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I 

 

Abstract 
Building with wood has a strong historical anchorage in Sweden. Just over a century ago, a ban 

was imposed on building houses on more than two floors of wood due to the perceived fire risk 

caused by the material. At Sweden's accession to the EU in 1994, the old decision was removed 

and the trend in the construction of wooden houses for multi-family houses has subsequently 

increased dramatically. The development has resulted in a more modern way of building, from 

building everything on the construction site to the assembly of prefabricated wall modules. 

With this approach, construction has been able to ensure a higher quality and efficiency. 

A company that works with prefabricated wall blocks is Isotimber. Their wall blocks are unique 

in that they contain only wood, in order to achieve a higher insulation value, the raw material 

wood has been combined with milled gaps of air. Isotimber has had the desire to develop its 

product because the screwed cassettes that forms a uniform wall block, separates during the 

lifts. The lifting points have been placed through drilled holes in the wall blocks with inserted 

lifting straps, an approach that Isotimber wishes to change. The transverse forces that have 

occurred during the lift have acted diagonally against the wall blocks and the number of lifting 

points has varied. 

The study has been aimed at developing the existing wall block and to study whether lifting 

could be done in a different way than today. The position of the lifting points has also been 

examined. 

The result of product development has led to a laminated wooden beam being placed above the 

blocks. This has meant that lifting points have been moved to the laminated wooden beam 

where perforation for the straps will be executed. The number of lifting points has become 

dependent on the width of the wall blocks, and the transverse forces that arise during lifting 

must be vertical to the wall blocks. The result of the new wall-block prototype has led to 

dimensioning of the laminated wooden beam at the lifting points, as well as the connections 

between the wall block and the laminated wooden beam. 

The wall block changes have contributed to a smoother mounting system. The laminated 

wooden beam can also be considered to give a smaller deflection in the wall block. The lifting 

points have become more at fixed range intervals to counter the separations between the 

screwed cassettes in the wall blocks. 
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Sammanfattning 
Träbyggande har stark historisk förankring i Sverige. För drygt ett sekel sedan sattes ett förbud 

in mot att bygga hus i fler än två våningar i trä på grund av den ansedda brandrisken materialet 

medförde. Vid Sveriges inträdande i EU år 1994 togs det gamla beslutet bort och utvecklingen 

inom träbyggandet för flerbostadshus har därefter fått en rejäl uppgång. Utvecklingen har 

medfört ett modernare sätt att bygga, från att tidigare ha byggt allt på byggarbetsplatsen till 

montage av prefabricerade väggmoduler. Med detta tillvägagångssätt har byggandet både 

kunnat säkra en högre kvalitet samt effektiviserats.  

Ett företag som arbetar med prefabricerade väggblock är Isotimber. Deras väggblock är unik på 

det sätt att de endast innehåller trä, för att uppnå ett högre isolervärde har råvaran trä 

kombinerats med urfrästa luftspalter. Isotimber har haft en önskan att utveckla sin produkt 

eftersom de fastskruvade kassetterna som bildar ett enhetligt väggblock separerar vid lyft. 

Lyftpunkterna har placerats genom borrade hål i väggblocken med genomförda lyftstroppar, ett 

tillvägagångssätt som Isotimber önskat förändra. Tvärkrafterna som uppstått vid lyften har 

verkat diagonalt mot väggblocken och antal lyftpunkter har varierat. 

Studien har riktat sig mot att utveckla det befintliga väggblocket samt studera om lyft har gått 

att utföra på ett annat sätt än i dagsläget. Lyftpunkternas placering har även granskats. 

Resultatet av produktutvecklingen har lett till att en limträbalk har placerats i överkant av 

blocken. Det har medfört att lyftpunkter har förflyttats till limträbalken där håltagning för 

stroppbanden kommer att utföras. Antal lyftpunkter har blivit beroende av väggblockens 

spännvidd och de tvärkrafter som uppstår vid lyft skall inverka vertikalt mot väggblocken. 

Resultatet av den nya väggblocksprototypen har krävt dimensionering av limträbalk vid 

lyftpunkter samt infästningarna mellan väggblock och limträbalk.  

Väggblockets förändringar har bidragit till ett smidigare montagesystem. Den monterade 

limträbalken kan även anses ge en mindre nedböjning i väggblocket. Lyftpunkterna har blivit 

fler med bestämda avståndsintervall för att motverka separationer mellan de ihopskruvade 

kassetterna i väggblocken. 
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1 Introduktion  
Sverige har en lång tradition i att bygga med trä, de äldsta noterade träbyggnationerna sträcker 

sig ända tillbaka till 1200-talet, trähus är därför starkt förknippat till det svenska kulturarvet. 

Idag utgörs mer än hälften av vårt bostadsbestånd av trähus och andelen har ökat under 2000-

talet (Bergkvist et al., 2013, 78). 

År 1874 förbjöds byggandet av flerbostadshus med trästomme i fler än två våningar, 

anledningen var de upprepade stadsbränder som härjat i Sverige. Det moderna träbyggandet 

påbörjade sin era år 1994 i samband med att Sverige gick med i EU där det gamla regelverket 

ändrades från material- till funktionskrav. De nya reglerna syftade till att oavsett material skall 

den uppförda konstruktionen uppfylla satta funktion- och säkerhetskrav och förbudet att bygga 

fler än två våningars bostadshus försvann (Träbyggnadskansliet, u.å). 

Modernt träbyggande karakteriseras av högre förtillverkningsgrad, kortare byggtid, 

noggrannare projekteringsprocess och kvalitetssäkring av produktionssystemet. Med dessa nya 

förutsättningar krävs en annan process från idé till färdig byggnad än vad som använts i den 

traditionellt organiserade byggindustrin (Bergkvist et al., 2013, 78). 

Byggmaterial av trä har på senare tid kommit att driva på byggprocessutvecklingen då 

materialets styrka i förhållande till sin vikt, ökar möjligheten att bygga större sammansatta 

komponenter. Med träkonstruktioner har förtillverkningsgraden väsentligt ökat och därmed 

förändrat arbetsplatsens process från tillverkning till montering av element (Bergkvist et al., 

2013, 79). 

Ett företag som erbjuder en unik och patentansökt byggteknik i trä är Isotimber. Företaget 

Isotimber tillverkar väggblock som endast består av råvaran trä kombinerat med urfrästa 

luftspalter. Väggblocken är diffusionsöppna eftersom blocken inte innehåller några 

plastprodukter, vilket har ett flertal positiva effekter på inomhusklimatet. Isotimbers väggblock 

går att beställa i flera väggtjocklekar (120 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm 

eller 400 mm) och är ett enkelt väggsystem som medför ett snabbt och enkelt montage till tätt 

skal. Att bygga trähus med Isotimber som bärande väggar gör att fönster och dörrar kan placeras 

precis där du vill utan att behöva tänka på var bärande reglar i konstruktionen befinner sig 

(Isotimber, u.å.). 
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1.1 Bakgrund  

Dagens problematik består av att väggblockselementen som tillverkas idag påverkas negativt 

vid lyft. Lyftpunkterna är i dagsläget placerade enligt figur 1.1 med borrade hål och genomförda 

stroppband i väggblocken. Vid lyft bidrar väggblockets spännvidd och egentyngd till 

nedböjning vilket medför mindre separationer mellan blockens ihopskarvade kassetter, något 

som skapar problematik vid montage ute på byggarbetsplatsen. Nedböjningen hindrar även 

Isotimber från att installera fönster i fabriken och därmed också fasadmaterial. I figur 1.1 visas 

ett av Isotimbers sätt att lyfta väggblocken, de har även tillgång till traverskran för lyft av större 

spännvidder. Från Isotimbers sida önskar de kunna leverera enhetliga väggblockssidor som är 

anpassade till NOA hyttearkitekters husmodeller. För att uppnå detta måste Isotimber kunna 

producera enhetliga väggblockssidor upp till 14 meter för utvalda väggdimensioner (Östling 

2016a). 

 

Figur 1.1. Lyft av väggblock med skivmasttruck. Foto: Erik Swenn Larsson 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att för Isotimbers räkning ta fram en ny väggblocksprototyp som om 

möjligt kan lyftas på ett alternativt sätt än hur det utförs i dagsläget. Motiveringarna bakom att 

förändra den befintliga modellen är att kunna undvika borrhål i väggblocken samt minska 

nedböjningen vid lyft. Förändringen av den nuvarande modellen kan också tänkas bidra till ett 

nytt typ av montagesystem. Det största arbetet för författarna kommer inte ligga i 

prototyputvecklingen för väggblocket utan i de konstruktionsberäkningar som medföljer dess 

förändrade utseende. Studiens huvudsyfte kommer rikta sig mot en detaljlösning på hur 

lyftpunkterna i de olika väggblocken skall klara krafterna som uppkommer. Genom att studien 

går igenom en produktutvecklingsfas i startskedet av studien är helhetsbilden kring 

utformningen av detaljlösningen okänd. Arbetet är riktad mot att finna en ny uppbyggnad av 

väggblocken som klarar lyft på ett skonsammare sätt.  
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1.3 Forskningsfrågor 

 Hur skall väggblocken konstrueras för att kunna lyftas på ett annat sätt än i dagsläget? 

