,142 1.5 

 

9.4.1.1 H250-BALKAR 

Resultatet för bjälklaget med arean 𝐿 x 𝐵 = 8,0 x 2,4 m redovisas i Figur 9-60 och bjälklaget med arean  𝐿 x 𝐵 = 

8,0 x 9,6 m redovisas i Figur 9-61. Figur 9-62 visar en jämförelse mellan resultatet från RFEM och teoretiska 

beräkningen av nedböjningen för endast ett balkpar beräknad i bilaga B avsnitt 8.1.2 
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Figur 9-60. Nedböjning för bjälklag med H250-balkar. Raka balkar med nedböjningen 0,773 mm (t.v.) och vinklade balkar 

med nedböjningen 0,938 mm (t.h.). 

    

Figur 9-61. Nedböjning för bjälklag med H250-balkar. Raka balkar med nedböjningen 0,574 mm (t.v.) och vinklade balkar 

med nedböjningen 0,373 mm (t.h.). 

 

Figur 9-62. Jämförelse mellan beräkning av nedböjning för ett bjälklag i RFEM och nedböjningen för ett balkpar med 

balkteori. 
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9.4.1.2 H500-BALKAR 

Resultatet för bjälklaget med arean 𝐿 x 𝐵 = 8,0 x 2,4 m redovisas i Figur 9-63 och bjälklaget med arean  𝐿 x 𝐵 = 

8,0 x 9,6 m redovisas i Figur 9-64. Figur 9-65 visar en jämförelse mellan resultatet från RFEM och teoretiska 

beräkningen av nedböjningen för endast ett balkpar beräknad i bilaga B avsnitt 8.1.2. 

    

Figur 9-63. Nedböjning för bjälklag med H500-balkar. Raka balkar med nedböjningen 0,352 mm (t.v.) och vinklade balkar 

med nedböjningen 0,500 mm (t.h.). 

    

Figur 9-64. Nedböjning för bjälklag med H500-balkar. Raka balkar med nedböjningen 0,323 mm (t.v.) och vinklade balkar 

med nedböjningen 0,142 mm (t.h.). 

 

Figur 9-65. Jämförelse mellan beräkning av nedböjning för ett bjälklag i RFEM och nedböjningen för ett balkpar med 

balkteori. 
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9.4.2  ANSLUTNING MELLAN ELEMENT 

Anslutningen mellan de större bjälklagselementen, med arean 𝐿 x 𝐵 = 8,0 x 9,6 m, har modellerats som 

kontinuerliga och sammanfogade utan verkliga skarvar i föregående avsnitt 9.4.1  

Därmed har ytterligare en kontroll utförts för de större bjälklagselementen med H250- samt H500-balkar.  

Anslutningarna mellan varje element på 2,4 m har antagits ledade. Detta för att erhålla en förståelse för 

bjälklagets beteende beroende på hur elementen ansluts till varandra. Bjälklagen med anslutningar 

modellerade som leder visas i Figur 9-66 och 9- 67 nedan.  

 

Figur 9-66. Bjälklagsmodell med raka balkar och leder mellan elementen. 

 

 

Figur 9-67.  Bjälklagsmodell med vinklade balkar och leder mellan elementen. 

En jämförelse av nedböjningen för bjälklag med raka och vinklade balkar redovisas i Tabell 9-11 och 9-12 

nedan. Skillnaden i lastspridning för vinklade och raka H250-balkar visas i Figur 9-68 och Figur 9-69. Skillnaden 

för H500-balkar visas i Figur 9-70 och Figur 9-71. Sammanfattningsvis kan det konstateras att det inte är någon 

nämnbar skillnad i nedböjning för bjälklagen med vinklade balkar. För bjälklagen med raka balkar däremot 

erhålls en något större nedböjning då anslutningarna modelleras ledade istället för kontinuerliga.  

Tabell 9-11. Jämförelse av nedböjningen för bjälklag med arean 𝐿 x 𝐵 = 8,0 x 9,6 m för raka balkar beräknad i RFEM. 

Bjälklag 8,0 x 9,6 m Kontinuerlig 𝜹 [𝐦𝐦] Ledad 𝛅 [𝐦𝐦] 

H250 0,574 0,716 

H500 0,323 0,480 

Tabell 9-12. Jämförelse av nedböjningen för bjälklag med arean 𝐿 x 𝐵 = 8,0 x 9,6 m för vinklade balkar beräknad i RFEM. 

Bjälklag 8,0 x 9,6 m Kontinuerlig 𝜹 [𝐦𝐦] Ledad 𝛅 [𝐦𝐦] 

H250 0,373 0,374 

H500 0,142 0,144 
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Figur 9-68. Nedböjningen för vinklade H250-balkar och kontinuerliga anslutningar (t.v.) samt ledade anslutningar (t.h.). 

   

Figur 9-69. Nedböjningen för raka H250-balkar och kontinuerliga anslutningar (t.v.) samt ledade anslutningar (t.h.). 

   

Figur 9-70. Nedböjningen för vinklade H500-balkar och kontinuerliga anslutningar (t.v.) samt ledade anslutningar (t.h.). 

   

Figur 9-71. Nedböjningen för raka H500-balkar och kontinuerliga anslutningar (t.v.) samt ledade anslutningar (t.h.). 
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9.5  VIBRATIONSTEST 

Det andra kriteriet som testas för ett bjälklag i bruksgränstillstånd är beteendet vid inverkan av dynamisk last. 

