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Abstract 

When constructing constructions today, one wants to achieve large free surfaces, in wich 

case mostly columns and beamsystems are used. This study presents a construction built 

in Östersund, Sweden with two different wood materials. One of the constructions was 

built in Swedish glulam with strength class GL30c and the second construction was built 

in the German material BauBuche with strength class GL70. 

The study will present a cost and construction comparison between the two different wood 

materials. The constructions are adapted to the length restrictions for BauBuche, 18 

meters span widths are the maximum for roof constructions and beams. 

The result of the study shows that BauBuche is economically more profitable to build with 

than Swedish glulam, the difference is a saving in material cost of 21.5 percent. The study 

also shows a difference in capacity, where BauBuche has about 57.2 percent higher torque 

capacity and about 41.4 percent higher transverse capacity. 

By choosing BauBuche before glulam or combining these, one could get an optimal 

construction in wood where BauBuche stands for the parts that are exposed to the highest 

load. 

Keywords: BauBuche, GL70, glulam, GL30c, construction comparison, cost comparison 
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Sammanfattning 

Vid uppförande av konstruktioner idag vill man åstadkomma stora fria ytor, vid dessa 

uppföranden används oftast pelare- och balksystem. I denna studie presenteras en 

konstruktion uppförd i Östersund, Sverige med två olika trämaterial. Den ena 

konstruktionen uppförd i svenskt limträ med hållfasthetsklass GL30c och den andra 

konstruktionen uppförd i det tyska materialet BauBuche med hållfasthetsklass GL70. 

Studien kommer att presentera en kostnads- och konstruktionsjämförelse mellan de två 

olika trämaterialen. Konstruktionerna är anpassade till längdbegränsningarna för 

BauBuche, 18 meter är den maximala spännvidden på takkonstruktioner och balkar. 

Resultatet i studien visar att BauBuche är ekonomiskt lönsammare att bygga med än 

svenskt limträ, skillnaden är en besparing i materialkostnad på 21,5 procent. Studien 

visar även en skillnad i kapacitet där BauBuche har cirka 57,2 procent högre 

momentkapacitet och cirka 41,4 procent högre tvärkraftskapacitet. 

Genom att välja BauBuche före limträ eller att kombinera dessa skulle man kunna få en 

optimal konstruktion i trä där BauBuche står för de delar som utsätts för högst belastning. 

Nyckelord: BauBuche, GL70, Limträ, GL30c, konstruktionsjämförelse, 

kostnadsjämförelse 
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Terminologi 

Betäckning Beskrivning 

SS-EN 1990 Eurokod 0: Grundläggande 

dimensioneringsregler för bärverk 

SS-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Laster på bärverk – Del 1–1: 

Allmänna laster – Tunghet, egentyngd, 

nyttig last för byggnader 

SS-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Laster på bärverk – Del 1 – 3: 

Allmänna laster – Snölast. 

SS-EN 1991-1-4:2005 Eurokod 1: Laster på bärverk – Del 1 – 4: 

Allmänna laster – Vindlast. 

SS-EN 1995-1-1:2004 Eurokod 5: Dimensionering av 

träkonstruktioner – Del 1–1: Allmänt – 

Gemensamma regler och regler för 

byggnader 

EKS 10 Boverkets konstruktionsregler 

GL30c, GL70 GL står för GluLam, 30 och 70 anger det 

karakteristiska böjhållfasthetsvärdet i 

MPa och c står för combined (kombinerat 

limträ). 

Klimatklass 1 – Innebär att konstruktionen befinner 

sig i en miljö där den relativa fuktigheten 

överstiger 65 procent enbart några gånger 

per år. De flesta barrträslagens 

medelfuktkvot överstiger inte 12 procent. 

(Isaksson, 2016 s. 279) 

2 – Innebär att konstruktionen befinner 

sig i en miljö där den relativa fuktigheten 

överstiger 85 procent enbart några gånger 

per år. De flesta barrträslagens 

medelfuktkvot överstiger inte 20 procent. 

(Isaksson, 2016 s. 279) 

STR (STRength) Inre brott eller deformation som är för 

stor för bärverket och där 

materialhållfastheten är väsentlig. 

(Dimensionering av träkonstruktioner Del 

1 (2016) s. 21) 

Ed Dimensioneringsvärde för lasteffekt. (SS-

EN 1990 (2002) s. 40) 

E0,mean Elasticitetsmodul för 

deformationsberäkningar, medelvärde 
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(Dimensionering av träkonstruktioner Del 

2 (2016) s 15) 

E0,05 Elasticitetsmodulens 5-procentsfraktil 

(Limträhandbok Del 3 (2016) s. 220) 

fm,k Karakteristisk böjhållfasthet parallellt 

fibrerna (Dimensionering av 

träkonstruktioner Del 2 (2016) s 15) 

fm,d Dimensioneringsvärde för 

böjhållfastheten. (Dimensionering av 

träkonstruktioner Del 1 (2016) s 85) 

fv,d Dimensionerande skjuvhållfasthet. 

(Dimensionering av träkonstruktioner Del 

1 (2016) s 312) 

fv,k Karakteristiskt värde för 

skjuvhållfastheten. (Dimensionering av 

träkonstruktioner Del 2 (2016) s 15) 

fc,0,k Karakteristisk tryckhållfasthet parallellt 

fibrerna (Dimensionering av 

träkonstruktioner Del 2 (2016) s 15) 

Gk.j.sup Karakteristiskt värde för permanent last, 

exempelvis egentyngd. (Isaksson, 2016 s. 

38 - 39) 

kmod Reduktionsfaktor för den karakteristiska 

hållfastheten hos träbaserade produkter. 

(Dimensionering av träkonstruktioner Del 

1 (2016) s 23) 

kh Storlekseffekt (Dimensionering av 

träkonstruktioner Del 1 (2016) s 23) 

𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 Faktor som tar hänsyn till vippning 

(Dimensionering av träkonstruktioner Del 

1 (2016) s 23) 

kcr Faktor som tar hänsyn till sprickbildning. 

(Dimensionering av träkonstruktioner Del 

1 (2016) s 313) 

ky Reduktionsfaktor (SS-EN 1995 (2004) s. 

45) 

kc,y Instabilitetsfaktor (SS-EN 1995 (2004) s. 

18) 

L Balkens eller pelarens totala längd 

𝐿𝑒𝑓 Balkens effektiva längd. (SS-EN 1995 

(2004) s. 45) 
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𝐿𝑐𝑟 Pelarens knäckningslängd (Johannesson, 

2013 s. 66) 

Qk.1 Karakteristiskt värde för variabel last, 

exempelvis snö- och vindlast. (Isaksson, 

2016 s. 38 - 39) 

Rd Dimensioneringsvärde för bärförmåga. 

(SS-EN 1990 (2002) s. 41) 

Sk Karakteristiskt värde för snölast på mark 

för platsen ifråga [kN/m2] (SS-EN 1991-1-

3 (2003) s 9) 

Vb Referensvindhastighet för den aktuella 

regionen (Isaksson m.fl., 2016 s 55) 

ξ Reduktionsfaktor för dimensionering vid 

ogynnsamma permanenta laster. (SS-EN 

1990 (2002) s. 42) 

𝛾𝑑 Partialkoefficient för säkerhetsklass, 

används vid beräkning av 

brottgränstillstånd för en 

byggnadsverksdel. (EKS 10 (2016) 14§ s. 

11) 

𝛾𝐺.𝑗.𝑠𝑢𝑝 Partialkoefficient som multipliceras med 

det karakteristiska värdet Gk.j.sup. 

(Isaksson, 2016 s. 39) 

𝛾𝑄.1 Partialkoefficient som multipliceras med 

det karakteristiska värdet Qk.1. (Isaksson, 

2016 s. 39) 

𝛾𝑀 Partialkoefficient för materialegenskaper. 

(Dimensionering av träkonstruktioner Del 

1 (2016) s 313)  

ρk Karakteristisk densitet (Dimensionering 

av träkonstruktioner Del 1 (2016) s 313) 

ρmean Medeldensitet (Dimensionering av 

träkonstruktioner Del 1 (2016) s 313) 

Ψ0,1,2 Lastkombinationsfaktorer (Isaksson, 2016 

s. 77) 

𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚 Relativa slankhetstalet (SS-EN 1995 

(2004) s. 45) 

𝜆𝑦 och 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦 Slankhetstal vid utböjning kring y-axel 

(utböjning i z-riktningen) (SS-EN 1995 

(2004) s. 44) 
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𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡 Kritisk böjspänning som utnyttjar 

styvhetsvärdenas 5-procentsfraktil. (SS-

EN 1995 (2004) s. 45) 

𝛽𝑐 Faktor för bärverksdelar som uppfyller 

krav på rakhet (SS-EN 1995 (2004) s. 45) 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Limträets historia 

Idén med att limma samman trälameller kom från Otto 

Hetzer (1846 – 1911), den tyskfödde Otto visade att limmade 

trälameller kunde användas i konstruktioner som var av 

avancerad form och som hade stora spännvidder. För att 

optimera hållfastheten kombinerade Otto olika träslag, i 

tvärsnitten kunde träslagen bok- och granvirke användas. 