 Var ska lyftpunkter placeras i blocken? 

 

1.4 Avgränsningar 

I studien kommer följande avgränsningar att gälla: 

 Förändrat tyngdpunktsläge i väggblocken påverkat av håltagning för fönster eller dörrar 

kommer ej att beräknas, men tas i beaktning.  

 Isotimbers väggblock är uppbyggda med plywoodskivor, dess egenskaper kommer inte 

att tas i beaktning vid dimensionering. 

 Beräkningar för tvärkrafterna som uppstår i infästningspunkterna kommer endast 

utföras för krafter som verkar vinkelrätt mot trämaterialets fiberriktning. Andra 

kraftriktningar kommer ej beaktas.  

 Hänsyn till vilken kapacitet lyftstopparna kräver för att utföra lyften på väggblocken 

kommer inte att undersökas.  

 Lyftanordningens konstruktion och kapacitet kommer inte att undersökas i denna 

rapport. 

 Moment som kan uppstå i balk och förband vid lyft av väggblock kommer ej att tas i 

beaktning. 

 Beräkningar för hur stor nedböjning som väggblocken utsätts för kommer ej utföras. 

Dock kommer beaktning tas vid utformningen av det nya väggblocket. 

 Vid utveckling av prototypen kommer ingen hänsyn för kostnader tas. 

 

1.5 Beskrivning av fallstudieorganisation 

Denna fallstudie har utförts i samarbete med Isotimber Holding AB. Företaget registrerades 

som aktiebolag 7 januari 2008 och hade en nettoomsättning år 2015 på 8 522 000 kr. Den första 

prototypen av produkten togs fram år 1996 och har därefter genomgått ett antal 

utvecklingsfaser. 

Kontaktpersoner på Isotimber har varit Mikael Östling och Ronnie Nilsson. Mikael är grundare 

av Isotimber och har rollen som VD på företaget. Ronnies roll på Isotimber är att jobba med 

kvalitetsfrågor. Både Mikael och Ronnie har en bakgrund som snickare vilket har medfört att 

dem ibland är ute på byggen för att hjälpa till med monteringen av Isotimbers väggblock. 

Handledare på Mittuniversitet har varit Fredrik Hermansson, universitetsadjunkt för 

avdelningen Ekoteknik och Hållbart Byggande. Fredrik har en högskoleingenjörsexamen i 

byggnadsteknik samt en civilekonomexamen inom redovisning. På Mittuniversitet bedriver 

Fredrik främst undervisning inom byggnadskonstruktion, statik och datorstödd 

byggnadsprojektering.  
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2. Teori 

2.1 Regelverk 

År 1975 antog EG-kommissionen ett arbetsprogram för byggnadsområdet där programmets 

målsättning var att eliminera tekniska handelshinder och att samordna tekniska specifikationer. 

I detta arbetsprogram tog EG-kommissionen ett initiativ till att utarbeta samrådande tekniska 

regler för dimensionering av byggnadsverk, vilket i första skedet skulle vara ett alternativ till 

medlemsländernas regler och på längre sikt ersätta dem (Svensk standard 2004, 5) 

Dessa samrådande tekniska regler för dimensionering av byggnadsverk har namnet 

Eurokodprogrammet och omfattar standarder (Eurokoder) som är uppdelad i 10 stycken kapitel. 

Eurokoderna omfattar gemensamma regler för allmänt nyttjande inom dimensionering av 

bärverk och byggnadskomponenter både av traditionell och innovativ karaktär. Om ovanliga 

förhållanden gällande byggande eller dimensionering erfordras särskilda expertutredningar 

(Svensk Standard 2004, 5-6).  

Eurokod 5 (EN 1995) innefattar allmänna regler för träkonstruktioner och regler som gäller 

specifika träkonstruktioner till byggnader. Den är uppdelad i 10 stycken kapitel som behandlar 

följande områden: 

Kapitel 1: Allmänt 

Kapitel 2: Grundläggande dimensioneringsregler 

Kapitel 3: Materialegenskaper 

Kapitel 4: Beständighet 

Kapitel 5: Grundläggande bärverksanalys 

Kapitel 6: Brottgränstillstånd 

Kapitel 7: Bruksgränstillstånd 

Kapitel 8: Förband med förbindare av metall 

Kapitel 9: Byggkomponenter och sammansatta element 

Kapitel 10: Utförande och kontroll  

(Svensk Standard 2004, 9). 
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2.2 Produkt och Materialegenskaper 

2.2.1 Isotimber 

Isotimbers väggblock består endast av trä, där komponenterna plywood, träreglar och urfrästa 

träreglar är sammansatta till ett väggblock enligt figur 2.1 Dessa block är 1200 mm x 2440 mm 

och utförs i tjocklekarna 60 mm, 100 mm och 150 mm. Blocken monteras ihop till olika 

väggtjocklekar och dem vanligaste tjocklekarna är 120 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm och 

300 mm. När blocken monteras ihop för att bilda en väggsida dras skruvar in genom blockens 

icke urfrästa reglar som sitter på centrumavståndet 600 mm (Östling 2016a). 

 

Figur 2.1.  Stående Isotimberblock med urfrästa reglar som hålls samman med limmade plywoodskivor 

(Klimatsmart, 2016). 
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2.2.1.1 Dimensioner på material och väggblock 

Dimensionerna av komponenterna i väggblocken är enligt tabell 2.1, där plywood är en 

standardkomponent som alltid placeras på vardera sidan om reglarna och är 7 mm tjock. De 

icke urfrästa reglarna som sitter på centrumavståndet 600mm inne i blocken, är 

konstruktionsvirke och har virkeskvalitén C14 (Östling 2016a). 

Block tjocklek (mm) Träregel (mm) Urfräst träregel (mm) 

60 45x46 45x46 

100 45x86 45x86 

150 45x136 45x136 

Tabell 2.1. Dimensioner av komponenter i väggblock (Östling 2016a). 

 

Väggblocken kombineras ihop till olika väggtjocklekar, de vanligaste väggtjocklekarna 

Isotimber använder sig av är enligt tabell 2.2 (Östling 2016a). 

Väggtjocklek (mm) Block 1 (mm) Block 2 (mm) 

120 60 60 

160 100 60 

200 100 100 

250 150 100 

300 150 150 

Tabell 2.2. Kombinationer väggblock (Östling 2016a). 
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2.2.1.2 Egentyngder 

Egentyngden för Isotimbers väggblock är enligt Mikael Östling (2016b) 350
𝑘𝑔

𝑚3⁄ . Egentyngd 

för panel är enligt Träguiden (2003) 390
𝑘𝑔

𝑚3⁄ . 

 

2.2.1.3 Montering och lyft 

Montering av väggblocken i fabriken sker genom att skarvarna för kasetterna förskjuts, sedan 

sammanfogas kasetterna genom att skruva i träreglarna som är placerad på centrumavståndet 

600 mm (Östling 2016a). 

Lyften av de sammansatta väggblocken sker genom att ett hål med diametern 30 mm borras 

genom hela väggblocken i överkant. I hålen träs stropparna igenom och fungerar som 

lyftpunkter för väggblocken enligt figur 2.2. Stropparna Isotimber använder sig av i dagsläget 

klarar en last på 2 ton, men kan beställas i andra kapaciteter (Östling 2016c). 

 

Figur 2.2. Ett liggande Isotimberväggblock som sedan kommer lyftas upp med hjälp av de lila 

stropparna som är monterade igenom hela väggblocket. Foto: Erik Swenn Larsson. 
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2.2.2 Konstruktionsvirke 

Materialet trä kan variera i stor utsträckning när det gäller dess hållfasthet, styvhet och densitet, 

se tabell 2.3 för värden av dem olika virkesklasserna. Trämaterialet gran kan ha en stor variation 

i böjhållfasthet, mellan 10-90MPa. Det är därför nödvändigt att få en uppskattning av 

egenskaperna och sortera materialet i olika hållfasthetsklasser för att kunna utnyttja detta 

material i lastbärande konstruktioner (Johansson 2016, 51). 

 

Tabell 2.3. Tabell över karakteristiska hållfasthets- och styvhetsegenskaper uttrycka i enheten MPa och 

densitet kg/m3 för konstruktionsvirke (Borgström 2016, 13). 
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2.2.3 Limträ 

Limträ är ett konstruktionselement som består av minst två ihoplimmande lameller av barrträ. 