Det första kriteriet som ska uppfyllas, krav (a), är detsamma som testas i avsnitt 9.4 Nedböjningstest. Det andra 

kravet, krav (b), kontrolleras i detta avsnitt. 

𝛿 

𝐹
≤ 𝑎 [mm/kN]  (a) 

 𝑣 ≤ 𝑏𝑓1∙𝜁−1 [m/(Ns2)]   (b) 

Krav (b) innebär att bjälklagets impulshastighetsrespons begränsas. Där impulshastighetresponsen, 𝑣, är 

vertikal initialhastighet orsakad av en impuls med storleken 1 Ns som påförs i godtycklig punkt på bjälklaget.  

Bjälklagets lägsta egenfrekvens, 𝑓1, kan enligt Eurokod beräknas enligt ekvation 9-12 nedan. 

 𝑓1 =
𝜋

2𝑙2
√

(𝐸𝐼)𝑙

𝑚
    Ekv. 9-12 

I detta test utförs däremot beräkningar av egenfrekvensen på modeller i RFEM, då Eurokods ekvation 9-12 

endast utgår från en rak balk och därför inte antas gälla för ett bjälklag med vinklade balkar. Testet utförs med 

tilläggsmodulen RF-DYNAMAM Pro – Dynamic analysis som tar fram bjälklagets samtliga egenfrekvenser. För 

att ge bjälklaget en korrekt massa, 𝑚, appliceras en utbredd last på 0,15 kN/m
2
 motsvarande golvbeläggningen, 

över hela bjälklaget. Då bjälklagen med lutade balkar i modellen får en smalare bjälklagsbredd än i verkligheten 

erhålls en för liten massa. Detta kompenseras med en extra utbredd last motsvarande förlusten av skivmaterial 

och yta för golvbeläggning i modellen.  

Bjälklagets impulshastighetsrespons, 𝑣, beräknas enligt ekvation 9-13 nedan. Där antalet moder av första 

ordningen med egenfrekvenser upp till 40 Hz, 𝑛40, beräknas enligt ekvation 9-14.  

𝑣 =
4(0,4−0,6∙𝑛40)

𝑚∙𝐵∙𝐿+200
    Ekv. 9-13 

𝑛40 = {[(
40

𝑓1
)

2

− 1] (
𝐵

𝐿
)

4 (𝐸𝐼)𝑦

(𝐸𝐼)𝑥
}

0,25

  Ekv. 9-14 

Styvheten i den styva riktningen, (𝐸𝐼)𝑦 beräknas enligt bilaga B avsnitt 8.1. Styvheten i den veka riktningen, 

(𝐸𝐼)𝑥  beräknas utifrån nedböjningen av en strimla på 1,0 m av bjälklaget modellerad i RFEM, enligt bilaga B 

avsnitt 8.2. 

9.5.1  SAMMANSTÄLLNING –  EGENFREKVENS 

I Tabell 9-13 och Tabell 9-14 redovisas resultatet från beräkningarna av egenfrekvenser utförda i RFEM. Nedan 

redovisas även en fullständig dokumentation av tillvägagången för H250- och H500-balkar.   

Tabell 9-13. Resultatet för bjälklag med raka balkar från beräkning av egenfrekvens utförd i RFEM.  

Raka balkar 𝒎 [𝐤𝐠/𝐦𝟐] 𝒇𝟏 [𝐇𝐳] 

H250 55,0 8,99 

H300 52,2 10,76 

H350 52,5 12,03 

H400 52,5 13,70 

H450 50,3 14,83 

H500 52,8 15,63 
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Tabell 9-14. Resultatet för bjälklag med vinklade balkar från beräkning av egenfrekvens utförd i RFEM. 

Vinklade balkar 𝒎 [𝐤𝐠/𝐦𝟐] 𝒇𝟏 [𝐇𝐳] 

H250 54,9 7,16 

H300 52,2 8,61 

H350 52,5 9,43 

H400 52,5 11,32 

H450 50,2 11,77 

H500 52,8 13,19 

 

9.5.1.1 H250-BALKAR 

I Figur 9-119 visas resultatet från RFEM vid test av de första 4 egenfrekvenserna för ett bjälklag med arean 𝐿 x 

𝐵 = 8,0 x 9,6 m, där balkarna är 250 mm höga och monterade raka. Detta resulterar i en total massa, 𝑚, för 

bjälklaget, inklusive den pålagda lasten för golvbeläggningen, på 4223 kg. Där den lägsta egenfrekvensen, 𝑓1, 

blir 8,99 Hz. 

   

    

Figur 9-119. Egenfrekvenser för ett bjälklag med raka H250-balkar. 

I Figur 9-120 visas resultatet från RFEM vid test av de första 4 egenfrekvenserna för ett bjälklag med arean 𝐿 x 

𝐵 = 8,0 x 9,6 m, där balkarna är 250 mm höga och monterade i vinkel. Detta resulterar i en total massa, 𝑚, för 

bjälklaget, inklusive den pålagda lasten för golvbeläggningen, på 4219 kg. Där den lägsta egenfrekvensen, 𝑓1, 

blir 7,16 Hz. 