Bok som är mer tryckhållfast sattes i tvärsnittets tryckzon 

medan gran sattes i dragzonen. (Limträhandbok Del 1, (2016) 

s. 6 – 7) 

 

 

 

 

I Sverige år 1919 etablerades bolaget 

AB Träkonstruktioner som då var 

dotterbolag till A/S 

Trekonstruktioner, där kunde man 

tillverka limträ och samtidigt få tag 

på råmaterialen från lokala 

leverantörer. Leveranser av 

limträkonstruktioner började 1920 då 

en biograf i Töreboda skulle byggas 

och 1921 byggdes en gångbro i 

Älvängen i Göteborg. 

(Limträhandbok Del 1, (2016) s. 8) 

 

 

 

1.1.2 Baubuche historia 

Pollmeier som är tillverkare av det tyska materialet BauBuche hade sin uppstart år 1988 

och hette då Pollmeier Leimholz GmbH, dom producerade då limträpaneler från 

råmaterial som gran, tall, bok, ek och al. 

År 1996 startade Pollmeier officielt sitt eget sågverk strax utanför staden Creuzburg, 

Tyskland. Detta på grund av att det fanns kvalitetsbrister hos leverantörerna gällande 

fuktkvot med mera. 

År 2000 sattes det andra sågverket i bruk av Pollmeier i Malchow, Tyskland. Detta 

sågverk har då en kapacitet på att producera ca 300 000 kubikmeter massivt runt trä. 

Figur 1.1.1-1 Otto Hetzer 

(Huttemann, u.å.) 

Figur 1.1.1-2 Limträfabriken i Töreboda 1920-talet (Svenskt 

Trä u.å.) 
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År 2007 startade Pollmeier sitt tredje sågverk i Aschaffenburg, Tyskland. Detta medför 

att Pollmeier blev ett av de största sågverken i världen som behandlar hårda träslag. 

År 2014 lanserades BauBuche. (Pollmeier (u.å.) a) 

1.1.3 Hallbyggnationer 

Limträ hade sitt stora genombrott i Belgien år 1910 med konstruktionen kallad 

Reichseisenbahnhalle, byggd med limträbågar som hade spännvidden på 43 meter. 

Tvärsnittet på bågarna uppgick till ca 3 meters höjd och 0,3 meters bredd och den tillåtna 

spänningen uppgick till 13,6 MPa. (Limträhandbok Del 1, 2016 s. 7) 

Under 1920-talet byggdes några av 

Sveriges första limträkonstruktioner, 

några av dom är Stockholms-, 

Göteborgs- och Malmös centralstationer. 

(Svenskt Trä (u.å.)) 

Idag ser vi konstruktioner där limträ 

kombineras med stål och betong allt mer, 

detta gör att limträ är ett av de tre 

material som används i bärande 

konstruktioner och som klarar stora 

spännvidder. (Limträhandbok Del 1, 

2016 s. 11) 

Hallar som byggts i nutid och som levererats av en av de större limträtillverkarna i 

Sverige (Martinsons Trä AB) går att se runt om i Sverige. Några exempel på hallar med 

stomme av limträ är ishallen i Danderyd, kallad Danderydshallen, byggd 1999; 

Idrottshallen i Umeå, kallad Elofssonhallen, byggd 2003; Idrottshallen i Vänersborg, 

kallad Gymix hallen, byggd 2007. (Martinsons Trä (u.å.)) 

 

Figur 1.1.3-2 Danderydshallen (Martinsons Trä u.å.) 

Figur 1.1.3-1 Stockholms Centralstation (Svenskt Trä 

u.å.) 
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Figur 1.1.3-3 Gymix hallen (Martinsons Trä u.å.) 

1.1.4 Val av objekt för studien 

Ica MAXI som är en av de många affärsbyggnaderna i Östersund är uppbyggt i limträ och 

passar in för att kunna göra en rättvis jämförelse. 

Grundutförandet av byggnaden är baserad på BKR:s regler och gjordes innan 

Eurokoderna vart standard. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och jämföra en konstruktion i limträ mot samma 

konstruktion byggd med BauBuche och vilket material som är mest ekonomsikt lönsamt. 

1.3 Forskningsfråga 

Är BauBuche ett mer kostnads- och konstruktionseffektivt material än det svenska 

traditionella limträet? 

1.4 Avgränsningar 

• BauBuche kan bara levereras i längder på max 18 meter, på grund av detta har 

konstruktionen ändrats för att kunna anpassas till materialet. 

• Studien kommer inte att ta hänsyn till branddimensionering. 

• Studien kommer inte att ta hänsyn till beslag och infästningar. 

• Studien kommer att redovisa enbart vertikala och horisontella laster i form av snö, 

vind och egentyngder. 

• Kostnader som presenteras i denna studie är ungefärliga priser från tillverkarna 

Martinsons trä samt Pollmeier och inkluderar enbart materialkostnaderna, 

exklusive tillverkning, moms och transport. 

• Studien tar enbart hänsyn till konstruktionen i entrébyggnaden och 

huvudbyggnaden. 

• Studien kommer inte ta hänsyn till stomstabilisering i form av krysstag. 

• Studien kommer att behandla hållfasthetsklass GL30c för limträ och GL70 för 

BauBuche. 
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• Vid beräkning av balkar kommer det antas att dessa är stagade mot vippning 

därmed sätts 𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 lika med 1,0. 

• Studien kommer inte att behandla beräkningar av knutpunkter. 
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2 Teori 

2.1 Trä som material 

Bilden visar en trädstams tvärsnitt, träets 

uppbyggnad består av ytterbark som har en 

skyddande funktion men består av 

mestadels döda celler. Innerbarken är det 

lager som sköter om näringstransporten 

från trädets krona, därefter ser vi skiktet 

kambium, i detta skikt sker tillväxten, 

genom delning av celler bildas bark och ved. 

Märgstrålen transporterar näring i sidled 

från innerbarken och inåt. (Burström, 2015 

s. 365) 

Densiteten har stor betydelse på träets 

egenskaper, till exempel som 

elasticitetsmodul, hållfasthet, hårdhet och 

krympning/svällning. Det finns två sätt att definiera densiteten hos trä, det första  

𝜌0 =
𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑖 𝑢𝑡𝑡𝑜𝑟𝑘𝑎𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑡å𝑛𝑑 [𝑘𝑔]

𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑖 𝑢𝑡𝑡𝑜𝑟𝑘𝑎𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑡å𝑛𝑑 [𝑚3]
 

Men det sätt som är mer vanligt definieras som  

𝜌0
𝑢 =

𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑖 𝑢𝑡𝑡𝑜𝑟𝑘𝑎𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑡å𝑛𝑑 [𝑘𝑔]

𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑣𝑖𝑑 𝑢 % 𝑓𝑢𝑘𝑡𝑘𝑣𝑜𝑡 [𝑚3]
 

Oftast är u 12 % därför att träet vid denna fuktkvot kan behålla sin form och med det blir 

lättare att mäta upp. (Burström, 2015 s. 370) 

Tabellen nedan visar densiteten för några olika träslag och dess variation 

Tabell 1 Träslagens densitet vid 12 % fuktkvot 

Träslag Densitet [kg/m3] 

Ask 550 – 800 

Björk 630 – 670 

Bok (rödbok) 670 – 720 

Ek 680 – 750 

Furu 480 – 530 

Gran 390 – 480 

Lärk 550 – 640 

Mahogny 500 – 560 

Teak 600 – 690 

(Burström, 2015 s. 371) 

Figur 2.1-1 Tvärsnitt av en trädstam (Burström, 2015 

s. 365) 
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Sällan är trävirke helt rakvuxet eller har en enhetlig struktur, i virke framkommer även 

störningar och fel i form av kvistar och inneslutningar av bark eller kåda. Andra 

störningar och fel som kan framkomma i trävirke är torksprickor men som där kan bero 

på opassande behandling, detta ger som till följd ojämn krympning. 

Störningar i form av kvistar i virket påverkar hållfastheten i olika grad beroende på den 

fiberstörning som skapas, dessa störningar indelas efter storlek, form, läge, beskaffenhet 

och färg. Kvistar som är mindre än 8 mm beaktas ej vid hållfasthetssortering. (Burström, 

2015 s. 371 – 372) 

Hållfastheten hos trä skiljer sig mycket beroende på 

vilken spänningsriktning trämaterialet utsätts för 

och vilken fuktkvot det har. (Burström, 2015 s. 379) 

• Kurva a som visar tryck i fiberriktningen 

uppnås ungefär halva hållfastheten på grund 

av att fibrerna böjer sig vid tryck.  