Lamellerna ska sammanfalla i komponentens längdriktning och lamelltjockleken kan variera 

inom intervallet 6≤ x ≤45 mm (Serrano 2016, 12). 

Limträ är uppbyggt på samma sätt som vanligt konstruktionsvirke i frågan om olika 

hållfasthetsegenskaper. Limträ använder sig av lamelleringseffekten, med det menas att när 

hållfastheten för konstruktionsvirke bestäms, utförs det på tvärsnittet som är svagast d.v.s. vid 

en kvist, fingerskarvning eller motsvarande. I en limträbalk blandas lamellerna 

(konstruktionsvirket) med olika hållfasthetsklasser ihop och risken för att det svagaste 

tvärsnittet i flera lameller ska sammanfalla är minimal (Serrano 2016, 15). 

Limträ tillverkas enligt standarden SS-EN 14080 vilket erhåller en bestämd hållfasthetsklass 

för limträ, se tabell 2.4 (Serrano 2016, 16). 

 

Tabell 2.4. Tabell över karakteristiska hållfasthets- och styvhetsegenskaper uttrycka i enheten MPa och 

densitet kg/m3 för limträ (Borgström 2016, 15). 
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2.3 Generella begrepp 

2.3.1 Lastberäkningar 

En kropp som inte accelererar är i jämvikt och den kan endera färdas med konstant hastighet 

eller vara i vila, det senare är den sedvanliga situationen inom byggnadsmekanik. Newtons 

första lag säger att: På en kropp som är i jämvikt är den resulterande kraften lika med noll 

(Heyden et al., 2013, 11). 

Uppställning av ett jämviktvillkor för ett system kräver en avskiljning från omgivningen för att 

kunna definiera vilka krafter som verkar på systemet, denna process benämns som friläggning. 

Krafterna på ett system är endera tyngdkrafter, yttre laster eller krafter där systemet har 

avgränsats från omgivningen (Heyden et al., 2013, 13). 

En balk som belastas vinkelrätt mot balkaxeln kommer utsättas för böjning. Lasten som verkar 

mot balken kan vara koncentrerad eller utbredd. En utbredd last som förmodas verka längs en 

linje, Q(x) [N/m], kan variera eller ha ett konstant värde längs med balken d.v.s. en jämt utbredd 

last (Heyden et al., 2013, 59). 

För en fritt upplagd balk på två stöd med jämnt utbredd last enligt figur 2.3, a), fördelas lasterna 

till respektive upplagspunkt enligt formeln 
𝑄𝑙

2
. För en konsolbalk enligt figur 2.3, b), beräknas 

upplagskraften enligt formeln Ql (Isaksson & Mårtensson 2010, 148- 151). 

Där: 

Q är den utbredda lasten [N/m] 

L är spännvidden [m] 

 
Figur 2.3 a) Tvåstödsbalk med utbredd last, b) Konsolbalk med utbredd last. Illustration: Erik Swenn 

Larsson. 
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2.3.2 Lastvaraktighetsklasser 

Materialet trä utsätts för betydande hållfasthetsförluster över tid. För att underlätta 

dimensioneringsprocessen har lastvaraktighetsklasser upprättats för att ta hänsyn till dessa 

hållfasthetförluster. Lastvaraktighetsklasser täcker en rad varaktigheter som kan förekomma i 

praktiken och förknippade inverkningar, se tabell 2.5 och tabell 2.6 (Kliger 2016, 22). 

 

Tabell 2.5. Lastvaraktighetsklasser enligt SS-EN 1995-1-1:2004, 2.3.1.2. 

 

Tabell 2.6. Exempel på laster i olika varaktighetsklasser enligt SS-EN 1995-1-1:2004, 2.3.1.2. 

 

Påverkan på lastvaraktigheten hos träets hållfasthet tas med i beräkningarna via tilldelning av 

faktorn 𝑘𝑚𝑜𝑑 som är en funktion beroende av vilken klimatklass som definieras i avsnitt 2.3.3 

kombinerad med en av de fem lastvaraktighetsklasserna i tabell 2.5. Faktorn 𝑘𝑚𝑜𝑑 är en 

reduktionsfaktor för den karakteristiska hållfastheten för trä och träbaserade produkter. 

Faktorns värde kan variera för massiv- och limträ, som lägst 0,5 och högst 1,1, se tabell 2.7. 

Om värdet är högre än 1,0 krävs det att en momentan last förekommer och att träet är torrt, 

vilket kommer att leda till en ökning av den karakteristiska hållfastheten (Kliger 2016, 23). 

 

Tabell 2.7. Värden på 𝑘𝑚𝑜𝑑 för massiv- och limträprodukter enligt SS-EN 1995-1-1:2004, 3.2.  
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2.3.3 Klimatklasser 

I trä och träbaserade produkter har dess fuktinnehåll en väsentlig roll för hur hållfastheten och 

styvheten påverkas. För att beakta denna effekt vid dimensionering har tre klimatklasser 

definierats i SS-EN 1995, se tabell 2.8 (Kliger 2016, 23). 

Klimatklass 1 Karakteriseras av en fuktkvot i materialen motsvarande en temperatur av 

20𝑜C och en relativ luftfuktighet som överskrider 65 % endast några få 

veckor per år. 

Klimatklass 2 Karakteriseras av en fuktkvot i materialen motsvarande en temperatur av 

20𝑜C och en relativ luftfuktighet som överskrider 85 % endast några få 

veckor per år. 

Klimatklass 3 Karakteriseras av klimatförhållande som ger en högre fuktkvot än i 

Klimatklass 2. 

Tabell 2.8. Klimatklasser enligt SS-EN 1995-1-1, 2.3.1.3. 

 

2.4 Dimensionering  

2.4.1 Hållfasthet i brottgränstillstånd 

Fastställande av dimensioneringsvärdet för en bärförmågeegenskap tecknas enligt Eurokod 5 

(SS-EN 1995-1-1:2004) för en träkonstruktion (Träguiden, 2014):  

𝑓𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑

𝑓𝑘

𝛾𝑀
 

Där: 

𝑓𝑑 dimensioneringsvärde för hållfasthetsparameter 

𝑓𝑘 karakteristiskt värde på hållfasthetsparameter 

𝛾𝑀 partialkoefficient för materialegenskap, se tabell 2.9 

𝑘𝑚𝑜𝑑 korrektionsfaktor som tar hänsyn till inverkan av lastvaraktighet och fuktkvot, se 

tabell 2.7. 

(Borgström 2016, 10). 

 

Tabell 2.9. Partialkoefficient 𝛾𝑀 för material i brottgränstillstånd (Borgström 2016, 10).  



 

14 

 

2.4.2 Rektangulära tvärsnitt utsatt för skjuvning 

En balk som utsätts för böjning kommer även påverkas av skjuvspänningar. Skjuvspänningarna 

kommer att genereras parallellt med balkens längdaxel, vilket bygger på den elastiska böjteorin. 

Den maximala skjuvspänningen uppstår i balkens neutralaxels läge (Crocetti, Mårtensson 2016, 

70-71).  

För rektangulära tvärsnitt som är utsatta för böjning bestäms tvärkraftsbärförmågan genom:  

𝑉𝑅𝑑 =
𝐴 ∗ 𝑓𝑣,𝑑

1,5
 

Där: 

𝑓𝑣,𝑑 dimensionerade längsskjuvhållfasthet 

 

Vid kontroll av skjuvhållfasthet för träelement i böjning, tas inverkan till sprickor i beaktning 

genom nyttjande av den effektiva bredden 𝑏𝑒𝑓 , vilken beräknas: 

𝑏𝑒𝑓 = 𝑘𝑐𝑟 ∗ 𝑏 

Där: 

𝑏 elementets bredd vid det betraktade snittet 

𝑘𝑐𝑟 = 0,67 nyttjas för konstruktionsvirke och limträ utsatta för nederbörd och solstrålning 

𝑘𝑐𝑟 = 𝑚𝑖𝑛 {

3,0

𝑓𝑣,𝑘

1,0
 nyttjas för konstruktionsvirke och limträ i övriga fall 

Där: 

𝑓𝑣,𝑘 karakteristisk längsskjuvhållfasthet 

(Borgström 2016, 28). 
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2.4.3 Förband med skruv 

För att träelement ska fungera som ett system måste de sammanfogas. Användandet av förband 

inverkar på det konstruktiva beteendet hos träelementen genom att bidra med exempelvis 

momentstyva förband eller ledade infästningar (Lindelöw 2016, 112–113).  

Dymlade förband transfererar krafter via skjuvverkan i mekaniska förband, dessa monteras i 

vinkel mot kraftriktningen. Förbandstyper som omfattar denna typ av förbindare är spikar, 

träskruvar, dymlingar, spikningsplåtar (kombinerat med ankarspik eller ankarskruv) och 

spikplåtar samt skruvar (Lindelöw 2016, 112–113). 