    

    

Figur 9-120. Egenfrekvenser för ett bjälklag med vinklade H250-balkar. 
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9.5.1.2 H500-BALKAR 

I Figur 9-121 visas resultatet från RFEM vid test av de första 4 egenfrekvenserna för ett bjälklag med arean 𝐿 x 

𝐵 = 8,0 x 9,6 m, där balkarna är 500 mm höga och monterade i vinkel. Detta resulterar i en total massa, 𝑚, för 

bjälklaget, inklusive den pålagda lasten för golvbeläggningen, på 4052 kg. Där den lägsta egenfrekvensen, 𝑓1, 

blir 15,63 Hz. 

   

   

Figur 9-121. Egenfrekvenser för ett bjälklag med raka H500-balkar. 

I Figur 9-122 visas resultatet från RFEM vid test av de första 4 egenfrekvenserna för ett bjälklag med arean 𝐿 x 

𝐵 = 8,0 x 9,6 m, där balkarna är 500 mm höga och monterade i vinkel. Detta resulterar i en total massa, 𝑚, för 

bjälklaget, inklusive den pålagda lasten för golvbeläggningen, på 4058 kg. Där den lägsta egenfrekvensen, 𝑓1, 

blir 13,19 Hz. 

   

   

Figur 9-122. Egenfrekvenser för ett bjälklag med vinklade H500-balkar. 

9.5.2  SAMMANSTÄLLNING –  IMPULSHASTIGHETSRESPONS 

I Tabell 9-15 och Tabell 9-16 redovisas resultatet från beräkningarna av impulshastighetsresponsen utifrån 

egenfrekvensen i ovanstående avsnitt. Detta utförs enligt beräkningsgången i Eurokod 5. Nedan redovisas även 

en fullständig dokumentation av tillvägagången för H250- och H500-balkar.   
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Tabell 9-15. Delresultat från beräkning av impulshastighetsresponsen för bjälklag med raka balkar 

Raka 𝒎 [𝐤𝐠/𝐦𝟐] 𝒇𝟏 [𝐇𝐳] (𝑬𝑰)𝒚 [𝐍𝐦𝟐/𝐦]  (𝑬𝑰)𝒙 [𝐍𝐦𝟐/𝐦] 𝒗 [𝐦/(𝐍𝐬𝟐)] 𝒃𝒇𝟏∙𝜻−𝟏 [𝐦/(𝐍𝐬𝟐)] 

H250 55,0 8,99 8 491 700 1 360 100 0,0025 0,0139 

H300 52,2 10,76 11 757 000 1 346 500 0,0026 0,0149 

H350 52,5 12,03 15 224 000 1 277 400 0,0026 0,0156 

H400 52,5 13,70 20 059 000 1 369 900 0,0026 0,0166 

H450 50,3 14,83 23 825 000 1 234 600 0,0028 0,0173 

H500 52,8 15,63 29 581 000 1 322 500 0,0026 0,0178 

 

Tabell 9-16. Delresultat från beräkning av impulshastighetsresponsen för bjälklag med vinklade balkar 

Vinklade 𝒎 [𝐤𝐠/𝐦𝟐] 𝒇𝟏 [𝐇𝐳] (𝑬𝑰)𝒚 [𝐍𝐦𝟐/𝐦]  (𝑬𝑰)𝒙 [𝐍𝐦𝟐/𝐦] 𝒗 [𝐦/(𝐍𝐬𝟐)] 𝒃𝒇𝟏∙𝜻−𝟏 [𝐦/(𝐍𝐬𝟐)] 

H250 54,9 7,16 7 799 300  2 268 800 0,0024 0,0130 

H300 52,2 8,61 10 375 000 3 184 300 0,0023 0,0137 

H350 52,5 9,43 12 438 000 4 055 200 0,0022 0,0142 

H400 52,5 11,32 17 353 000 5 670 700 0,0020 0,0152 

H450 50,2 11,77 18 654 000 6 380 900 0,0021 0,0154 

H500 52,8 13,19 24 491 000 8 152 500 0,0019 0,0163 

 

9.5.2.1 H250-BALKAR 

Beräkningen av impulshastighetsresponsen för ett bjälklag med arean 𝐿 x 𝐵 = 8,0 x 9,6 m bestående av H250-

balkar redovisas nedan. Beräkning av frekvens samt totala massa redovisas i avsnittet ovan. Värdena för 

styvheten i den styva riktningen, 𝐸𝐼𝑦, hämtas i avsnitt 8.1 och för styvheten i den veka riktningen i avsnitt 8.2. I 

Tabell 9-17 nedan visas en sammanställning av samtliga delresultat samt slutliga värden för att avgöra om krav 

(b) är uppfyllt.  

Beräkning för bjälklag med raka balkar: 

𝑛40 = {[(
40

𝑓1
)

2

− 1] (
𝐵

𝐿
)

4 (𝐸𝐼)𝑦

(𝐸𝐼)𝑥
}

0,25

= {[(
40

8,99
)

2

− 1] (
9,6

8,0
)

4 8 491 700

1 360 100
}

0,25

= 3,95  

𝑣 =
4(0,4−0,6∙𝑛40)

𝑚∙𝐵∙𝐿+200
=

4(0,4−0,6∙3,95)

55,0∙9,6∙8,0+200
= 0,0025 m/(Ns2)  

𝑏𝑓1∙𝜁−1 = 1008,99∙0,008−1 = 0,0139 m/(Ns2)  

Beräkning för bjälklag med vinklade balkar: 

𝑛40 = {[(
40

𝑓1
)

2

− 1] (
𝐵

𝐿
)