• Kurva b visar tryck vinkelrätt mot fibrerna ger 

en låg hållfasthet på grund av att de 

tunnväggiga cellerna trycks ihop väldigt lätt. 

• Kurva c ger den högsta hållfastheten då träet 

utsätts för dragning i fiberriktningen. 

• Kurva d visar böjning där hållfastheten uppnås 

mellan drag och tryck. 

• Kurva e där skjuvning sker parallellt fibrerna 

är ofta aktuellt där det kräver böjda 

konstruktioner, detta läge kan jämföras med 

kurva e då de ger ungefär samma hållfasthet.  

  

Figur 2.1-2 Hållfastheten hos små 

provkroppar av trä (Burström, 2015 s. 

379) 
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Tabell 2 Ungefärliga hållfasthetsvärden vid 12% fuktkvot  

 Hållfasthet [MPa] 

 Tryck  Drag  Böjning  Skjuvning 

Träslag // ┴  // ┴  //  // 

Ask 48 11  165 7  100  14 

Björk 57 10  137 7  115  12 

Bok 

(Rödbok) 

54 9,5  135 7  112  8 

Douglasgran 51 -  103 2,5  87  9 

Ek 59 11  90 4  95  12 

Furu 46 7,5  104 4  86  10 

Gran 40 7  88 4  75  9,5 

Lärk 51 -  105 2,5  93  10,5 

Mahogny 47 -  - -  79  10,5 

Teak 64 7,5  119 4  118  8 

(Burström, 2015 s. 382) 

Tabellen ovan visar ett antal träslag med olika riktvärden för hållfastheten, dessa värden 

som presenteras i figur 2.1-2 och tabell 2 är gjorda av små provkroppar som är felfria 

därför kan virke av vanliga dimensioner med störningar och fel uppnå ca 2/3 av dessa 

riktvärden. (Burström, 2015 s. 383) 

När det kommer till deformation för trä så kan man se att det följer ungefärligt Hooke’s 

lag upp till ca 50 % av träets brotthållfasthet (Burström, 2015 s. 384). Hooke’s lag som 

visar att spänningen är proportionell mot töjningen är väldigt användbar då flera material 

är linjärt elastiska så länge belastningen är lagom (Heyden, 2008 s. 42). Även då 

hållfasthetsegenskaperna är olika hos de olika trämaterialen så kan man oftast i 

praktiska fall göra beräkningar med samma elasticitetsmodul för alla de belastningsfallen 

(Burström, 2015 s. 384).  
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Tabell 3 Approximativa värden på E-modulen vid 12% fuktkvot  

 Elasticitetsmodul E [MPa] 

Träslag // fibrerna ┴ fibrerna 

Ask 10 900 1100 

Björk 14 000 800 

Bok (Rödbok) 13 000 1500 

Douglasgran 12 000 - 

Ek 11 500 1000 

Furu 11 000 460 

Gran 10 700 550 

Lärk 11 700 - 

Mahogny 9 700 - 

Teak 11 500 - 

(Burström, 2015 s. 385) 

Precis som med hållfastheten så varierar elasticitetsmodulens värden med de faktorer 

som kan påverka träet, så som störningar och fel (Burström, 2015 s. 384).  
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2.2 Materialen 

Tillverkning LimträVid tillverkning av 

limträ används oftast barrträ som 

limmas ihop, kallade lameller, dessa 

lameller ska ha en tjocklek på minst 6 

mm men max 45 mm. Vid limning av 

lamellerna ska fuktkvoten vara mellan 

6 och 15 procent samt att fuktkvotens 

skillnad mellan två intilliggande 

lameller inte får överstiga fem procent. 

Vid dessa förhållanden blir 

hållfastheten optimal och reducerar 

sprickbildningar och vridningar. 

Hållfasthetsklass GL30c:s tvärsnitt 

består av tre zoner, två yttre zoner och 

en inre zon. De yttre zonerna ska vara 

lika med eller större än 17 procent av 

tvärsnittets höjd och den inre zonen ska 

vara lika med eller mindre än 66 

procent av höjden. De yttre zonerna 

består av lameller i hållfasthetsklass 

T22 och den inre zonen består av 

lameller i hållfasthetsklass T15. De 

yttre lamellerna består av högre 

hållfasthetsklass på grund av att de 

oftast utsätts för större påkänningar. 

(Limträhandbok Del 2 (2016) s. 12 – 13) 

Sortering av T-virke kan ske både 

maskinellt och visuellt där vid visuell sortering 

kollar man efter kvistar, snedfibrighet, 

svampangrepp, sprickor, hål och form. Vid 

maskinell sortering sker sorteringen efter 

hållfasthet och den mest vanligaste principen är 

böjprovning vilket innebär att ju lägre utböjning 

vid en specifik last desto högre blir kvaliteten på 

virket. 

För att visuellt få sortera krävs en särskild 

utbildning och ett certifikat som visar på en 

godkänd sådan utbildning. (Burström, 2015 s. 

391) 

De vanligaste dimensionerna för limträ GL30c 

som lagerhålls presenteras i tabell 4. 

2.2.1  

 

Figur 1.1.4-2 Tvärsnitt limträbalk 

(Limtränadbok Del 2 s. 13) 

Figur 1.1.4-1 Bild över limträproduktion (Limträhandbok 

Del 2 (2016) s. 12) 
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Tabell 4 Sortiment limträpelare- och balkar  

Bredd (mm) 90 115 140 

Höjd (mm)    

180 GL30c GL30c  

225 GL30c GL30c GL30c 

270 GL30c GL30c GL30c 

315 GL30c GL30c GL30c 

360 GL30c GL30c GL30c 

405 GL30c GL30c GL30c 

450 GL30c GL30c  

495  GL30c  

630  GL30c  

(Dimensionering av träkonstruktioner Del 2 (2016) s. 16) 

2.2.2 Tillverkning BauBuche 

BauBuche är ett laminerat fanerverk, lokalt framställt av bok och tillverkas i Tyskland 

av Pollmeier Massivholz GmbH & Co.KG. Lamellerna som limmas ihop parallellt eller 

tvärgående är tre mm tjocka och bildar därefter balkar, brädor, paneler och golvelement. 

(Pollmeier (u.å.) b) 

BauBuche balkar som levereras i dagsläget har en hållfasthetsklass på 75 MPa, detta är 

en ny hållfasthetsklass Pollmeier kommit fram med. BauBuche tillverkas av råmaterial 

från lokala hållbart förvaltade skogar (Pollmeier (u.å.) b). 

kmod och kdef är detsamma som för limträ och hänvisas till EN 1995-1-1 för dessa värden. 

Fuktkvoten i materialet ligger mellan fem och tio procent. (ETA-14/0354 (2015) s 11) 

BauBuche kan bara användas i konstruktioner med klimatklass 1 och 2. (ETA-14/0354 

(2015) s 2) 

Till skillnad från limträ av barrträd så får inte BauBuche fingerskarvas till användbara 

längder. (ETA-14/0354 (2015) s 2) 

De vanligaste dimensionerna för BauBuche GL70 som lagerhålls presenteras i tabell 5. 

Tabell 5 Dimensioner för BauBuche GL70  

Bredd (mm) Höjd (mm) 

100, 120, 160, 200, 240, 280, 300 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360, 400, 

480, 520, 560, 600, 640, 680, 720, 780, 

800, 840, 880, 920, 960, 1000, 1040, 1080, 

1120, 1160, 1200, 1240, 1280, 1320, 1360 

(Product overview, tolerances and finishes (2018) s. 2) 
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2.3 Materialegenskaper 

Egenskaperna för materialen skiljer sig åt, GL30c är tillverkat av gran och är ett mjukt 

träslag medan BauBuche GL70 är tillverkat av bok och är ett hårt träslag. 

Tabell 6 Materialegenskaper för GL70 och GL30c 

    GL70 GL30c 

Hållfatshetsvärden 

(MPa) 

Böjning  fm,k 70a) 30 

Dragning // fibrerna ft,0,k 55b) 19,5 

 ┴ fibrerna ft,90,k 0,6 0,5 

Tryck // fibrerna fc,0,k 49,5c) 24,5 

 ┴ fibrerna fc,90,k 8,5 2,5 

Skjuvning  fv,k 4,0d) 3,5 

  kcr 1,0 0,67 

Styvhetsvärden för 

analys av bärförmåga 

(MPa) 

Elasticitetsmodul  E0,05 15 300 10 800 

Elasticitetsmodul  E90,05 400 250 

Skjuvmodul  G05 760 540 

Styvhetsvärden för 

deformations-

beräkningar, 

medelvärden (MPa) 

Elasticitetsmodul  E0,mean 16 700 13 000 

Elasticitetsmodul  E90,mean 470 300 

Skjuvmodul  Gmean 850 650 

Densitet (kg/m3)   ρk 680 390 

  ρmean 740 430 

Partialkoefficient Limträ  γM 1,25 

Hållfasthetsmodifieri-

ngsfaktorer 

Klimatklass 2 Medel kmod 0,8 

 Permanent kmod 0,6 

 Klimatklass 2  kdef 0,8 

BauBuche GL70     

a) Det karakteristiska värdet bör 

multipliceras med faktorn kh,m = (
600

ℎ
)
0,14

 

b) Det karakteristiska värdet bör 

multipliceras med faktorn kh,t = (
600

ℎ
)
0,15

 

c) Det karakteristiska värdet bör ökas för 

n>3 med faktorn kc,0 = 

min(0,0009*h+0,891;1,18) där h är höjden 

av tvärsnittet och n är antalet lager 

d) Det karakteristiska värdet bör 

multipliceras med faktorn kh,v = (
600

ℎ
)
0,25

 

    

(Dimensionering av träkonstruktioner Del 2 (2016) s 15, ETA-14/0354 (2015) s 9 – 10) 
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2.4 Statcon Structure 

Statcon är ett datorbaserat verktyg tillhandahållet av elecosoft, detta används som 

beräkningshjälpmedel vid dimensionering av balk- och pelarkonstruktioner i trä- och 

stålmaterial. (Elecosoft (u.å.)) 