Denna förbandstyp är vanligast förekommande för träelement i Sverige och även i övriga 

världen. Dymlade förbandstyper medverkar till säkrare förband eftersom de kan utformas till 

att vara duktila. I en träkonstruktion ska samtliga förbindare vara CE-märkt av leverantören 

(Lindelöw 2016, 112–113). 

Grundat på Johansens teori kring enkelskäriga träförband kan brott uppstå på olika sätt när en 

dymling belastas för skjuvning. Det beror på dymlingsverkan d.v.s. dymlingens draghållfasthet 

och virkesstyckes tjocklek. Eventuella brott visas i figur 2.4 (Lindelöw 2016, 117). 

 

Figur 2.4. Olika brott i ett enskärigt träförband (Lindelöw 2016, 117). 

 

2.4.3.1 Träskruv Pondus 

Pondus träskruv har utformningen med två olika gängstigningar, en på skruvens överdel och en 

på dess underdel, se figur 2.5. Skruvens utformning gör att virket dras samman med fullkraft 

och skapar en unik friktion mellan den primära och sekundärara träregeln. Det innebär att 

gängan i skruven och friktionen mellan träreglarna tar upp kraften och inte skallen på skruven 

(Byggaträ, u.å). För ingående materialegenskaper, se bilaga B. 

 

Figur 2.5. Pondus träskruv med gängstigningar på skruvens överdel och underdel, vilket medför att två 

virkesdelar dras ihop (Byggaträ, u.å).  
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2.4.3.2 Träförband i brottgränstillstånd 

Vid dimensionering av bärförmåga 𝐹𝑅𝑑 för ett träförband i brottgränstillstånd nyttjas: 

𝐹𝑅𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑

𝐹𝑅𝑘

𝛾𝑀
 

Där: 

𝐹𝑅𝑑 total dimensionerande bärförmåga för träförband 

𝐹𝑅𝑘 total karakteristisk bärförmåga för träförband 

𝛾𝑀 partialkoefficient för material enligt tabell 2.9 

𝑘𝑚𝑜𝑑 hållfasthetsmodifieringsfaktor för trämaterial som ingår i träförband enligt tabell 

2.7 

(Borgström 2016, 40). 

Gruppsamverkan i ett dymlat förband nyttjas ofta av två eller flera förbindare i en knutpunkt 

för att överföra förekommande laster. För att förebygga uppkomsten av uppsprickning mellan 

förbindarna krävs det att centrumavståndet regleras. I ett träförband med flera förbindare är 

den totala bärförmågan lägre än summan av de enskilda förbindarnas inverkan (Lindelöw 

2016, 133). 

Gruppsamverkan appliceras för förbindare av dymlingstyp placerade i en rad parallellt med 

träets fibrer enligt Eurokod 5: 

𝑛𝑒𝑓 = 𝑚𝑖𝑛 {

𝑛

𝑛0,9 √
𝑎1

13𝑑

4  för träskruvar d > 6 mm, skruvar och dymlingar. 

Där: 

𝑛𝑒𝑓 effektivt antal förbindare 

𝑎1 avståndet mellan förbindare parallellt med fibrerna 

𝑑 diameter på skruv 

(Lindelöw 2016, 133).  
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2.4.3.3 Draghållfasthet träelement 

För dimensionering med hänsyn till dragning beaktas huvudsakligen hållfastvärdet för 

träelementet och volymen som utsätts för dragspänningar eftersom styrkan i träelementet är 

storleksberoende (Johansson 2016, 71). 

Vid dragning parallellt fiberriktningen är bärförmågan 𝑁,0,𝑅𝑑: 

𝑁𝑡,0,𝑅𝑑 = 𝑓𝑡,0,𝑑𝐴 

Där:   

𝑓𝑡,0,𝑑 dimensionerade draghållfasthet parallellt fiberriktningen 

𝐴 tvärsnittsarea, vid beräkning av tvärsnittsarean ska aktning av 

tvärsnittsförminskningar p.g.a. exempelvis borrhål och slitsar tas. 

(Borgström 2016, 25). 
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3 Metod  

3.1Utförande 

3.1.1 Arbetsfördelning 

Studien har utförts av två stycken individer. Arbetsfördelningen har varit likvärdig där inget 

arbete utförts utan den andres deltagande. Beslut har i samtliga fall tagits i samråd med andra 

part.    

3.1.2 Prototyputveckling 

Många examensarbeten har målet att utveckla en befintlig produkt eller metod. Det som 

karakteriserar ett sådant arbete är att specifikationerna inte är fastsatta vid starten, de skall växa 

fram under arbetets gång. Vid prototyputveckling är ett evolutionärt angreppssätt en vanligt 

förekommande metod att arbeta efter. Arbetet påbörjas med en idé om hur produkten skall 

kunna utvecklas eller/och förändras utan att veta vad det slutgiltiga resultatet kommer utgöra. 

En inledande specifikation tas fram som lägger grunden för den första prototypframställningen. 

Prototypen utvärderas för att skapa specifikationer till att utveckla produkten vidare. I figur 3.1 

illustreras arbetsgången som är repetativ och fungerar likadant oavsett om en helt ny produkt 

skall tas fram, eller om det är en redan befintlig produkt som skall utvecklas (Höst, Regner & 

Runesson 2006, 103).   

 

Figur 3.1.  Ett evolutionärt angreppsätt för produktutveckling (Höst, Regner & Runesson 2006, 104).  

En litteraturstudie har utförts i det initiala skedet av projektet där information om den produkt 

som har tänkt vidareutvecklas samlats in. Det har genomförts ett första möte på Isotimbers 

kontor i Östersund med Mikael Östling, VD för Isotimber och Ronnie Nilsson, 

kvalitetsansvarig på företaget. De första idéerna om hur väggblocken önskade vidareutvecklas 

diskuterades. Ett andra möte i form av ett platsbesök har ägt rum på Isotimbers fabrik med 

Mikael Östling som visade författarna produktionsleden i fabriken, vilka material som ingick i 
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väggblocken samt dess uppbyggnad. Det har diskuterats vidare på de idéer som framkommit i 

det första mötet och efter platsbesöket har författarna satt upp en första specifikation som varit 

styrande för arbetet med att utveckla en ny väggblocksprototyp. Väggblocket som har önskats 

genomgå en förändring går att skåda i figur 1.1. En första prototyp/produkt har tagits fram där 

väggblockets utformning har skissats upp och detaljlösningar förklarats i text. Prototypen med 

tillhörande detaljlösningar har sedan skickats över för utvärdering till Mikael och Ronnie på 

Isotimbers, se bilaga C. Synpunkterna från utvärderingen har gett nya kravspecifikationer för 

vidareutveckling av prototypen. Arbetet har därefter fortskridit med att utveckla prototypen 

vidare, men den slutgiltiga prototypen/produkten har inte tagits fram i samråd med Isotimber. 

Anledningen har varit utebliven respons från Isotimber, även om författarna upprepade gånger 

har kontaktat företaget i önskan om återkoppling. Författarna lämnades inget annat val än att 

fortsätta arbetet med den senast framtagna prototypen, se figur 4.1. 

3.1.3 Lastberäkning 

En litteraturstudie har utförts på; ”Introduktion till strukturmekanik” samt ”Byggkonstruktion; 

Regel- och formelsamling” som är baserad på Eurokod 0, 1, 2, 3 och 5, innan beräkningar har 

kunnat påbörjas. 

Utifrån Isotimber- och fasadmaterialets densiteter i avsnitt 2.2.1.2 har tabell 3.1 upprättats 

som visar vilka linjelaster som har gällt för beräkningar av tvärkrafterna i lyftpunkterna. 

Omvandlingen från (𝑘𝑔/𝑚3) till (𝑘𝑁/𝑚) har krävt en bestämd höjd på väggblocket vilken 

satts till 3100mm.   

 

Tabell 3.1 Sammanställning över linjelaster hos Isotimbers olika väggblocksdimensioner. 

Sammanställd av: Erik Swenn Larsson och Simon Norberg. 

En förutsättning för att kunna fortskrida med beräkningar i avsnitt 3.1.4 och 3.1.5 har den 

lyftpunkt med störst tvärkraft identifierats enligt figur 3.2.  

 
Figur 3.2. Lyftpunkten inom det rödmarkerade området med störst tvärkraft. Illustration: Simon 

Norberg. 