4 (𝐸𝐼)𝑦

(𝐸𝐼)𝑥
}

0,25

= {[(
40

7,16
)

2

− 1] (
9,6

8,0
)

4 7 799 300 

2 268 800
}

0,25

= 3,83  

𝑣 =
4(0,4−0,6∙𝑛40)

𝑚∙𝐵∙𝐿+200
=

4(0,4−0,6∙3,83)

54,9∙9,6∙8,0+200
= 0,0024 m/(Ns2)  

𝑏𝑓1∙𝜁−1 = 1007,16∙0,008−1 = 0,0130 m/(Ns2)  
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Tabell 9-17. Delresultat vid beräkning av impulshastighetsrespons för ett bjälklag med H250-balkar 

Bjälklag 𝒎 [𝐤𝐠/𝐦𝟐] 𝒇𝟏 [𝐇𝐳] (𝑬𝑰)𝒚 [𝐍𝐦𝟐/𝐦]  (𝑬𝑰)𝒙 [𝐍𝐦𝟐/𝐦] 𝒗 [𝐦/(𝐍𝐬𝟐)] 𝒃𝒇𝟏∙𝜻−𝟏 [𝐦/(𝐍𝐬𝟐)] 

Raka 55,0 8,99 8 491 700 1 360 100 0,0025 0,0139 

Vinklade 54,9 7,16 7 799 300  2 268 800 0,0024 0,0130 

9.5.2.2 H500-BALKAR 

Beräkningen av impulshastighetsresponsen för ett bjälklag med arean 𝐿 x 𝐵 = 8,0 x 9,6 m bestående av H500-

balkar redovisas nedan. Beräkning av frekvens samt totala massa redovisas i avsnittet ovan. Värdena för 

styvheten i den styva riktningen, 𝐸𝐼𝑦, hämtas i avsnitt 8.1 och för styvheten i den veka riktningen, 𝐸𝐼𝑥, i avsnitt 

8.2. I Tabell 9-18 nedan visas en sammanställning av samtliga delresultat samt slutliga värden för att avgöra om 

krav (b) är uppfyllt.  

Beräkning för bjälklag med raka balkar: 

𝑛40 = {[(
40

𝑓1
)

2

− 1] (
𝐵

𝐿
)

4 (𝐸𝐼)𝑦

(𝐸𝐼)𝑥
}

0,25

= {[(
40

15,63
)

2

− 1] (
9,6

8,0
)

4 29 581 000 

1 322 500
}

0,25

= 4,01  

𝑣 =
4(0,4−0,6∙𝑛40)

𝑚∙𝐵∙𝐿+200
=

4(0,4−0,6∙4,01)

52,8∙9,6∙8,0+200
= 0,0026 m/(Ns2)  

𝑏𝑓1∙𝜁−1 = 10015,63∙0,008−1 = 0,0178 m/(Ns2)  

Beräkning för bjälklag med vinklade balkar: 

𝑛40 = {[(
40

𝑓1
)

2

− 1] (
𝐵

𝐿
)

4 (𝐸𝐼)𝑦

(𝐸𝐼)𝑥
}

0,25

= {[(
40

13,19
)

2

− 1] (
9,6

8,0
)

4 24 491 000 

8 152 500
}

0,25

= 2,67  

𝑣 =
4(0,4−0,6∙𝑛40)

𝑚∙𝐵∙𝐿+200
=

4(0,4−0,6∙2,67)

52,8∙9,6∙8,0+200
= 0,0019 m/(Ns2)  

𝑏𝑓1∙𝜁−1 = 10013,19∙0,008−1 = 0,0163 m/(Ns2)  

Tabell 9-18. Delresultat vid beräkning av impulshastighetsrespons för ett bjälklag med H500-balkar 

Bjälklag 𝒎 [𝐤𝐠/𝐦𝟐] 𝒇𝟏 [𝐇𝐳] (𝑬𝑰)𝒚 [𝐍𝐦𝟐/𝐦]  (𝑬𝑰)𝒙 [𝐍𝐦𝟐/𝐦] 𝒗 [𝐦/(𝐍𝐬𝟐)] 𝒃𝒇𝟏∙𝜻−𝟏 [𝐦/(𝐍𝐬𝟐)] 

Raka 52,8 15,63 29 581 000 1 322 500 0,0026 0,0178 

Vinklade 52,8 13,19 24 491 000 8 152 500 0,0019 0,0163 
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10 BILAGA D - BAKOMLIGGANDE TEORI  

10.1  BALKTEORI 

Det finns flera beräkningsmodeller för att analysera deformation av balkar. Två av dessa modeller är Euler-

Bernoullis balkteori och Timoshenkos balkteori. Där den väsentliga skillnaden är att Timoshenko tar hänsyn till 

skjuvdeformationer, vilket Euler-Bernoulli inte gör. 

Euler-Bernoulli 

Den enklaste balkteorin togs fram av Bernoulli och Euler. Denna teori är baserad på superpositionering, vilket 

innebär att deformationer från ett sammansatt lastfall är ekvivalent med summan av deformationen från 

respektive dellast. Principen bakom Euler-Bernoullis teori är att ett plan som är vinkelrät det neutrala lagret 

innan böjning förblir vinkelrät även efter böjning, se Figur 10-1. Detta medför en del förenklingar, exempelvis 

att skjuvningen är ekvivalent med 0. Vilket leder till att denna teori inte alltid är applicerbar vid större 

deformationer. Därmed är den inte lämplig för balkar där spännvidden är liten i förhållande till balkens höjd 

(Heyden et al, 2007). 