När Statcon beräknar de olika byggnadselementen använder sig programmet av 

lastkombinationer, dessa hänvisas till SS-EN 1990 avsnitt 6.4, laster som används 

hänvisas till SS-EN 1991-1-1, SS-EN 1991-1-3, SS-EN 1991-1-4 och SS-EN 1995-1-1 för 

trä. Statcon hanterar följande träbaserade material. (Elecosoft (u.å.)) 

• Trä 

o Mjuka träslag 

▪ C14 – C50 

o Hårda träslag 

▪ D18 – D70 

• Limträ 

o GL20c – GL36c 

o GL20h – GL36h 

o GL28cs 

o GL28hs 

o BauBuche GL70 

• LVL 

o Kerto S, Q 

o BauBuche S, Q 

• Producerade element 

o I-Balkar 

▪ Masonit 

▪ Ranti 

▪ Hunton 

▪ Dudek 

• KL-Trä 

o Enligt Martinsons utbud  

2.5 Tekla Structures 

Tekla Structures är ett av de kraftfullaste BIM programmen ute på marknaden där 

användaren kan 3D-modellera en konstruktion. 

Utifrån programmet kan användaren skapa ritningar samt plocka ut mängden material. 

(Tekla (u.å.)) 

2.6 Beräkningar 

2.6.1 Säkerhetsklasser, partialkoefficienter, lastkombinationsfaktorer och 

lastkombinationer 

Det finns tre olika säkerhetsklasser för dimensionering av konstruktionselement, i EKS 

10 betecknas partialkoefficienten med 𝛾𝑑. Beroende på säkerhetsklass reducerar man 

påverkan på det konstruktionselement man dimensionerar. 

• Säkerhetsklass 1: 𝛾𝑑 = 0,83. Liten risk för personskador.  

Exempelvis 
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o Ytbärverk i yttertak som inte överstiger 0,5 kN/m2 och som inte består av 

sprött material. 

o Lätta ytterväggskonstruktioner som inte består av sprött material. 

o Undertak som är av lätt karaktär. 

o Bjälklag som ligger direkt på eller precis ovan mark. 

• Säkerhetsklass 2: 𝛾𝑑 = 0,91. Det kan finnas någon risk för allvarliga personskador. 

Exempelvis 

o Balkar och plattor i bjälklag samt trappor som inte faller in i säkerhetsklass 

3. 

o Takkonstruktioner utom de som faller in i säkerhetsklass 1. 

o Undertak som har en ytvikt över 0,2 kN/m2, mellanväggar med en ytvikt 

över 2,5 kN/m2 och som inte tillhör byggnadens bärande konstruktion, 

ytterväggar med en ytvikt över 0,5 kN/m2 och som är placerade över 3,5 

meter ovan mark. 

• Säkerhetsklass 3: 𝛾𝑑 = 1,0. Det finns stor risk för allvarliga personskador. 

Exempelvis 

o Konstruktionens bärande system och delar som stabiliserar 

konstruktionen. 

o Trappor och andra konstruktionsdelar som tillhör konstruktionens 

utrymningsvägar. 

o Balkar, pelare och skivor där en kollaps skulle innebära att en bjälklagsyta 

över 150 m2 rasar samman. (EKS 10 (2016) 13§ s. 10), (Isaksson, 2016 s. 39) 

Partialkoefficienterna 𝛾𝐺.𝑗.𝑠𝑢𝑝 och 𝛾𝑄.1 är så kallade partiella säkerhetsfaktorer som 

multipliceras med de karakteristiska lastvärdena så dessa ökas. De allmänna 

bestämmelserna för dessa värden anges i SS-EN 1990 och är följande 

• 𝛾𝐺.𝑗.𝑠𝑢𝑝 = 1,35 

• 𝛾𝑄.1 = 1,50 

Enligt EKS 10 har Sverige modifierat 𝛾𝐺.𝑗.𝑠𝑢𝑝 genom att multiplicera detta värde med 0,89 

i ekvation 6.10b för att det ska bli mer gynnsamt för konstruktionselementet. Därför blir 

ekvation 6.10b: s värde för 𝛾𝐺.𝑗.𝑠𝑢𝑝 = 1,20. (SS-EN 1990 (2002) Tabell A1.2(B)), (EKS 10 

(2016) Tabell B-3 s. 25) 

Lastkombinationsfaktorerna Ψ0, Ψ1, Ψ2 relateras till den variabla lasten 𝑄𝑘.1 och 𝑄𝑘.𝑖 och 

är beroende av vilken faktor som påverkar konstruktionselementet. 

Dessa faktorer delas upp i tre olika fall 

• Ψ0 – Kombinationslastvärde, appliceras för de fall där det normalt bara ingår en 

variabel last som huvudlast och övriga variabla laster multipliceras med 

kombinationslastvärdet. Detta då det anses vara låg sannolikhet att extrema 

värden på två eller flera variabla laster skulle inträffa under samma tidsperiod. 

• Ψ1 – Frekvent lastvärde, appliceras vid dimensionering i bruksgränstillstånd samt 

för lastkombinationer som inkluderar olyckslaster. 

• Ψ2 – Kvasipermanent lastvärde, appliceras vid dimensionering av långtidseffekter 

samt för kontroll i bruksgränstillstånd och vid olyckslaster. (Isaksson, 2016 s. 42) 

De lastkombinationer som behandlas i SS-EN 1990 för STR och GEO är följande och väljs 

ut av det som är minst gynnsamt för konstruktionselementet. Här ska det också verifieras 

att 𝐸𝑑 ≤ 𝑅𝑑. (SS-EN 1990 (2002) Avsnitt 6.4.2 s. 40 – 42) 
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Figur 2.6.1-1 Dimensioneringsvärden för laster (STR/GEO) (SS-EN 1990 (2002) Tabell A1.2(B) s. 48) 

Ekv. 6.10a 𝐸𝑑 = ∑ 𝛾𝐺.𝑗.𝑠𝑢𝑝𝐺𝑘.𝑗.𝑠𝑢𝑝 + 𝛾𝑃𝑃 + 𝛾𝑄.1Ψ0.1𝑄𝑘.1 + ∑ 𝛾𝑄.𝑖Ψ0.𝑖𝑄𝑘.𝑖𝑖>1𝑗≥1  

Ekv. 6.10b 𝐸𝑑 = ∑ ξ𝛾𝐺.𝑗.𝑠𝑢𝑝𝐺𝑘.𝑗.𝑠𝑢𝑝 + 𝛾𝑃𝑃 + 𝛾𝑄.1𝑄𝑘.1 + ∑ 𝛾𝑄.𝑖Ψ0.𝑖𝑄𝑘.𝑖𝑖>1𝑗≥1 . 

I EKS 10 har dessa lastkombinationer modifierats genom att multiplicera in faktorn 𝛾𝑑. 

(EKS 10 (2016) Tabell B-3 s. 25) 

 

Figur 2.6.1-2 Dimensioneringsvärden för laster (STR/GEO) (EKS 10 (2016) Tabell B-3 s. 25) 

De ser då ut som följande 

Ekv. 6.10a 𝐸𝑑 = ∑ 𝛾𝑑𝛾𝐺.𝑗.𝑠𝑢𝑝𝐺𝑘.𝑗.𝑠𝑢𝑝 + 𝛾𝑑𝛾𝑃𝑃 + 𝛾𝑑𝛾𝑄.1Ψ0.1𝑄𝑘.1 + ∑ 𝛾𝑑𝛾𝑄.𝑖Ψ0.𝑖𝑄𝑘.𝑖𝑖>1𝑗≥1  

Ekv. 6.10b 𝐸𝑑 = ∑ 𝛾𝑑ξ𝛾𝐺.𝑗.𝑠𝑢𝑝𝐺𝑘.𝑗.𝑠𝑢𝑝 + 𝛾𝑑𝛾𝑃𝑃 + 𝛾𝑑𝛾𝑄.1𝑄𝑘.1 + ∑ 𝛾𝑑𝛾𝑄.𝑖Ψ0.𝑖𝑄𝑘.𝑖𝑖>1𝑗≥1  

2.6.2 Dimensionering av balkar 

Följande beräkningar görs i brottgränstillstånd. 