Väggtjocklek 

(mm)
Block 1 Block 2

Egentyngd 

Isotimber 

(kN/m)

Egentyngd 

panel 

(kN/m)

Total last 

(kN/m)

120 60 60 1,3 0,27 1,57

160 60 100 1,74 0,27 2,01

200 100 100 2,17 0,27 2,44

250 150 100 2,71 0,27 2,98

300 150 150 3,26 0,27 3,53

Lastkombinationer



 

20 

 

För beräkningar har längsta spännvidd för väggblocken använts, 14m. Antal och placering av 

lyftpunkter erhålls i figur 4.3, a), b), c), d), e) och f). Vid beräkningar har en förskjutning från 

centrum av lyftpunkterna med 0,5 meter erhållits för att ge möjligheten att korrigera 

tyngdpunktsläget vid lyft av blocken.  Den tvärkraft som angivits för respektive 

väggblocksdimension har varit dimensionerande i efterkommande beräkningar. Beroende på 

spännvidd har olika antal lyftpunkter använts i väggblocken, se figur 4.3. 

Låsta variabler vid beräkningar: 

𝐺𝑘                          egentyngderna för de ingående materialen är konstanta                     

Variabler som förändras: 

Lyftpunkter  väggblockens spännvidd påverkar antal lyftpunkter 

𝑄𝑘(𝑘𝑁/𝑚)  den utbredda lasten ändras beroende på väggdimension. 

 

3.1.4 Dimensionering för lyftpunkter i limträbalk  

En litteraturstudie har utförts på Svenskt trä:s ”Dimensionering av träkonstruktioner, Del 2” 

baserad på Eurokod 5, innan beräkningar kunde påbörjas.  

För dimensionering av infästningspunkter i limträbalken har ett Excel- dokument upprättats, se 

figur 3.2. Exceldokumentet har gett möjlighet att pröva olika variabler och se hur de påverkat 

varandra med målet att finna rätt dimension på limträbalken. 

Låsta variabler vid dimensionering: 

𝑘𝑚𝑜𝑑 = 0,9  varken klimatklass eller lastvarigheten förändras 

𝑓𝑣𝑘 = 3,5𝑀𝑃𝑎  samtliga limträkvalitéer erhåller samma värde för skjuvning och 

vridning 

𝛾𝑀 = 1,25   partialkoefficient för limträ   

Variabler som förändras: 

Tvärsnitt limträbalk (𝑏𝑥ℎ) 

Tvärkraften (𝑉𝐸𝑑) är beroende av spännvidden (𝑙) och den utbredda lasten (𝑄𝑡𝑜𝑡) 

 

Vid beräkning av hållfasthetsegenskaper hos limträbalken har samtliga variabler varit låsta, 

vilket har inneburit att värdet 𝑓𝑣𝑑 ej förändrats. 
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Formeln för tvärkraftsbärförmågan har omskrivits för att få ut tvärsnitthöjden på limträbalken 

likt: 

𝑉𝑅𝑑 =
𝐴∗𝑓𝑣,𝑑

1,5
 → ℎ =

1,5∗𝑉𝑅𝑑

𝑘𝑐𝑟∗𝑏∗𝑓𝑣𝑑
 

I den omskrivna formeln har olika värden på variabeln b prövats för att nå fram till rätt 

tvärsnittshöjd. Förutom påverkande tvärkraft har även utrymme för infästningar i limträbalken 

påverkat valet av tvärsnittshöjd. En säkerhetsmarginal på 15 procent har implementerats på den 

minsta tvärsnittshöjden som behövs för att klara tvärkraften som uppstår.  

 

Figur 3.2 Ett exempel på beräkningsmallen som upprättats för att ta fram rätt dimension på 

limträbalken.  
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3.1.5 Dimensionering detaljlösningar för förband  

En litteraturstudie har utförts på Svenskt trä:s ”Dimensionering av träkonstruktioner, Del 2” 

baserad på Eurokod 5, innan beräkningar kunnat påbörjas.  

Vid dimensionering av träförband har information hämtats från ett produktdatablad för en skruv 

och ett Excel-dokument har använts för att lättare kunna testa olika värden på variablerna, se 

figur 3.3. Produktdatabladet i bilaga B visar skruvens karakteristiska bärförmåga och vilka 

avstånd som krävs vid utformning av träförbandet. Detta har inneburit att värden för skruvens 

minsta tillåtna avstånd till obelastad kant, belastad ände och skruvens centrumavstånd parallellt 

med trämaterialets fiberriktning har tagits i beaktning. 

Före valet av vilken typ av dimension skruven krävt, har en kontroll utförts på trämaterialets 

dragbärförmåga. Arean för trämaterialet som kontrollerades har varit helt beroende av vilken 

dimension limträbalken haft. 

Vid valet av vilken dimension skruven krävt, har virkestjockleken tagits i beaktning. Därefter 

har bärförmågan beräknats för en enskild skruv samt hur många skruv som har krävts för att 

klara de tvärkrafter som påverkat förbandet. En säkerhetsmarginal på 15 procent har 

implementerats på bärförmågan hos förbandet. 

 

Låsta variabler vid dimensioneringen av bärförmågan: 

𝑘𝑚𝑜𝑑 = 0,9 klimatklass och lastvarigheten kommer ej att förändras 

𝛾𝑀 = 1,3  partialkoefficient konstruktionsvirke 

𝑓𝑡,𝑘 = 7,2𝑀𝑃𝑎 (konstruktionsvirke C14) 

cc=1200mm  centrumavstånd mellan förband  

Variabler som förändras vid dimensionering av bärförmågan: 

𝐹𝑘 som är beroende av vilken skruv som nyttjats 

𝑎1 skruvens centrumavstånd parallellt med trämaterialets fiberriktning  

𝑑 diametern på skruven 

𝑛 antal skruv 
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Figur 3.3. Ett exempel på beräkningsmallen som tagits fram för att beräkna träförbandet. 

  



 

24 

 

3.2 Fallstudie 

“En fallstudie beskriver ett specifikt fall som man oftast väljer ut med ett specifikt syfte, och 

man gör inga anspråk på att slutsatsen från detta fall är direkt generaliserbara till andra fall” 

(Höst, Regner & Runesson 2006, 34). Utförandet av en fallstudie är flexibel, inriktning och 

frågor kan förändras under arbetets gång (Höst, Regner & Runesson 2006, 34).  

Projektet är sett på som en fallstudie då det är riktat mot en specifik produkt och dess 

produktutveckling vars resultat inte går att direkt generalisera till andra fall. Någon forskning 

har inte tidigare gjorts kring denna fallstudie. År 2016 utfördes en fallstudie på bärförmågan 

hos väggblockselementen, men det arbetet kommer ej beröras i denna rapport.  

 

3.3 Kvalitativ och kvantitativ datainsamling 

Kvalitativ datainsamling baseras på ord och beskrivningar där data som analyseras hämtas från 

textdokument, intervjuer och observationer (Höst, Regner & Runesson 2006, 114).  

En kvantitativ studie analyserar data som presenteras i form av termer som antal och 

siffervärden. Hänvisning till arbetsmetodik sker i stor utsträckning av matematiska begrepp 

(Höst, Regner & Runesson 2006, 110).  

Starten av metoden har bestått av genomgående kvalitativ datainsamling genom litteraturstudier 

om produkten som har tänkt utvecklas.  Intervjuer med Mikael Östling på Isotimber har 

genomförts fortlöpande under projektets gång och har sammanställts i ett intervjudokument 

som återges under bilaga A. Intervjukontakterna har skett både fysiskt såväl som genom telefon- 

och mailkontakt. Platsbesök på Isotimbers fabrik i Lugnvik genomfördes i starten av projektet 

för att författarna skulle kunna observera produktionen och utformningen av väggblocken. Efter 

prototyputvecklingsfasen har arbetet fortskridit in i nästa fas där konstruktionsberäkningar 

utförts. För detta har en litteraturstudie genomförts i Svenskt Trä:s litteratursamling, vilken 

grundar sig på Svensk Standard SS-EN_1995-1-1:2004, Eurokod 5.  

För beräkningar har metoden gått in i ett kvantitativt tillvägagångssätt där beräkningar utförts 

för att nå fram till resultatet. Materialdata för trä har hämtats elektroniskt från Martinsons trä 

och produktinformation för skruv från Byggaträ.  
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3.4 Positivistisk eller Hermeneutisk vetenskapsteori 

Den positivistiska vetenskapsteorin grundar sig på iakttagelser och logik, närmare förklarat; det 

vi som människa kan uppfatta med våra fem sinnen samt räkna ut med vår logik. Påståenden 

och iakttagelser skall kritiskt granskas och stödjas av fakta som anses har hög tillförlitlighet. 

Positivismen har djup förankring till det naturvetenskapliga då matematiken räknas till logiken 

(Thurén 2007, 17-18). 