 

 

Timoshenko 

Principen bakom Timoshenkos balkteori är att ett plan som är vinkelrät det neutrala lagret innan böjning inte 

förblir vinkelrät efter böjning på grund av inverkan av skjuvdeformationer, se Figur 10-1. Detta innebär en mer 

komplicerad teori för beräkningar, där det idag främst används finita elementmetoder för att utföra en 

numerisk approximation av lasterna i utvalda punkter för balken. Generellt erhålls mer precisa resultat med 

Timoshenkos teori. För långa smala balkar har skjuvdeformationer en mindre påverkan och de två teorierna ger 

liknande resultat. För kortare balkar, med större höjd, har skjuvdeformationer en stor påverkan och 

Timoshenkos balkteori är därmed lämpligare (Pacost, 2017). 

  

Figur 10-1. Skillnad nedböjning med hänsyn till skjuvdeformationer 
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10.2  TEORIN BAKOM SAMVERKAN HOS BJÄLKLAG 

För att beräkna yttröghetsmomentet i den veka riktningen för ett bjälklag med I-balkar tas stor hänsyn till 

huruvida det sker en samverkan eller ej med skivmaterialet. Denna samverkan kan antas variera beroende på 

om balkarna är raka eller vinklade i bjälklaget. Nedan beskrivs teorin för ingen samverkan och full samverkan, 

samt hur de kan appliceras på bjälklaget med vinklade balkar samt motsvarande bjälklag med raka balkar. En 

sammanställning av beräkning av styvheten utifrån de olika teorierna redovisas, med en fullständig redovisning 

av beräkningsgången för H250- och H500-balkar. 

10.2.1  INGEN SAMVERKAN 

För ett bjälklag där kärnmaterialet inte är kontinuerligt kan bjälklagets skivor inte antas samverka. Vid 

beräkning av yttröghetsmomentet i den veka riktningen, 𝐼𝑥 , är det därmed två separata skivor som tas i 

beaktning, enligt ekvation 10-1. Denna teori kan antas tillämpbar för bjälklaget med raka balkar enligt Figur 10-

2. Där bredden, b, är totala bredden för skivan i den veka riktningen, och tjockleken, t, är den totala tjockleken 

av skivan (Allen, 1969). Dock måste hänsyn tas till Vierendeelverkan, beskriven i avsnitt 10.4. 

𝐼𝑥 = 2 ∙
𝑏∙𝑡3

12
   Ekv. 10-1 

 
Figur 10-2. Snitt av traditionellt bjälklag med raka balkar. 

10.2.2  FULL SAMVERKAN 

För ett bjälklag där kärnmaterialet är kontinuerligt kan bjälklagets skivor antas samverka. Vid beräkning av 

yttröghetsmomentet i den veka riktningen, 𝐼𝑥, är det därmed två sammankopplade skivor som tas i beaktning, 

enligt ekvation 10-2. Detta medför ett högre yttröghetsmoment, då arean för skivan, 𝐴, samt dess hävarm till 

tyngdpunkten, 𝑑, tas i beaktning. Denna teori kan antas tillämpbar för bjälklaget med vinklade balkar enligt 

Figur 10-3, eftersom de vinklade balkarna tillför något som liknar kontinuerligt material i kärnan. Samverkan 

hos bjälklaget kan dock inte antas vara helt fullständig, utan bör reduceras på grund av de relativt stora 

skjuvdeformationerna som uppstår hos balkarna (Allen, 1969). 

𝐼𝑥 = 2 ∙ (𝐴 ∙ 𝑑2)   Ekv. 10-2 

 

Figur 10-3. Snitt av bjälklag med vinklade balkar. 
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10.2.3  SAMMANSTÄLLNING 

Sammanställning av den teoretiska styvheten beroende av samverkan samt resulterande teoretisk nedböjning 

beroende på bjälklagsbredd redovisas nedan i Tabell 10-1 till 10-3. En fullständig redogörelse för tillvägagång 

för H250- och H500-balkar redovisas nedan. 

Tabell 10-1. Teoretiska styvheten 𝐸𝐼𝑥 vid ingen samverkan respektive full samverkan för en 1,0 m bred strimla. 

H-balk Ingen samverkan 
𝑬𝑰𝒙,𝑰𝑰 [Nm2] 

Full samverkan 
𝑬𝑰𝒙,𝑽 [Nm2] 

H250 4023 3 642 288 
H300 4023 4 849 200 
H350 4023 6 228 528 
H400 4023 6 982 848 
H450 4023 9 504 432  
H500 4023 12 413 952 

Tabell 10-2. Teoretisk nedböjning för raka balkar, 𝛿𝐼𝐼, och vinklade balkar, 𝛿𝐼𝐼,  för bjälklagsdimension 2,4 x 1,0 m
2  

. 

H-balk 
Nedböjning ingen 

samverkan 
𝜹𝑰𝑰 [mm] 

Nedböjning full samverkan 
𝜹𝑽 [mm] 

H250 71,3 0,036 
H300 71,3 0,030 
H350 71,3 0,027 
H400 71,3 0,024 
H450 71,3 0,013 
H500 71,3 0,015 

Tabell 10-3. Teoretisk nedböjning för raka balkar, 𝛿𝐼𝐼, och vinklade balkar, 𝛿𝐼𝐼,  för bjälklagsdimension 9,6 x 1,0 m
2  

. 