För att beräkna det dimensionerande värdet för böjhållfastheten och skjuvhållfasthet som 

uttrycks i MPa använder man följande formler 
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𝑓𝑚,𝑑 = 𝑘ℎ
𝑘𝑚𝑜𝑑𝑓𝑚,𝑘
𝛾𝑀

 
(1) 

Där 𝑘ℎ är det minsta värdet av {
1,1

(
600

ℎ
)
0,1 (SS-EN 1995 (2004) Avsnitt 3.3 s. 30) 

𝑓𝑣,𝑑 =
𝑘𝑚𝑜𝑑𝑓𝑣,𝑘
𝛾𝑀

 
(2) 

För att sedan få ut det dimensionerande värdet för lasten uttryckt i kN/m2 använder man 

sig av lastkombinationerna och väljer då det värde som blir minst gynnsamt 

6.10a 𝑄𝑑 = ∑ 𝛾𝑑𝛾𝐺.𝑗.𝑠𝑢𝑝𝐺𝑘.𝑗.𝑠𝑢𝑝 + 𝛾𝑑𝛾𝑃𝑃 + 𝛾𝑑𝛾𝑄.1Ψ0.1𝑄𝑘.1 + ∑ 𝛾𝑑𝛾𝑄.𝑖Ψ0.𝑖𝑄𝑘.𝑖𝑖>1𝑗≥1  (3) 

6.10b 𝑄𝑑 = ∑ 𝛾𝑑ξ𝛾𝐺.𝑗.𝑠𝑢𝑝𝐺𝑘.𝑗.𝑠𝑢𝑝 + 𝛾𝑑𝛾𝑃𝑃 + 𝛾𝑑𝛾𝑄.1𝑄𝑘.1 + ∑ 𝛾𝑑𝛾𝑄.𝑖Ψ0.𝑖𝑄𝑘.𝑖𝑖>1𝑗≥1  (4) 

Eftersom detta värde ska användas för att få ut ett moment i senare beräkning 

multiplicerar man värdet med konstruktionsdelens lastbredd, då får man ett värde 

uttryckt i kN/m. 

Det dimensionerande värdet för böjmomentet uttryckt i kNm fås med följande formel 

𝑀𝐸𝑑 =
𝑄𝑑𝑖𝑚𝐿

2

8
 

(5) 

Det dimensionerande värdet för tvärkraften fås av 

𝑉𝐸𝑑 =
𝑄𝑑𝑖𝑚𝐿

2
 

(6) 

Därefter går det att beräkna fram den erforderliga höjden för tvärsnittet förutsatt att man 

valt en bredd för balken 

√
6𝑀𝐸𝑑
𝑓𝑚,𝑑𝑏

 

(7) 

Genom att välja en höjd utifrån föregående beräkning kan man nu beräkna den 

dimensionerande momentförmågan hos konstruktionsdelen. 

𝑀𝑅𝑑 = 𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡
𝑏ℎ2

6
𝑓𝑚,𝑑 

(8) 

 

Där 𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 kan bestämmas ur {

1
1,56 − 0,75𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚

1

𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚
2

𝑓ö𝑟 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚 ≤ 0,75

             𝑓ö𝑟 0,75 <  𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚 ≤ 1,4

𝑓ö𝑟 1,4 < 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚

 

Där 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚 bestäms enligt √
𝑓𝑚,𝑘

𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡
 

Där 𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡 för massiva rektangulära tvärsnitt av barrträd bör sättas till 
0,78𝑏2

ℎ𝐿𝑒𝑓
𝐸0,05 

Samt beräkna tvärkraftsförmågan enligt följande 
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𝑉𝑅𝑑 = 𝑘𝑐𝑟
𝑏ℎ

1,5
𝑓𝑣,𝑑 

(9) 

Där 𝑘𝑐𝑟 är det minsta värdet av {
1
3

𝑓𝑣,𝑘

 

Följande beräkningar görs i bruksgränstillstånd. 

Den slutliga nedböjningen 𝑢𝑓𝑖𝑛 beräknas enligt följande (SS-EN 1995 (2004) s. 22) 

𝑢𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝑓𝑖𝑛,𝐺 + 𝑢𝑓𝑖𝑛,𝑄,1 +∑𝑢𝑓𝑖𝑛,𝑄𝑖 
(10) 

Där: 

𝑢𝑓𝑖𝑛,𝐺 = 𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺(1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓) Slutlig deformation för permanent last 

𝑢𝑓𝑖𝑛,𝑄,1 = 𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄,1(1 + 𝜓2,1𝑘𝑑𝑒𝑓) Slutlig deformation för den variabla 

huvudlasten 

𝑢𝑓𝑖𝑛,𝑄,𝑖 = 𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄,𝑖(𝜓0,𝑖 + 𝜓2,𝑖𝑘𝑑𝑒𝑓) Slutlig deformation för samhörande 

variabla laster 
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2.6.3 Dimensionering av invändig pelare som enbart belastas av tryck 

Knäckningslängd för pelare beräknas med värdet 𝛽 och ser ut som följande 

(Limträhandbok Del 3 (2016) Tabell 9.1 s. 29) 

𝛽 =
𝐿𝐸
𝐿

 
(11) 

Denna formel skrivs om till (Johannesson, 2013 s. 66) 

𝐿𝑐𝑟 = 𝛽𝐿 (12) 

Där: 

Tabell 7 Rekommenderade β-värden  

𝛽 = 0,7 För pelare fast inspänd i bägge ändar 

𝛽 = 0,85 För pelare fast inspänd nertill men ledad upptill 

𝛽 = 1,2 För pelare fast inspänd nertill och fast inspänd upptill men 

förskjutbar i horisontalled 

𝛽 = 1,0 För pelare ledad i bägge ändar 

𝛽 = 2,25 För pelare fast inspänd nertill och fri ände upptill 

𝛽 = 2,25 För pelare ledad nertill och fast inspänd upptill men förskjutbar i 

horisontalled 

(Limträhandbok Del 2 (2016) s. 62) 

Slankhetstalet 𝜆𝑦 beräknas (Limträhandbok Del 3 (2016) Tabell 9.2 s. 29) 

𝜆𝑦 =
𝐿𝑐𝑟
ℎ

√12

 
(13) 

Relativa slankhetstalet 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦 beräknas (Limträhandbok Del 3 (2016) Tabell 9.2 s. 29) 

𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦 =
𝜆𝑦

𝜋
√
𝑓𝑐,0,𝑘
𝐸0,05

 (14) 

Reduktionsfaktorn 𝑘𝑦 beräknas (SS-EN 1995 (2004) s. 45) 

𝑘𝑦 = 0,5(1 + 𝛽𝑐(𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦 − 0,3) + 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦
2 ) (15) 

Där (SS-EN 1995 (2004) s. 45) 

𝛽𝑐 {
0,2 𝑓ö𝑟 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑡 𝑡𝑟ä
0,1 𝑓ö𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑡𝑟ä

 

Reduktionsfaktorn 𝑘𝑐,𝑦 beräknas (Limträhandbok Del 3 (2016) Tabell 9.4 s. 31) 

𝑘𝑐,𝑦 =

{
 

 
1 𝑓ö𝑟 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦 ≤ 0,3

1

𝑘𝑦 +√𝑘𝑦
2 − 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦

2

 𝑓ö𝑟 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦 > 0,3 (16) 
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Dimensionerande tryckhållfasthet beräknas 

𝑓𝑐.𝑑 =
𝑘𝑚𝑜𝑑𝑓𝑐,𝑘
𝛾𝑀

 
(17) 

Dimensionerande tryckbärförmåga bestäms 

𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 𝑘𝑐,𝑦𝐴𝑓𝑐,𝑑 (18) 
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3 Metod 

Material för att kunna påbörja denna studie har tagits fram genom platsbesök på Ica 

Maxi, kontakt med Östersunds kommun (för att få tillgång till de ritningar som låg till 

grund för bygglovet) och kontakt med fastighetsägarna Ica Fastigheter.  

Material för att genomföra studien har tagits fram genom kontakt med Pollmeier 

(tillverkare av BauBuche) och Martinsons trä (tillverkare av limträ). Beräkningar gjorda 

i Statcon Structures och modeller byggda i Tekla Structures.  

Kostnader på de material som presenteras har tillhandahållits från de ovan nämnda 

tillverkarna. 

3.1 Den undersökta byggnaden 

Den undersökta byggnaden med fastighetsbeteckning Bandvagnen 1 och koordinaterna 

N: 7007105 E: 482423 ligger på stadsdel norr i Östersund och på en höjd av 346 meter 

över havet.  