Hermeneutisk vetenskapsteori bygger mer på det känslomässiga planet, att inte bara begripa 

intellektuellt utan försöka sätta sig in i och förstå hur andra tänker och känner. Det behöver inte 

vara direkt förknippat mot människan utan kan härröras till andra organismer. En person kan 

känna och tolka en specifik situation på ett sätt, medan en annan uppfattar den annorlunda. Där 

av är den hermeneutiska vetenskapsteorin naturligt mer kopplad mot humanvetenskap och 

samhällsinriktade ämnen (Thurén 2007, 94-96). 

Denna studie har grundat sig på den positivistiska vetenskapsteorin. Den har gått att koppla 

kraftigast till den senare fasen av arbetet och de resultat som förankrats av normer inom 

konstruktion.  De matematiska formler som använts anses ha haft en hög tillförlitlighet utifrån 

de iakttagelser som gjorts under studien.   

 

3.5 Litteraturstudie 

Litteraturstudier har främst utförts på Svensk Standard, SS-EN_1995-1-1:2004, Eurokod 5: 

Dimensionering av träkonstruktioner. Standarden är styrande för beräkningar och 

dimensionering av träkonstruktioner. För mer beskrivande text kring formler, dess innebörd 

och kontext har SVENSKT TRÄ:s litteratursamling studerats och bidragit till teori. Vilka 

böcker samt kapitel som använts i litteraturstudien har angetts i referenslistan. 

För vissa bilder, tabeller och produktinformationsblad för limträ och skruv har internet använts 

som källa. Källhänvisning har återgetts i referenslistan.  

 

3.6 Deduktiv argumentation 

“Deduktion innebär att man drar en logisk slutsats som betraktas som giltig om den är logiskt 

sammanhängande” (Thurén 2007, 28). Att nå en slutsats genom deduktiv argumentation bygger 

på en rad logiska premisser som bygger på varandra. Resultatet av de sammanhängande 

premisserna kommer sedan fram till en slutsats. När slutsatsen definierats bör den kritiskt 

granskas för att konstatera dess förankring till verkligheten (Thurén 2007, 28-29). 

De beräkningar som utförts i studien har grundats på en deduktiv argumentation. Premisserna 

som lett fram till en slutsats har grundats sig på formler utifrån den norm, Eurokod 5, som är 

gällande för träkonstruktioner. Beräkningarna har lett fram till ett resultat och en slutsats. 

Granskningen huruvida tillförlitligheten i den slutsats premisserna/formlerna lett fram till 

kommer att behöva granskas av sakkunnig. Den sakkunnige kan då bedöma trovärdigheten.  
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3.7 Validitet 

Validitet syftar mot om den studie som utförts har undersökt det den från början önskade 

undersöka och ingenting annat. En studie kan ha hög reliabilitet men behöver för den skull inte 

vara validativ (Thurén 2007, 26-27). Validiteten i den slutsats studien kommer fram till baseras 

på dugligheten av den teori och metodik som presenterats i arbetet (Höst, Regner & Runesson 

2006, 72).     

Genom en deduktiv argumentationsmetodik, avsnitt 3.6, har avgränsningar klarlagts under 

studiens framfart. Avgränsningarna i avsnitt 1.4 ger andra undersökare av studien hjälp att hålla 

sig på rätt spår och förstå vad som undersöks- och inte undersöks. Syftet i avsnitt 1.2 och 

forskningsfrågorna i avsnitt 1.3 leder fram till slutsatsen i kapitel 6. Valideringen av arbetet kan 

inte fastställas av enbart författarna, till hjälp har sakkunnig handledare inom konstruktion 

Fredrik Hermansson granskat rapporten.    

 

3.8 Reliabilitet 

Reliabilitet syftar på tillförlitligheten i det som undersöks och diskuteras vid kvantitativa 

undersökningar. Studien skall kunna utföras av andra undersökare och vid användandet av 

samma metod nå fram till likvärdigt resultat. Det är viktigt att studien inte omfattas av 

slumpmässiga faktorer eller vilseledande metodik som kan föra in andra undersökare på fel 

spår. Om en studie kan utföras av ett flertal andra undersökare med samma uppnådda resultat 

har den hög reliabilitet (Thurén 2007, 26).  

 

Reliabiliteten i produktutvecklingskedet kan tänkas falla beroende på när en ny undersökning 

utförs på samma fallstudie. Den litteraturstudie som har gjorts i produktutvecklingsskedet har 

varit baserad på intervjudokumentation. Med tiden kan produkten ha genomgått fler 

förändringar. Personer som ursprungsvis har varit intervjuobjekt kan ha avlutat sina 

anställningar på företaget och därmed kan svar vid intervjuer skilja sig åt. 

  

Konstruktionsberäkningar har utförts i enlighet med Eurokod 5 som är en europeisk standard 

vilken Svensk Standard bygger på. Pålitligheten hos de formler som brukats i studien bör anses 

som hög då det är sakkunniga experter inom träkonstruktion som arbetat fram standarden. 

 

Limträt som använts har varit godkänt enligt Svensk Standard SS-EN_1611-1:1999 som 

syftar till virkeskvalitet och dess sortering.  

 

Aviseringar för montage av Pondus-skruvar har varit baserade på provningar utförda av SP 

Sveriges tekniska forskningsinstitut. Dimensioneringsmetoderna för bärförmågan har varit 

baserad på hittills genomförda kontroller på vinklade skruvförband och anpassade till Eurokod 

5 (SS-EN-1995-1-1:2004) med tillhörande nationella anpassningsdokument, se bilaga B. 
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Både limträ och skruv har varit CE- märkta. 

CE-märket betyder att tillverkaren eller tillverkarens representant lovar att varan uppfyller de 

säkerhetskrav som EU ställer för just den produktgruppen (Kliger 2016, 14). 

Indata från limträt- och skruvens egenskaper anses från ovanstående motiveringar erhålla hög 

reliabilitet för de beräkningar som utförts. 
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4. Resultat 

4.1 Utveckling av produkt  

Prototyputvecklingen har lett fram till en förändrad utformning av väggblocken. Förändringar 

som skett utifrån det ursprungliga väggblocket har varit: 

 En limträbalk har fräst in i centrum av väggblocken.  

 Limträbalken möjliggör en ny typ av montagesystem där balken används som styrlist 

och infästningssyll för ovanpåliggande väggblock. 

 Lyftpunkter har förflyttats från att tidigare utförts genom håltagningar i blocken enligt 

figur 1.1, till att placeras genom håltagningar i limträbalken, se figur 4.1. 

 Krafterna i lyftpunkterna skall verka vertikalt tillskillnad från tidigare diagonalt. 

Traverskran kommer behöva tillämpas vid lyft med tillhörande stålram med 

förankringspunkter som är justerbara 

Den nya utformningen visas i figur 4.1 som inte är standardiserad, antal lyftpunkter påverkas 

av blockens spännvidd och dimension. I figur 4.3 åskådliggörs antal lyftpunkter för olika 

spännvidder. 

 

Figur 4.1 Ny väggblockslösning efter produktutveckling. Ritad i Tekla Structures av: Simon Norberg.  
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 4.2 Detaljlösning lyftpunkter 

Lyftpunkernas placering samt antal punkter som är beroende av spännvidden visas i figur 4.2, 

a), b), c), d), e) och f). För dimensionering av lyftpunkter har den punkt med störst inverkande 

tvärkraft identifierats, vilken uppkommit för det block med störst spännvidd på 14m. Denna 

tvärkraft har använts för dimensionering av samtliga spännvidder och lyftpunkter oavsett 

placering. Lastbredd för sämsta möjliga fall har beräknats fram på figur 4.2, f), enligt: 

(2000 + 500) +  
3000 − 500

2
=  3750 𝑚𝑚 

Beräkningen baseras på en möjlig förskjutning av lyftpunkt beroende på 

tyngdpunktskorrigering vid lyft. 

 

Figur 4.2 Antal lyftpunkter beroende på spännvidd samt avstånd mellan lyftpunkter. Ritad i Tekla 

Structures av: Simon Norberg. 
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4.3 Detaljlösning förband 

Detaljlösningar har utförts enligt figur 4.3, den visar förband mellan Isotimbervägg och 

limträbalk, samt minsta avstånd från överkant hål för lyftpunkt till överkant limträbalk. Figur 

4.3 visar vidare skruvarnas placering och antal för de olika studerade 

väggblocksdimensionerna. Centrumavståndet mellan förbanden är 1200 mm. Beräkningar för 

figur 4.3. a), b), c), d) och e) har utförts i Exceldokument och redovisas under bilaga D och E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Figur 4.3 Detaljlösningar förband beroende på väggdimension. Ritat i Tekla Structures av: Simon 

Norberg. 

  

b). a). 

c). d). e). 
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Förbandet mellan de icke urfrästa reglarna i Isotimberblocken skall förankras med 

limträbalken enligt figur 4.4. Figur 4.4 visar på ett exempel för en viss typ av väggtjocklek 

och är inte generaliserbar för samtliga fall men avståndet från regelns obelastade kant till 

skruv är detsamma i alla väggblockstjocklekar.  