H-balk 
Nedböjning ingen samverkan 

𝜹𝑰𝑰 [mm] 

Nedböjning full samverkan 

𝜹𝒗 [mm] 

H250 4561 2,14 

H300 4561 1,91 

H350 4561 1,74 

H400 4561 1,53 

H450 4561 1,24 

H500 4561 0,93 

 

10.2.3.1 H250-BALKAR 

Det teoretiska värdet för styvheten vid full samverkan respektive ingen samverkan för skivmaterialet, vilket i 

detta fall är 15 mm tjock plywood, beräknas nedan. Beräkningen utgår från en 1,0 m bred strimla av bjälklaget, 

2,4 respektive 9,6 m långa för att motsvara bredden av ett bjälklagselement och ett sammansatt bjälklag. För 

att motsvara strimlorna som modelleras i bilaga C avsnitt 9.3, anpassas dock bredden till 1,854 och 7,414 för 

strimlorna med vinklade balkar. Utifrån yttröghetsmomentet enligt teorierna beskrivna ovan beräknas 

styvheten för bjälklagsstrimlorna och sedan den teoretiska mittnedböjningen vid en punktbelastning om 1,0 

kN. 
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Elasticitetsmodulen i den veka riktningen för skivmaterialet: 

𝐸 = 7 184 MPa 

Ingen samverkan 

Yttröghetsmoment vid ingen samverkan: 

𝐼𝐼𝐼 = 2 ∙
𝑏∙ℎ3

12
= 2 ∙

1,0∙0,0153

12
= 0,56 ∙ 10−6 m4   

Styvheten i den veka riktningen: 

𝐸𝐼𝑥,𝐼𝐼 = 7184 ∙ 106 ∙ 0,56 ∙ 10−6 = 4023 Nm2  

Nedböjningen beroende på bjälklagsbredd: 

𝛿𝐼𝐼 =
1000∙2,43

48∙7 184∙106∙0,56∙10−6 = 71,3 mm  

𝛿𝐼𝐼 =
1000∙9,63

48∙7 184∙106∙0,56∙10−6 = 4561 mm  

Full samverkan 

Yttröghetsmoment vid full samverkan: 

𝐼𝑉 = 2 ∙ 𝐴 ∙ 𝑑2 = 2 ∙ (1,0 ∙ 0,015) ∙ 0,1302 = 507 ∙ 10−6 m4  

Styvheten i den veka riktningen: 

𝐸𝐼𝑥,𝑉 = 7184 ∙ 106 ∙ 507 ∙ 10−6 = 3 642 288 Nm2  

Nedböjningen beroende på bjälklagsbredd: 

𝛿𝑉 =
1000∙1,8543

48∙7 814∙106∙507∙10−6 = 0,036 mm  

𝛿𝑉 =
1000∙7,4143

48∙7 814∙106∙507∙10−6 = 2,14 mm  

10.2.3.2 H500-BALKAR 

Det teoretiska värdet för styvheten vid full samverkan respektive ingen samverkan för skivmaterialet, vilket i 

detta fall är 15 mm tjock plywood, beräknas nedan. Beräkningen utgår från en 1,0 m bred strimla av bjälklaget, 

2,4 respektive 9,6 m långa för att motsvara bredden av ett bjälklagselement och ett sammansatt bjälklag. För 

att motsvara strimlorna som modelleras i bilaga C avsnitt 9.3, anpassas dock bredden till 2,06 och 8,20 för 

strimlorna med vinklade balkar. Utifrån yttröghetsmomentet enligt teorierna beskrivna ovan beräknas 

styvheten för bjälklagsstrimlorna och sedan den teoretiska mittnedböjningen vid en punktbelastning om 1,0 

kN. 

Elasticitetsmodulen i den veka riktningen för skivmaterialet: 

𝐸 = 7 184 MPa 
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Ingen samverkan 

Yttröghetsmomentet vid ingen samverkan: 

𝐼𝐼𝐼 = 2 ∙
𝑏∙ℎ3

12
= 2 ∙

1,0∙0,0153

12
= 0,56 ∙ 10−6 m4   

Styvheten i den veka riktningen: 

𝐸𝐼𝑥,𝐼𝐼 = 7184 ∙ 106 ∙ 0,56 ∙ 10−6 = 4023 Nm2  

Nedböjningen beroende på bjälklagsbredd: 

𝛿𝐼𝐼 =
1000∙2,43

48∙7 184∙106∙0,56∙10−6 = 71,3 mm  

𝛿𝐼𝐼 =
1000∙9,63

48∙7 184∙106∙0,56∙10−6 = 4561 mm  

Full samverkan 

Yttröghetsmomentet vid ingen samverkan: 

𝐼𝑉 = 2 ∙ 𝐴 ∙ 𝑑2 = 2 ∙ (1,0 ∙ 0,015) ∙ 0,2402 = 1728 ∙ 10−6m4  

Styvheten i den veka riktningen: 

𝐸𝐼𝑥,𝑉 = 7184 ∙ 106 ∙ 1728 ∙ 10−6 = 12 413 952 Nm2  

Nedböjningen beroende på bjälklagsbredd: 

𝛿𝑉 =
1000∙2,063

48∙7 814∙106∙1728∙10−6 = 0,015 mm  

𝛿𝑉 =
1000∙8,203

48∙7 814∙106∙1728∙10−6 = 0,93 mm  
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10.3  YTTRÖGHETSMOMENT FÖR ETT VINKLAT BALKPAR 

För att underlätta beräkningen av yttröghetsmomentet för ett vinklat balkpar i bjälklaget förenklas geometrin. 