Ica MAXI Stormarknad byggdes under 2008/2009 och hade invigning september 2009, den 

första byggnationen omfattar ca 5800 kvadratmeter. 2017 gjordes en större utbyggnad 

som gav ytterligare 1400 kvadratmeter där bland annat Apotek Hjärtat nu finns.  

3.1.1 Konstruktionens uppbyggnad 

Konstruktionen är uppbyggd av limträ där två sektioner är balkar som bär takbalkarna. 

De bärande balkarna är 12 meter långa så varje sektion består av sex balkar, balkarna 

varierar i storlek. För att se närmare på konstruktionens uppbyggnad hänvisas detta till 

bilaga 1 och 2. 

I varje balkände står två pelare som har dimensionerna 115x360, dessa varierar i höjd 

eftersom de bärande balkarna varierar i dimension.  

Figur 3.1.1-1 Pelare som bär 

balk (författarens egen bild) 
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Takbalkarna är placerade med sex meter centrumavstånd och består av varierande 

storlekar, takbalkarnas konstruktion består av en längre balk som börjar vid yttervägg 

och ligger på de bärande balkarna och har ett utstick från den bärande balken på 5,5 

meter, därefter är det skarvat och en balk med ett lägre tvärsnitt går till takmitt.

 

Figur 3.1.1-2 Skarv på takbalk (Författarens egen bild) 

Figur 3.1.1-1 och 3.1.1-2 visar också vilka installationer som beskrivs i förutsättningarna, 

här kan man se att hyresgästen har hängande last i tak i form av stålramar med belysning 

och reklamskyltar. EL- och VVS-installationer är hängande från takbalkarna.   
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Den utbyggnation som utfördes under 2017 krävde större balktvärsnitt än de 

ursprungliga balkarna, detta på grund av de ändrade reglerna för konstruktioner. Dessa 

förstorade balktvärsnitt går att se i figur 3.1.1-3, där ser man den ursprungliga pelaren 

som bär den ursprungliga balken. Bakom denna pelare kan man se den större pelare som 

bär den nya balken med ett större tvärsnitt. 

 

Figur 3.1.1-3 Ursprunglig balk som går mot den nya balken (författarens egen bild) 
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Figur 3.1.1-4 och figur 3.1.1-5 visar skillnaden i storlek på pelarna. 

 

Figur 3.1.1-4 Ursprunglig pelare (författarens egen bild) 

 

Figur 3.1.1-5 Ny pelare för utbyggnation (författarens egen bild) 

3.2 Datorbaserade hjälpmedel 

Denna studie har som många andra inom byggbranschen använt sig av datorbaserade 

verktyg, det är allt vanligare att byggbranschen använder sig av just sådana verktyg då 

det enkelt går att planera med till exempel konstruktörer, arkitekter och andra 

entreprenörer som har med projekten att göra.  

I denna studie har Statcon Structures använts vid dimensionering av 

konstruktionselementen, för att sedan kunna ritas upp till en 3D-modell i Tekla 

Structures. 

För att kunna påbörja dimensioneringen i programmet har följande ingångsfaktorer 

använts, dessa uppgifter anges för att dimensioneringen ska vara så pålitlig som möjligt 

och det är viktigt att dessa faktorer är korrekta då det är en förutsättning för att få svar 

som är pålitliga. 
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Figur 3.2-1 visar vilken säkerhetsklass det ska vara i byggnaden generellt, vilken 

klimatklass konstruktionselementen befinner sig i och vilka normer som ska följas när 

beräkningarna utförs. 

 

Figur 3.2-1 Norm och projektegenskaper i Statcon 

Figur 3.2-2 ger användaren möjlighet att ställa in byggnadens uppgifter så som längder, 

höjd och vilken takform som ska användas. 

 

Figur 3.2-2 Byggnadsuppgifter i Statcon 

Figur 3.2-3 visar inställningar för platsen, här ställer användaren in den geografiska 

platsen, vilken snözon som råder, höjd över havet, terrängtyp och vilken 

referensvindhastighet som gäller. Snözoner och referensvindhastigheter tillhandahålls 

via boverkets hemsida, höjden tillhandahålles via lantmäteriets hemsida och 

terrängtypen sattes efter de allmänna anvisningarna som tillhandahållits via dokument 

från kommunen. 



 

24 

 

 

Figur 3.2-3 Byggplatsuppgifter i Statcon 

3.3 Dimensionering i Statcon 

Dimensioneringen utförs genom att välja och skriva in data för den valda 

konstruktionsdelen, figur 3.3-1 visar indata för takbalk i linje 14 och som sträcker sig 

från punkt P till punkt M. 

 

Figur 3.3-1 Konstruktionselement i Statcon 

Figur 3.3-2 visar vilka förutsättningar balken har för att dimensioneras, då denna balk är 

den andra balken från ytterkant och cc-avståndet mellan takbalkarna är sex meter denna 
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balk upp en lastbredd av 110 procent av cc-avståndet vilket blir 6,6 meter, detta framgår 

i Byggkonstruktion Regel- och formelsamling tabell 5.5.4 belastningsfall 3. 

 

Figur 3.3-2 Standardlaster i Statcon 

När all indata är satt kan dimensioneringen slutföras för denna konstruktionsdel, figur 

3.3-3 visar visuellt resultatet för balken och vart den påverkas som mest och figur 3.3-5 

visar resultaten i tabellform, figur 3.3-4 visar vilka stödreaktioner som uppstår. 

 

Figur 3.3-3 Dimensionerad modell i Statcon 

 

Figur 3.3-4 Resulterande upplagsreaktioner i Statcon 
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Figur 3.3-5 Resultat för balken 

Figur 3.3-6 visar vilka kriterier som ska uppfyllas för takbalkar i butiker, 

nedböjningskravet för dessa är således lägst L/200. Resultatet i figur 3.3-5 visar för 

punkten ”Rel. -total last” att balken uppfyller L/334, vilket är över det godkända kriteriet. 

Genom att enbart titta på denna faktor skulle man kunna välja ett lägre tvärsnitt för 

balken, dock så är inte detta dimensionerande, balken utsätts för skjuvning som uppgår 

till 97,6 procent av balkens kapacitet därför blir detta dimensionerande. 

Resultatet i figur 3.3-5 visar också upplagstryck mot pelare och balk som bär takbalken, 

dessa värden överskrider 100 procent. Dessa värden går att lösa genom att dimensionera 

infästningar som klarar upplagstrycket men hur detta görs tas ej med i denna studie. 
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Figur 3.3-6 Rekommenderade nedböjningar (Träguiden u.å) 

3.4 Litteraturstudier 

Relevant information till uppbyggnaden av denna studie har hämtats från facklitteratur 

inom byggbranschorganisationen och webbsidor för de valda materialen. Undersökningar 

om tidigare arbeten som gjorts inom detta ämne har hämtats från databaser som diva. 

All information som hämtats in har ökat kunskaperna inom ämnet och för att kunna 

utföra en så bra studie som möjligt. 

3.5 Val av metod 

Metoden i denna studie är experimental då den analyserar och jämför två olika material 

mot varandra men i samma konstruktion (Höst, 2006 s. 30). Då studien avser att jämföra 

två material mot varandra har det krävts att utföra beräkningar flertalet gånger men med 

några låsta parametrar, exempel på dessa låsta parametrar är följande 

• Hållfasthetsklasser 

o Limträ – GL30c 

o BauBuche – GL70 

• Prissättning 

o Kr/m3 

• Placering av konstruktion 

o Ort – Östersund 

• Snö- och vindzon 

o Snö – 2,5 kN/m2 

o Vind – 23 m/s 

• Terrängtyp 2 och konstruktionens maximala höjd tolv meter 

• Säkerhetsklass 3 för 

o Takbalkar, balkar och pelare 
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• Taklutning α = 1,38 grader med förekommande snöfickor 

• Påverkande laster i tak 

o Hängande last i tak 0,3 kN/m2 för hyresgästens installationer 

o Hängande last i tak 0,2 kN/m2 för EL- och VVS-installationer 

o Egenvikt yttertak inkl. isolering 0,50 kN/m2 

Studien söker orsakssamband och förklaringar till hur konstruktionen fungerar med de 

olika materialen och hur arbetet utförts. (Höst, 2006 s. 29) 

Viss datainsamling för denna studie är kvalitativ, där insamling av specifika 

materialparametrar för de två materialen har kunnat fås via litteraturstudier och 

mailkontakter med tillverkarna. Efter slutförande av datainsamlingen gick studien vidare 

till en kvantitativ metod där beräkningar utförs och analyseras för att sedan redovisas i 

en sammanställning under resultatdelen. 

3.6 Validitet 

Genom att koppla samman det man avser att undersöka med det som man faktiskt mäter 

har man uppnått en validitet. (Höst, 2006 s. 42) 

Studiens validitet anses vara bra då syftet är att undersöka hur stor skillnad material- 

och kostnadsmässigt det blir genom att välja limträ eller BauBuche i konstruktionen, 

vilket också är det som utförs.  