 

Figur 4.4 Detaljlösning förband mellan Isotimberblock och limträbalk. Ritad i Tekla Structures av: 

Simon Norberg. 

Dimensioner samt kvalité på limträ och skruvdimension visas i tabell 4.1.  

Väggtyp (mm) 

Limträbalk, 
tvärsnitt 
(mm) 

Virkeskvalité 

Skruvdimension 
(mm)   

L d 

300 115x360 GL30c 90 6,5 

250 115x270 GL30c 90 6,5 

200 115x270 GL30c 70 6,5 

160 90x270 GL30c 70 6,5 

120 42x315 GL28cs 70 6,5 

Tabell 4.1 Indata för detaljlösningar.   
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5. Diskussion 

5.1 Prototyputveckling 

I inledningen av projektet hade författarna en god kommunikation med Isotimber, vilket gav en 

tydlig bild av vilka kvalitéer som skulle ligga till grund för prototyputvecklingen av 

väggblocken. Efter att första prototypen redovisats för Isotimber fick författarna återkoppling 

på denna, vilket ledde till att prototypen kunde förbättras och Isotimber kunde precisera mer 

specifikt hur dem ville att väggblocken skulle utformas. Från de nya specifikationerna 

utvecklades prototypen vidare och skickades över till Isotimber för ny återkoppling, men denna 

uteblev. Om en ytterligare återkoppling lämnats till författarna, hade prototypen kunnat 

förbättras vidare eller getts besked att den uppfyllt Isotimbers önskemål. Detta innebar att 

författarna blev tvingad till ett beslut om att fortskrida arbetet med den prototyp som inte fått 

någon återkoppling.  

Författarna kan i eftertid önskat att en kommunikationsplan eller fastställda mötesdatum 

upprättats mellan parterna i inledningen av projektet för att kunna ha undvikit situationer som 

denna. 

Ett av Isotimbers önskemål var att utveckla en styvare väggblocksmodell som inte påverkades 

av nedböjning samt separationer mellan kassetterna i blocken vid lyft. Författarnas ursprungliga 

tanke var att styva upp blocken med konstruktionsvirke i över- och underkant av blocken, för 

att kunna lyfta dem på samma sätt som i dagsläget men närmare överkant av väggblocken. 

Denna idé förkastades av Isotimber då de ville undvika att behöva borra hål genom väggblocken 

för att kunna utföra lyften. För att lösa detta problem bestämde författarna sig för att pröva en 

lösning med en kontinuerlig limträbalk infäst i mitten av väggblocken. På detta sätt löstes 

problemet med att fortsätta borra hål genom väggblocken. Lösningen ansågs även få andra 

positiva egenskaper med en styrskena i mitten av väggblocken som kunde fungera som en 

infästningssyll för ovanpåliggande enhet. Ett antagande har varit att balken kommer bidra till 

en viss avstyvning av väggblocken, men för att kartlägga exakt hur balken påverkar hela 

väggblocken vid lyft hade laborationstester med mätinstrument behövt utföras. En annan aspekt 

som kan påverka är hur många lyftpunkter som används samt placering av dessa. Författarna 

ansåg därför att det var relevant att utföra en lathund i antal lyftpunkter och avstånd mellan 

dessa beroende på väggblockens spännvidd.  

En nackdel med den nya väggblocksprototypen kan vara att produktionstiden i fabrik förlängs 

i och med montage av limträbalken, vilket kan medföra extra arbetskostnader. I avgränsningar 

har kostnader för den nya väggblocksprototypen frånskrivits eftersom ett sådant krav ej fanns 

från Isotimber. Det som anses rimligt att diskutera är huruvida den nya montagelösningen kan 

vinna tid ute på byggarbetsplatsen kontra den ökade material- och montagekostnaden i fabrik. 

Med den nya väggblocksprototypen har borrhål för stroppbanden i väggblocken kunna 

undvikits vilket kan anses ha ökat kvalitén hos produkten, samtidigt krävs inte längre ett 

arbetsmoment att täta dessa borrhål.  

I utvecklingen av prototypen var det uteslutet att använda några andra material än trä eftersom 

Isotimbers produkt bygger på att det enbart ska vara ett material i väggblocken. Om detta 

kriterium ej hade tagit hänsyn till, skulle stål varit ett tänkbart material att ta i beaktning vid 

prototyputvecklingen. 
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5.2 Beräkningar 

Vid dimensionering av balk och förband togs ett tidigt beslut om att applicera en 

säkerhetsmarginal på bärförmågan hos de dimensionerande komponenterna. 

Säkerhetsmarginalen som legat kring 15 % kan anses diskutabel eftersom det har varit ett värde 

som författarna använt sig av, och inte haft något stöd från de normer som applicerats för övriga 

beräkningar. De bakomliggande grunderna till påslaget har varit osäkerheter i väggblockens 

redovisade egentyngd från Isotimber. En annan aspekt att ta i beaktning är att lyften inte alltid 

kommer ske i kontrollerade miljöer, inne i fabriken kan högre kvalité på lyften säkerställas än 

till exempel ute i olika väderförhållanden på en byggarbetsplats.  

Isotimber har inget fast system för hur de skall utföra lyft på sina väggblock, det sker i dagsläget 

genom olika antaganden. Krafterna som väggblocken utsätts för vid lyft påverkas av hur 

lyftstropparnas vinkel är i förhållande till väggblocket. Dessa diagonalkrafter anses av 

författarna kan vara en av de faktorer som bidrar till separationer mellan kassetterna i 

väggblocken vid lyft. Författarna har därför valt att avgränsa sig från att diagonalkrafter skall 

kunna uppstå vid lyft och har istället arbetat fram en prototyp som baserar sig på endast vertikala 

lyft. Med vertikala lyft har beräkningar som utförts blivit mindre komplicerade och 

tillförlitligheten i resultaten högre. Om författarna ej hade avgränsat sig från diagonalkrafter 

hade det mest ogynnsamma lyftfallet för diagonalkrafter behövt identifieras.  

Förhållandet mellan tvärsnitthöjden på limträbalken och antal skruv i förbanden har påverkats 

av varandra. Med en högre tvärsnittshöjd på balken hade infästningarna kunnat ske från en sida. 

Det anses dock ha funnits negativa aspekter med en sådan lösning, dels hade balken blivit tyngre 

och mer svårmanövrerad, den hade även inneburit en större urfräsning i väggblocken som skulle 

påverkat isoleringsförmågan negativt. För förbanden i väggblocket med tjockleken 120 mm 

krävdes att infästningarna utfördes från en sida p.g.a. av skruvens längd, 70 mm och att den 

blanka del som finns på mitten av skruven hamnar i skarven mellan regeln och limträbalken. 

Regeln i Isotimber som skruven tränger igenom först behöver en viss tjocklek, dels med 

hänseende av skruvens utformning men även för att regeln ska klara de dragkrafter som uppstår 

vid lyft. En lösning till att få ner tvärsnittshöjden på limträbalken i väggblocket med tjockleken 

120 mm kunde ha varit att utföra beräkningar på dubbelskärigt förband istället för ett 

enkelskärigt. Om ett dubbelskärigt förband studerats hade en annan typ av skruv behövt 

användas i förbandet. Författarna har ansett att samma typ av skruv skulle användas i studien 

för att underlätta montage i fabriken och begränsa antalet olika komponentlösningar. 

I avsnitt 4.2. har författarna upprättat en lathund för antal lyftpunkter beroende på väggblockens 

spännvidd. Om inte Isotimber håller sig inom de avstånd lyftpunkterna skall befinna sig inom 

för respektive redovisad spännvidd i figur 4.3, kan författarna inte garantera att lyftpunkterna 

kommer klara de tvärkrafter som kommer uppstå. Det kan anses som en begränsning att 

lyftpunkterna ej har kunnat placeras var som helst längs limträbalken, men med fastställda 

lyftpunktsplaceringar har limträbalkens kapacitet kunnat optimeras på ett bättre sätt. Färre 

lyftpunkter hade medfört en större tvärkraft på respektive lyftpunkt, vilket då även krävt ett 

högre tvärsnitt på limträbalken. 
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6. Slutsatser  
 

- Den framtagna prototypen har möjliggjort ett smidigare montagesystem.  

- Håltagning genom väggblocken har uteslutits och istället har lyftpunkter förflyttats till 

en monterad limträbalk i väggblocken, som även kan anses ha gett en positiv inverkan 

på minskad nedböjning i väggblocken.  

- Lyftpunkterna har blivit fler med bestämda avståndsintervall för att motverka 

separationer mellan de ihopskruvade kassetterna i väggblocken. 