Först beskrivs hur ett V-snitt kan förenklas till två vertikala rektanglar. Därefter hur detta kan appliceras på två 

vinklade I-balkar.  

10.3.1  TEORI 

Yttröghetsmomentet för ett v-snitt, är ekvivalent med yttröghetsmomentet för två vertikala rektanglar enligt 

Figur 10-4. Detta bevisas nedan genom en härledning av yttröghetsmomentet för respektive snitt. 

 

Figur 10-4. Förenkling av ett V-snitt av I-balkar till två vertikala I-balkar. 

 För V-snittet separeras de två vinklade rektanglarna och deras yttröghetsmoment beräknas enligt avsnitt 

10.3.1.1 nedan för två parallellogrammer med bredden 𝑏′ som är bredden mätt parallellt med y-axeln för den 

vinklade rektangeln. Bredden 𝑏′  används istället för 𝑏  för att erhålla den korrekta tjockleken i 

koordinatsystemet för den vertikala rektangeln. Därefter summeras yttröghetsmomenten för de två vinklade 

rektanglarna och jämförs med tröghetsmomentet för en rektangel med dubbla bredden av en vinklad 

rektangel,  2𝑏′ (Salvadori, M, 1977). 

Yttröghetsmomentet för V-snittet beräknas enligt ekvation 10-3 och ekvation 10-4 används för beräkning av 

det rektangulära snittet. En jämförelse mellan dessa visar att yttröghetsmomenten är ekvivalenta enligt 

ekvation 10-5. 

𝐼1 = 2 ∙ (
𝑏′∙ℎ3

12
)   Ekv 10-3  

𝐼2 =
2𝑏′∙ℎ3

12
   Ekv 10-4 

𝐼1 = 𝐼2   Ekv 10-5 

10.3.1.1 YTTRÖGHETSMOMENT FÖR EN PARALLELLOGRAM 

Nedan beskrivs tillvägagångssättet för att beräkna yttröghetsmomentet för en parallellogram, för att bevisa att 

det är ekvivalent med yttröghetsmomentet för en rektangel. Det delas upp geometriskt i två trianglar och en 

rektangel enligt Figur 10-5 med respektive area samt hävarm till tyngdpunkten för hela parallellogrammet. Det 

totala yttröghetsmomentet beräknas därefter enligt Steiners sats, se ekvation 10-6, för alla tre delarna som 

summeras enligt ekvation 10-7 nedan. 

  

𝛽 2 1 



D7 
 

 

𝐼𝑥 = 𝐼𝑥𝐺 + 𝐴 ∙ 𝑑2
𝑦   Ekv 10-6 

𝐼1 = (𝐼𝑎 + 𝐴𝑎 ∙ 𝑑𝑎
2) + (𝐼𝑏 + 𝐴𝑏 ∙ 𝑑𝑏

2) + (𝐼𝑐 + 𝐴𝑐 ∙ 𝑑𝑐
2)  Ekv 10-7 

 

Figur 10-5. Mått för parallellogram. 

Nedan följer en härledning av yttröghetsmomentet enligt ekvation 10-8 ovan för denna parallellogram. 

𝑏𝑎 = 𝑏𝑐        

𝑑𝑎 = 𝑑𝑐        

𝑏 = 𝑏𝑎 + 𝑏𝑏       

𝐼1 = (
𝑏𝑎∙ℎ3

36
+

𝑏𝑎∙ℎ

2
∙ (

ℎ

2
−

ℎ

3
)

2

) + (
𝑏𝑏∙ℎ3

12
) + (

𝑏𝑎∙ℎ3

36
+

𝑏𝑎∙ℎ

2
∙ (

ℎ

2
−

ℎ

3
)

2

)   

𝐼1 = 2 ∙ (
𝑏𝑎∙ℎ3

36
+

𝑏𝑎∙ℎ

2
∙

ℎ2

36
) + (

𝑏𝑏∙ℎ3

12
)     

𝐼1 = 2 ∙ (
𝑏𝑎∙ℎ3

36
+

1

2
∙

𝑏𝑎∙ℎ3

36
) + (

𝑏𝑏∙ℎ3

12
)     

 𝐼1 = 2 ∙ (
3

2
∙

𝑏𝑎∙ℎ3

36
) + (

𝑏𝑏∙ℎ3

12
)      

𝐼1 = (
𝑏𝑎∙ℎ3

12
) + (

𝑏𝑏∙ℎ3

12
)      

𝐼1 = (
(𝑏𝑎+𝑏𝑏)∙ℎ3

12
)      

𝐼1 =
𝑏∙ℎ3

12
= 𝐼2   

Därmed är det bevisat att yttröghetsmomentet för en parallellogram är ekvivalent med yttröghetsmomentet 

för en rektangel. Vilket går att applicera på teorin för vinklade rektanglar och därmed även vinklade balkar.  
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10.3.2  APPLICERING PÅ I -BALKAR 

Teorin beskriven ovan kan appliceras för yttröghetsmomentet för de vinklade I-balkarna enligt Figur 10-6, vilket 

underlättar för styvhetsberäkningarna.  

 

Figur 10-6. Förenkling av två vinklade balkar, ett v-snitt, till två vertikala I-balkar. 