3.7 Reliabilitet 

En bra reliabilitet fås genom att man grundligt undersöker sin datainsamling, att tydligt 

klargöra hur arbetet genomförts kan läsaren själv göra en bedömning av hur man gått till 

väga. Genom att låta någon granska arbetet är en variant till att hitta svagheter i arbetet 

som kan förbättras. (Höst, 2006 s. 41 – 42) 

Reliabiliteten i studien anses vara hög då studien använt sig av datorprogram som 

StatCon Structures och Tekla Structures vilka är tillförlitliga program som används av 

konstruktionsföretag. Studien är baserad på Eurokoderna, EKS 10 och facklitteraturer 

från branschorganisationer vilket gör att det enkelt går att hämta information och 

återinföra detta så att samma värden kan uppnås. Studien redovisar också 

tillvägagångssättet för hur resultaten tagits fram vilket ger läsaren en förståelse i hur 

resultaten ska uppnås. 

Studien kommer att bli opponerad vilket ger den möjlighet till att förbättra eventuella 

svagheter.  
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3.8 Generaliserbarhet eller användbarhet 

Är det enkelt att tillämpa systemet vid specifika förhållanden för specifika brukare (Höst, 

2006 s. 79). Detta beskrivs i fyra punkter, citerat från Höst 

 

 

 

 

 

 

Generaliserbarheten eller användbarheten av studien anses kräva viss kunskap kring 

konstruktion och hur datorprogrammen (Statcon och Tekla) fungerar.  

Studien anses vara så förklarande att läsaren kan förstå vad denna ska användas till, för 

att kunna behärska programmen krävs viss kunskap kring dessa men för att leta fram 

värden och parametrar anses detta vara av en enklare karaktär, dock krävs det viss 

kunskap om vart dessa uppgifter finns att tillgå. 

 

• Begriplighet: Förstår användarna vad systemet kan användas till och hur det 

används för en speciell uppgift under specifika omständigheter? 

• Lärbarhet: Hur lätt är det för användarna att lära sig använda systemet? 

• Handhavande: Hur lätt är det för användarna att handha, kontrollera och styra 

systemet? 

• Attraktivitet: Hur attraktivt upplevs systemet av användarna? Vilken är den 

subjektiva tillfredsställelsen i användandet? (Höst, 2006 s. 79) 
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4 Resultat 

4.1 Jämförelse mellan materialens kapacitet 

För att kunna jämföra materialen mot varandra kommer studien att presentera en fiktiv 

balk med samma längd och lika dimensioner, utsatta för samma laster med samma 

förutsättningar men i två hållfasthetsklasser, GL30c och GL70. 

Låsta parametrar 

• Laster 

o Egenlast – 1 kN/m2 

o Nyttig last – 2,5 kN/m2 

o Snölast – 2,5 kN/m2 

o Lastbredd – 18 000 mm 

• Dimensioner 

o LxBxH (mm) – 2*12 000x165x1395 

• Faktorer och effekter 

o kcr för limträ = 0,67 och för BauBuche = 1,0 enligt SS EN 1995 1-1 6.1.7 

o kh = 1,0 

o kcrit = 1,0 

o kmod = 0,8 

Resultaten som presenteras i tabell 8 visar att BauBuche GL70 har högre moment- och 

tvärkraftskapacitet än limträ GL30c. 

Tabell 8 Resultat av laster 

 GL30c GL70 

 Stöd Position (x mm = 

värde) 

Stöd Position (x mm = 

värde) 

Stödreaktioner (kN) 1 = 774,327 

2 = 774,327 

- 1 = 783,939 

2 = 783,939 

- 

Tvärkraft (kN) - 0 = -774,327 

12 000 = 774,327 

- 0 = -783,939 

12 000 = 783,939 

Tvärkraftskapacitet 

(kN) 

- 0 = 460,635 

12 000 = 460,635 

- 0 = 785,510 

12 000 = 785,510 

Max. moment (kNm) - 6000 = -2322,980 - 6000 = -2351,816 

Momentkapacitet 

(kNm) 

- 2055,735 - 4799,624 

Nedböjning (mm) - 6000 = 45 mm - 6000 = 35 mm 

Som det visas i figur 4.1-1 klarar inte GL30c av de moment som påverkar balken vid fyra 

meter till åtta meter, ett spann på fyra meter som understiger momentpåverkan. I 4.1-2 
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visar det att GL30c inte klarar tvärkraften som uppstår i balkändarna, utsatta områden 

är från noll meter till 2,5 meter och 9,5 meter till tolv meter. 

 

 

Figur 4.1-1 Momentdiagram för GL30c och GL70 

 

 

Figur 4.1-2 Tvärkraftsdiagram för GL30c och GL70 

Kostnad per balk för GL30c uppgår till 33 145,2 kr och för GL70 uppgår det till 37 702,7 

kr. 
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4.2 Konstruktions- och kostnadsjämförelse 

Den ursprungliga huvudkonstruktionen är konstruerad efter BKR vilket resulterar i att 

stommen ej klarar dagens krav enligt eurokoderna, studien kommer inte att presentera 

denna konstruktion utan hänvisar läsaren till bilaga 1 och 2. Den ursprungliga stommen 

för entrébyggnaden klarar kraven efter eurokoderna och därmed används samma 

dimensioner till den omgjorda konstruktionen. 

Den omgjorda konstruktionen som kommer att jämföra materialen visas i bilaga 3 och 4. 

Resultaten för de två materialen varierar i både vikt, volym och pris. Studien kommer att 

presentera konstruktionens stomme i tre delar: 

• Takbalkar 

• Balkar 

• Pelare 

Där vikt, volym och pris presenteras för alla delar i den stomkategorin. Jämförelsen 

kommer att visa differensen i procentform för varje stomkategori. 

Då BauBuche har en längdbegränsning kommer beräkningarna för detta material vara 

utförda för ett spann på mellan 5000 mm och 18 000 mm. För limträ är spannet mellan 

4000 mm och 24 000 mm. 

För att kunna göra en kostnadsjämförelse mellan limträ och BauBuche har vikten av hela 

konstruktionen för bägge materialen tagits fram från Tekla Structures, i tabell 9 nedan 

presenteras vikten för de olika stomkategorierna. 

Tabell 9 Vikt för stomkategorierna i limträ och BauBuche 

Stomkategori Limträ BauBuche  

 Vikt (kg) Vikt (kg) Diff. (1 −
𝐿ä𝑔𝑠𝑡𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡

𝐻ö𝑔𝑠𝑡𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡
) 

Takbalkar 96 475 132 258,5 27,06% 

Balkar 50 921,3 45 621,9 10,04% 

Pelare 14 601,8 14 624,3 0,0035% 

Totalt 161 998,1 192 504,7 15,85% 

Då prissättningen för materialen är kr/m3 behöver vikten för konstruktionen divideras 

med materialens densitet.  



 

33 

 

I tabell 10 nedan presenteras volymen för de olika stomkategorierna och hur stor 

differensen är mellan dessa. 

Tabell 10 Volym för stomkategorierna i limträ och BauBuche 

Stomkategori Limträ BauBuche 

 Volym (m3) Volym (m3) Diff. (1 −
𝐿ä𝑔𝑠𝑡𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡

𝐻ö𝑔𝑠𝑡𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡
) 

Takbalkar 224,36 178,73 20,34% 

Balkar 118,42 61,65 47,94% 

Pelare 33,96 19,76 41,81% 

Totalt 376,74 260,14 30,95% 

 

Figur 4.2-1 Volym material 

Som det visas i tabell 9 väger hela konstruktionen uppförd i BauBuche 15,85 procent mer 

än samma konstruktion uppförd i limträ, men materialvolymen för BauBuche är 30,95 

procent lägre än limträ. Varför det blir en sådan skillnad är på grund av 

materialdensiteten, limträ har en densitet på 430 kg/m3 medan BauBuche har en densitet 

på 740 kg/m3. 

Materialkostnad presenteras i tabell 11  

Tabell 11 Approximativ materialkostnad per m3 

 Pris per enhet 

Limträ 6000 kr/m3 (Eltoft, 2019) 

BauBuche 
650 Euro/m3 (Folger, 2019). Översatt till SEK blir det 1 Euro = 10,50 

SEK (Finansportalen u.å.) 650 Euro = 6825 kr/m3 

Totalkostnaden för konstruktionen presenteras i tabell 12 där det också framgår kostnad 

för varje stomkategori och kostnadsdifferensen mellan materialen. 
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Tabell 12 Materialkostnad för stomkategori och konstruktion 

Stomkategori Limträ BauBuche  

 Kostnad Kostnad Diff. (1 −
𝐿ä𝑔𝑠𝑡𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡

𝐻ö𝑔𝑠𝑡𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡
) 

Takbalkar 1 346 160 kr 1 219 832 kr 9,38% 

Balkar 710 520 kr 420 761 kr 40,8% 

Pelare 203 760 kr 134 862 kr 33,8% 

Totalt 2 260 440 kr 1 775 455,5 kr 21,5% 

 

Figur 4.2-2 Kostnad per material 

Resultatet visar att konstruktionen uppförd i BauBuche blir tyngre än samma 

konstruktion uppförd i limträ, materialvolymen blir däremot lägre med BauBuche och 

därmed blir också materialkostnaden lägre.  