- Limträbalken kräver en viss tvärsnittshöjd för att klara de tvärkrafter som uppstår vid 

lyftpunkterna. 

- Förbandets utformning med infästningar från två sidor i limträbalk har gett en mindre 

tvärsnittshöjd på limträbalken. 
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7. Förslag till fortsatta studier 
 

- Undersöka hur en infäst balk av limträ eller konstruktionsvirke i nedre delen av 

väggblocken skulle påverka nedböjning och separationer i blocken vid lyft. 

- Undersöka om separationer minskat mellan kassetterna i väggblocken med den nya 

prototypen.   

- Undersöka hur håltagningar för till exempel fönster påverkar väggblocket vid lyft. 
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Bilaga A - Intervjudokumenattion 
 

(2017-03-20)  

Platsbesök hos Isotimbers fabrik i Lugnvik Mikael Östling  

Genomgång av platsbesöket 

Mikael visar oss runt i fabriken, hur maskinerna fungerar och urfräsningen av blocken går till. 

En ny produktionslinje är på gång att upprättas. Vi får se de olika väggblockslösningarna med 

eller utan KL- trä som bärande konstruktion. Lyften av blocken sker genom en traverskran 

med en infästningspunkt i traversen och i dagsläget en eller två infästningspunkter i blocken. 

Mikael beskriver dagens problematik vid lyft av väggblocken som består av endast Isotimber, 

att de separerar någon millimeter och att han önskar hitta en lösning för att förhindra detta. 

Mikael förklarar vidare att de har fått tillgång till ett antal arkitektritade hus från ett norskt 

företag, NOA hyttearkitekt och önskar rikta produktionen mot dessa i större utsträckning. 

Med ritningarna kan Isotimber erbjuda ett brett utbud av olika huslösningar, vilket kommer 

förminska arbetet att rita upp skräddarsydda lösningar för alla deras kunder. Det är därför 

intressant för dem att kunna leverera spännvidder på deras väggblock som motsvarar NOA:s 

ritningsunderlag. 

 

 Har du någon idé på hur en uppstyvning av väggblocken skulle kunna utföras? 

Våra maskiner kan utan problem fräsa ur för någon typ av balklösning i blocken, men 

storlek och placering av balken har inte fastställts. 

 Önskar ni fortsätta lyfta blocken på samma vis som ni gör idag i framtiden? 

Nej vi skulle inte vilja göra håltagningen så långt ned i blocket från överkant. Vi 

skulle helst vilja flytta upp det så att det döljs av en bjälklagsinstallation. 

 

(2017-03-29)  

Mailkontakt Mikael Östling  

Vår första prototyp av en väggblocksutformning skickas in för utvärdering till Mikael och 

Ronnie på Isotimber den 27:e mars.  

 

”Efter platsbesöket igår har vi suttit och klurat på en ev. lösning för att förhindra separation 

mellan Isotimberblocken i väggelementen. Vi har även diskuterat hur håltagning kan göras i 

blocken då det fanns ett önskemål om att göra dessa så nära kant som möjligt. Den 

diskussionen vi hade tillsammans med Micke var att fräsa ur för en regel mitt i blocket. Vi har 

dock diskuterat en lite annorlunda lösning. Det vore fint om ni kunde ta er tid och begrunda 

två skisser vi bifogar. 

 

Våran tanke är att istället placera en regel/balk på vardera utsidan om blocken. Eventuellt 

fräsa bort det som är mellan regel och plywooden så att en horisontell regel (k-virke) får 

plats mellan det resterande isotimbret och plywooden. Eller att såga bort plywooden helt och 

ha den horisontella regeln helt synlig. Anledningen till att vi vill ha de placerade i ytterkant 

istället för mitt i blocket är fördelarna vid lyft. Vi såg vid platsbesöket att krafterna som 

uppstår vid lyft sliter sönder dels plywooden men även isotimbret i blocket. Om en håltagning 

görs precis i underkant av de isatta reglarna i överkant (se skiss) hjälper dessa till att 

förhindra både att plywooden slits sönder och att isotimbret inte tar mer skada än 

nödvändigt, tanken är då även att hålen kommer hamna närmare kant. Reglarna som sätts in 

ger en ökad samverkanseffekt mellan blocken i väggstommen och förhindrar nedböjning och 

att de glider isär. Vi kommer sedan beräkna vilket k-virke som krävs för olika 

väggkombinationer.  
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Frågor: 

* Är detta genomförbart/synpunkter? 

* Egentyngden på materialet? 

* Ritningar på väggblocken för olika dimensioner för de som är 1200x2400, finns dessa? Vi 

behöver veta regelavstånd i blocken... 

* Vilka väggtjocklekar/väggkombinationer är mest aktuella intressanta att se på med tanke på 

NOA:s arkitektritade hus?”  

 

Två dagar senare får vi respons och synpunkter på utformningen. Frågor som förekom utöver 

skissritningarna: 

 

 Vad är egentyngden för väggblocken? 

 Egentyngden är ca 350kg/m^3 

 Vilka väggtjocklekar/väggkombinationer är mest aktuella intressanta att se på med 

tanke på NOA:s arkitektritade hus? 

 Det vanligaste väggkombinationerna är: två gånger 60, två gånger 100, två gånger 

150, 60 plus 100, 100 plus 150. 

 Har du synpunkter på den framtagna prototypen? 

 Det skulle kunna funka som ni skissat men jag tror att det blir trassligt med att inte få 

till spill. Det är inte ett stort bekymmer att det blir skador på yttersidorna idag, Sen ska 

vi komma ihåg att vi vill framöver spika ytterpanel på blocken vilket gör att vi inte 

kan lyfta de rakt igenom, utan måste ta upp stropparna i mitten av blocket nånstans. 

 

(2017-04-05)  

Telefonintervju Mikael Östling  

 Hålstorlek för stroppar vid lyft? 

 30 mm för stroppar som klarar 2 ton. 

 Vilken spännvidder önskas på väggblocken? 12 meter? 

 För Isotimber utan KL-trä, max 14 meter. 

 Vilken fönsterleverantör använder Isotimber? vikt på fönsterna? 

 Isotimber använder sig av flera olika leverantörer, dock borde inte fönstrens vikt vara 

mer än 70 procent av Isotimbrets vikt. 

 

(2017-04- 

Mailkontakt Mikael Östling 

Vår andra prototyp av en väggblocksutformning skickas in för utvärdering till Mikael och 

Ronnie på Isotimber den 3:e april.  

 

“Vi har tagit till oss informationen från senaste mailet och skissat på en ny lösning, bilder 

bifogas. Innan vi skickade iväg förslaget har vi utfört beräkningar om det är möjligt att 

genomföra lösningen vi tagit fram och det ser bra ut.  

 

* Ni är intresserad att hitta fästpunkt mitt i blocket: 

- Vi har kollat på en lösning att fräsa ur för en limträbalk i ett av blocken och sedan fästa den 

med skruv från två håll enligt bifogade bilder. Limning mellan blocksidorna och limträbalken 

har ej beräknats men kan helt klart ge en ökad hållfasthet. 

 

* När det gäller separation i underkant av blocken kan vi inte bistå med beräkningar, för att 

ta fram exakt vad som krävs för att motverka separationerna skulle labbförsök med mätning 

av separationerna krävas för dimensionering. Vi har dock i skisserna visat på tänkbara 
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åtgärder med infräsning av k-virke i underkant av ytterblock. Ett annat alternativ är att helt 

enkelt styva upp över håltagningar (fönsterpartier) med k-virke vid själva lyfttillfället, och 

sedan ta bort dessa vid montage. 

 

* Limträbalken kommer bidra med en kraftig stabilisering av blocken och kan måttbeställas 

så att inget spillmaterial förekommer. Limträbalken kan även funka som en infästningssyll vid 

flervåningsbygge enligt bifogad bild. 

 

* Fästpunkterna för stropparna vid lyft har stor påverkan på hur blocken reagerar. Vi har 

tänkt att hål skall kunna fräsas ur i limträbalken med jämna mellanrum. På detta sätt kan 

fästpunkter väljas efter var urtagningar görs i blocken för att raka lyft skall kunna uppnås.  

För att hålen skall klara lyft är det mest optimala att de utsätts för en vertikal belastning, det 

kan bli svårt med dagens lösning med endast en fästpunkt. Vid långa blockspännvidder 

kommer diagonalkrafterna bli stora, detta bidrar också till separationer av väggblocken. Om 

man istället använts sig av någon slags ram med olika fästpunkter som gör att lyften blir 

nästintill vertikala hade det varit att föredra. 

 

* Skissen visar måttsättning och avstånd för en 400mm vägg.”  
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Bilaga B - Pondus skruv 
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Bilaga C - Skisser första prototyp 
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Bilaga D - Beräkningar limträbalk 
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Bilaga E - Beräkningar förband 
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