Det blir därmed en modifierad bredd både för livet, 𝑏𝑤
′ , och för flänsen, 𝑏𝑓

′  , mätt parallellt med y-axeln för den 

vinklade balken som används som bredd för de vertikala balkarna. Det blir även modifierade höjder för livet, 

ℎ𝑤
′ , och flänsen, ℎ𝑓

′ , som används som dimensioner för de vertikala balkarna. Modifierade bredder och höjder 

redovisas nedan för H250- och H500-balkar. 

10.3.2.1 H250-BALKAR 

H250-balkar monteras med en lutning på 58 ° för att anpassas till skivmaterialets bredd på 2 400 mm. Detta 

innebär att varje element består av två V-enheter, som kan förenklas till två vertikala balkar enligt Figur 10-6 

ovan. 

Detta resulterar i att bjälklaget med vinklade balkar kan förenklas till ett bjälklag med vertikala I-balkar med 

följande mått: 

ℎ = 250 mm    Balkens höjd [mm] 

𝑏𝑓 = 47 mm    Flänsens bredd [mm] 

𝑏𝑓
′ =

𝑏𝑓

sin 𝛽
=

47

sin(59°)
= 55,4 mm  Flänsens modifierade bredd från vinklad balkfläns [mm] 

𝑏𝑤 = 10 mm   Livets tjocklek [mm] 

𝑏𝑤
′ =

𝑏𝑤

sin(𝛽)
=

10

sin(59°)
= 11,7 mm  Livets modifierade tjocklek från vinklat balkliv [mm] 

ℎ𝑓 = 47 𝑚𝑚   Flänsens höjd [mm] 

ℎ𝑓
′ = ℎ𝑓 ∙ sin(𝛽) = 39,9 mm  Flänsens modifierade höjd [mm] 

ℎ′ = sin(𝛽) ∙ ℎ + cos(𝛽) ∙ ℎ𝑓 = 237 mm Balkens totala höjd [mm] 

ℎ𝑤
′ = h′ − 2 ∙ ℎ𝑓

′ = 157,2 mm   Livets modifierade höjd [mm] 

𝑡 = 15    Skivans höjd [mm] 

𝑏 = 171 mm    Skivans bredd [mm] 
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10.3.2.2 H500 BALKAR 

H500-balkar monteras med en lutning 𝛽 på 59 ° för att anpassas till skivmaterialets bredd på 12 00 mm. Detta 

innebär att varje element består av två V-enheter, som kan förenklas till två vertikala balkar enligt Figur 10-6 

ovan.  

Detta resulterar i att bjälklaget med vinklade balkar kan förenklas till ett bjälklag med vertikala I-balkar med 

följande mått: 

ℎ = 500 mm    Balkens höjd [mm] 

𝑏𝑓 = 47 mm    Flänsens bredd [mm] 

𝑏𝑓
′ =

𝑏𝑓

sin 𝛽
=

47

sin(59°)
= 54,8 mm  Flänsens modifierade bredd från vinklad balkfläns [mm] 

𝑏𝑤 = 10 mm    Livets tjocklek [mm] 

𝑏𝑤
′ =

𝑏𝑤

sin(𝛽)
=

10

sin(59°)
= 11,7 mm  Livets modifierade tjocklek från vinklat balkliv [mm] 

ℎ𝑓 = 47 𝑚𝑚   Flänsens höjd [mm] 

ℎ𝑓
′ = ℎ𝑓 ∙ sin(𝛽) = 40,3 mm  Flänsens modifierade höjd [mm] 

ℎ′ = sin(𝛽) ∙ ℎ + cos(𝛽) ∙ ℎ𝑓 = 453 mm Balkens totala höjd [mm] 

ℎ𝑤
′ = h′ − 2 ∙ ℎ𝑓

′ = 372 mm  Livets modifierade höjd [mm] 

𝑡 = 15    Skivans höjd [mm] 

𝑏 = 300 mm    Skivans bredd [mm] 
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10.4  VIERENDEEL RAMVERKAN  

En vierendeelbalk kännetecknas av att den är indelad i fyrkanter vilka stabiliseras genom vertikalernas 

inspänning i under- och överram. De liknas ofta vid fackverk, men skiljer sig då de inte är indelade i trianglar 

med stabiliserande diagonaler. Denna skillnad resulterar i att vierendeelbalkar överför skjuvspänningar från 

under- och överram genom böjmoment vid anslutningarna och slutligen genom böjmoment i de vertikala liven 

(Wickersheimer, 1976).  

 

Figur 10-7. Illustration av förväntad deformation för bjälklag med Vierendeelverkan 

Vierendeelverkan, även benämnt ramverkan, innebär att styva boxliknande element bildas i konstruktionen. 

Genom att betrakta en strimla av ett golvbjälklag parallellt med y-axeln kan detta uppfattas som ett ramverk. 

För att vierendeelverkan ska ske krävs dock att ramhörnen är utformade med styva förbindningar, samt att 

balktvärsnitt som ingår som vertikaler i ramarna har en tillräcklig böjstyvhet, 𝐸𝐼𝑦 (Ohlsson, 1986). I de fall då 

bjälklaget är uppbyggt med lättbalkar, vilka har ett relativ ostyvt liv, och skivmaterial med en hög styvhet kan 

deformationen vid belastning antas ske enligt Figur 10-7 (Schierle, 2003).  
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