Tabell 12 och figur 4.2-2 visar kostnaden för materialen, att uppföra konstruktionen i 

BauBuche blir 21,5 procent lägre (484 984,5 kr). 
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5 Diskussion 

5.1 Datainsamling och metod för genomförande 

Ursprungsritningar tillhandahölls via kommunen, det var lite problematiskt till en början 

då området där Ica Maxi står först hade namnet ”Norr 1:12” och därefter har området 

delats upp och benämns nu ”Bandvagnen 1”. Eftersom det först letades under Bandvagnen 

1 så återfanns bara ritningar för utbyggnationen som ägde rum 2017. 

I de allmänna anvisningarna som tillhandahållits via kommunen har studien lyckats hitta 

parametrar för laster och säkerhetsklasser, dessa parametrar är låsta och har använts vid 

dimensioneringen av nya modellen för konstruktionen. 

Andra låsta parametrar är materialegenskaper för GL30c och GL70, dessa har 

tillhandahållits via Pollmeiers broschyrblad och litteratur från Svenskt Trä. 

Genom dialog med Pollmeier erhölls den information om begränsningarna i balklängder, 

deras balkar kan bara produceras med en maxlängd på 18 meter, därav fick 

konstruktionen ett nytt utseende för att kunna göra en så rättvis jämförelse som möjligt. 

Det första arbetet med att rita upp modellen i Tekla Structures efter 

ursprungsritningarna var relativt enkelt, samma gäller för att sätta in 

konstruktionselementen i StatCon Structures. Däremot har det tagit mycket tid då 

ändringar har gjorts i beräkningarna vilket har medfört ändringar i modellerna. 

Det visade sig ganska snabbt att ursprungskonstruktionen inte håller för dagens krav som 

följer EKS och Eurokod. 

De två nya konstruktionsmodellerna visar sig vara ganska lika om man tittar på 

tvärsnittshöjden för konstruktionselementen, det som skiljer dem åt är tvärsnittsbredden, 

för GL30c har det krävts att sätta ihop två konstruktionselement för att klara 

belastningarna. 

5.2 Teori, frågeställning och resultat 

Resultatet av studien i tabell 12 visar att BauBuche är ett mer kostnadseffektivt material 

att bygga med, genom att bygga med BauBuche skulle man kunna spara 484 984,5 kr i 

materialkostnader. För att uppnå dessa resultat har konstruktionselementen 

dimensionerats till en utnyttjandegrad i brottgränstillstånd av 80 – 97 procent men i vissa 

fall har bruksgränstillståndet varit dimensionerande och då har kravet L/200 följts för 

affärslokaler. 

De största kostnadsskillnaderna i stommen ligger i de bärande balkarna och pelarna, där  

• Balkar av GL70 är 289 759 kr eller 40,8 procent billigare än GL30c 

• Pelare av GL70 är 68 898 kr eller 33,8 procent billigare än GL30c 

• Takbalkar av GL70 är 126 328 kr eller 9,38 procent billigare än GL30c 
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Studien visar också att BauBuche är konstruktionsmässigt ett starkare material att 

bygga med vilket visas i tabell 8. Som det visar i resultatet har BauBuche GL70 högre 

kapacitet än limträ GL30c, som följande 

• GL70 har 57,17 procent högre momentkapacitet än GL30c 

• GL70 har 41,36 procent högre tvärkraftskapacitet än GL30c 

Kostnaderna för materialen är exklusive tillverkning, moms och transporter, om denna 

konstruktion skulle uppföras så blir transportkostnaderna för limträ från Martinsons Trä 

avsevärt lägre än transport från Pollmeier i Tyskland, detta kan ha en avgörande faktor 

i om det är ekonomiskt lönsammare att välja BauBuche framför limträ. 
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6 Slutsatser 

Teorin har varit väldigt givande att ta fram då det har gett en större kunskap kring trä 

och olika trämaterial. All data som presenteras i teorin ger läsaren en större inblick på 

vilka kapaciteter olika trämaterial har och hur utvecklingen kring limträ skett. 

Historia kring limträ och lagerkonstruktioner har varit väldigt intressant att ta fram för 

att presentera i studien och hur det fortsatta arbetet med träkonstruktioner fortlöpt. 

Resultatet från avsnitt 4.1 visar att BauBuche har högre kapacitet än limträ GL30c. För 

att få liknande kapacitet av limträ GL30c skulle det krävas en balk med följande 

dimensioner 2*12000x215x1865 mm, skillnaden blir enligt figur 6-1.  

GL30c-balken blir 23,25 procent bredare och 25,20 procent högre än GL70-balken, vikten 

på GL30c-balken går upp till 4138 kg och för GL70-balken 4088 kg. GL30c-balken har en 

materialvolym på 9,62 kubikmeter och GL70-balken har en volym på 5,52 kubikmeter, 

därmed blir kostnaderna följande: 

• GL30c – 57 720 kr 

• GL70 – 37 702 kr 

 

Figur 6-1 Balkar av GL70 och GL30c 

Konstruktionsmässigt har BauBuche högre kapacitet än limträ, detta kan återses i tabell 

2 där bok har: 

• 25,9 procent högre tryckhållfasthet parallellt fibrerna än gran 

• 26,3 procent högre tryckhållfasthet vinkelrätt fibrerna än gran 

• 34,8 procent högre draghållfasthet parallellt fibrerna än gran 

• 42,8 procent högre draghållfasthet vinkelrätt fibrerna än gran 

• 33,0 procent högre böjhållfasthet parallellt fibrerna än gran 

Enligt resultatet i tabell 12 blir konstruktionen ekonomiskt lönsammare att uppföra i 

BauBuche än limträ, dessutom får man något lägre balktvärsnitt och får då en ökad 

rumsvolym. Det som kan ligga till nackdel för BauBuche är transporten från Tyskland. 

Genom att kombinera en konstruktion med limträ och BauBuche så skulle det kunna vara 

det mest optimala alternativet, om användandet av BauBuche sker där det är som störst 

påfrestningar för att kunna få ett lägre balktvärsnitt. 
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Exempelvis skulle konstruktionen på Ica maxi kunna uppföras med takbalkar i limträ 

hållfasthetsklass GL30c då dessa hade lägst prisdifferens, samt balkar och vissa pelare i 

BauBuche hållfasthetsklass GL70. Genom att uppföra konstruktionen på detta sätt kan 

takbalkarna tillverkas i längder upp till 36 meter och därmed exkludera balkar och pelare 

i sektion J, detta medför då en liknande konstruktion som den ursprungliga.  

Detta skulle kunna medföra att priser på material eventuellt kan pressas ner hos 

tillverkarna. Tabell 13 presenterar en konstruktion kombinerad med limträ GL30c och 

BauBuche GL70. För vidare information om konstruktionen hänvisas detta till bilaga 5. 

Tabell 13 Materialkostnad vid kombinering av GL30c och GL70 

Stomkategori Limträ BauBuche  

 Kostnad Kostnad Total materialkostnad 

Takbalkar 1 346 160 kr -  

Balkar - 420 761 kr  

Pelare 78 720 kr 45 045 kr  

Totalt 1 424 880 kr 465 806 kr 1 890 686 

 

 

Figur 6-2 Materialkostnad för varje stomme 

I figur 6-2 redovisas de totala materialkostnaderna för varje stomme. Som det visas blir 

BauBuche ekonomiskt lönsammare, men det kan också vara ett önskemål från kunden 

att få konstruktionen likadan som den ursprungliga och därmed blir den kombinerade 

stommen aktuell. 
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7 Förslag till fortsatta studier 

Nedan nämns några punkter som skulle vara intressant att genomföra en djupare studie 

på 

• Branddimensionering av bägge materialen 

• Dimensionering av beslag och infästningar 

• Dimensionering av knutpunkter 

• Dimensionering av stomstabilisering 

• Mer exakta kostnader där tillverkning, transport och montering ingår 

• Dimensionering av grundkonstruktionen 

• En djupare analys av miljöaspekter 
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Bilaga 1 – Ursprungliga ritningar och allmänna anvisningar 
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Bilaga 2 – Ritningar och beräkningar grundutförande 
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Bilaga 3 – Ritningar, beräkningar och materiallista nytt utförande i limträ 
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Bilaga 4 – Ritningar, beräkningar och materiallista nytt utförande i BauBuche 
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Bilaga 5 – Ritningar och beräkningar kombinerat utförande 
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