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Abstract 
Wooden joist slabs is a common type of floor in residential buildings. Higher 
demand and production of residential buildings increases the possibilities of 
profiting by optimizing the system of joists in a variety of areas. Spring and 
deflection is something most people can relate to since it’s not that uncommon 
to hear furniture rattle when you walk over a wooden floor. To remove the 
presence of those kinds of vibrations the system of joists have to be made 
stiffer than the standard joist construction that is used in today’s constructions. 
A system of joists has to be dimensioned, besides the tensile strength 
dimensioning, be dimensioned against excessive deflection and spring when 
someone is walking across the floor. To achieve a stiffer floor it can be 
constructed with higher rafter profiles since the deflection and spring 
decreases as the rafter is raised. Besides the rafter dimensions it is possible to 
change the materials in the slab to stiffer substitutes, this leads to a stiffer joist 
with a lower material consumption for the rafters. Solid wooden slabs are a 
type of self-supported slab that makes it possible to have a longer distance 
between the rafters. With these kinds of slabs it’s possible to build a floor with 
one big rafter in the middle of the room that carries one end of the slabs. The 
objects studied are two fictitious floors in a residential building with a span of 
four meters with two supports and the second floor eight meters with three 
supports. The floor is dimensioned according to SS EN-1990 and SS EN-1995-1-
1:2004. The result from the calculations showed that it isn’t possible to increase 
the space between the rafters if the slab is a chipboard slab since the chipboard 
doesn’t have enough tensile strength. If the joist is constructed with solid 
wooden boards it is possible to increase the rafter spacing up to at least 
2400mm, but the joist system gets a higher utilization if the rafter spacing is 
1800mm because if the spacing is 2400mm the deflection is so high that the 
rafters get so little space to move on since the slabs deflection takes up more 
than half of the allowed deflection, this isn’t a good solution in practice, even if 
the rafter and the slab have enough strength to manage it the construction will 
be too high for a relatively small residential building. If the construction would 
be raised in an arch the rafters could be designed lower since in all the studied 
cases it was the deflection that was the weakest link 
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Sammanfattning 
Det är väldigt vanligt att bygga bostadshus med kassettbjälklag i trä. I och med 
att efterfrågan och produktionen av hus ökar gör det att det finns möjligheter 
att göra större vinster genom att optimera dessa konstruktioner inom olika 
områden. Svikt och nedböjning är något de flesta kan relatera till då det inte är 
ovanligt att möbler skramlar när någon går över golvet. För att motverka 
förekomsten av denna typ av vibrationer krävs styvare bjälklag än de 
standardkonstruktioner som tillverkas idag. Ett bjälklag måste utöver 
brottsgränsdimensioneringen vara dimensionerat så att den inte böjs för 
mycket eller sviktar för mycket när en person går över det. För att 
åstadkomma detta går det att välja högre profiler i bjälkarna då svikten och 
nedböjningen minskar i takt med att profilen höjs. Utöver dimensioner på går 
det att byta ut materialen i bjälkar och skivor till andra som har bättre styvhet 
och/eller klarar andra spännvidder för att få bra styvhet i kombination med ett 
mindre materialutnyttjande. Korslimmade massivträskivor är en typ av 
självbärande bjälklagsskivor som möjliggör större avstånd mellan bjälkarna. I 
stället för vanliga träbjälkar går det att bygga ett bjälklag som består av en 
bjälke mitt i rummet som bär upp massivträskivorna. Objektet som studerat är 
två fiktiva bjälklag i ett bostadshus med en spännvidd på fyra meter för det 
första och åtta meter upplagt på tre stöd på det andra fallet. Dimensioneringen 
har utgått ifrån Eurokoderna (SS EN-1990 och SS EN-1995-1-1:2004). Resultatet 
visade att om konstruktionen görs med spånskiva går det inte att öka 
avståndet mellan bjälkarna då skivmaterialet inte har tillräcklig bärighet. 
Utförs konstruktionen däremot med massivträskivor är det möjligt att utföra 
en konstruktion med avstånd mellan bjälkarna på 2400mm. Däremot får 
bjälklaget en bättre materialutnyttjandegrad om avståndet 1800mm då 
nedböjningen på skivan blir så pass stor vid 2400 att bjälkarna får så pass lite 
utrymme till nedböjning eftersom skivans nedböjning tar upp mer än hälften 
av den tillåtna nedböjningen, Detta göra att det inte är en bra lösning i 
praktiken även om både skiva och bjälken klarar det. Bjälkarna kan göras lägre 
om konstruktionen skulle överhöjas då det i alla fall som beräknas var 
nedböjningen som blev dimensionerande för tvärsnittet. 
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 Introduktion 1
 Bakgrund 1.1

Allt eftersom det moderna samhället strävar efter att bli mer hållbart och att 
använda mer förnyelsebara resurser samtidigt som behovet av bostäder ökar 
ställer det höga krav på byggindustrin. Intresset av att använda trä i 
byggprojekt har ökat tillsammans med att lagar och förordningar har justerats 
för att uppmuntra träanvändning, till exempel förbudet att bygga trähus högre 
än två våningar som upphävdes år 1994 [1]. Detta gör att det ställs högre krav 
på de träkonstruktioner som produceras. Därför är det viktigt att undersöka 
huruvida det är möjligt att optimera de konstruktioner som redan finns för att 
höja utnyttjandegraden och därigenom minska resursanvändandet.  

Det finns numera många olika alternativ till det ”traditionella” träbjälklaget 
som består av en bjälke av K-virke och golvspånskiva. Bland annat kan 
lättbalkar av träfiberskivor användas, dessa är mycket starkare i förhållande 
till sin vikt eller limträ vilket är starkare än K-virke och har möjlighet att göras 
i mycket större dimensioner då de inte begränsas till hur stora trästockar som 
kan levereras till sågverken. På motsvarande sätt finns det alternativa material 
till golvspånskivor, till exempel korslimmade skivor som är en typ av 
självbärande massivträskiva. Dessa material i kombination bör kunna generera 
ett bjälklag med större cc-avstånd mellan bjälkarna och på samma gång vara 
styvare. Fördelarna med detta är många, bland annat att det krävs färre 
transporter, mindre lager, högre prefabgrad (prefab är förkortning för 
prefabricerad och betyder förtillverkad i en fabrik), och kortare byggtider. Allt 
detta genererar i sin tur mindre resursanvändning och miljöpåverkan. 

 

 Syfte 1.2
Syftet med studien är att undersöka om det går att göra någon byggteknisk 
vinst med avseende på svikt & nedböjning genom att byta ut och ändra 
dimensioner och cc avstånd på bjälkar och skivor utan att påverka höjden i allt 
för stor utsträckning i ett bjälklag av trä samt utgöra en grund för fördjupande 
studier inom ämnet. (cc avstånd är avståndet mellan centrum på två stycken 
bjälkar) 
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 Forskningsfråga 1.3
Är det möjligt att göra någon förbättring med avseende på svikt och 
nedböjning i ett träbjälklag genom att byta ut skivmaterial och/ eller bjälkar 
samt ändra avståndet mellan bjälkarna.  

 

 Avgränsningar 1.3.1
De avgränsningar som görs är följande:  

• Endast kassettbjälklag kommer att undersökas.  
• Bjälkarnas centrumavstånd kommer att justeras 600mm åt gången (600, 

1200, 1800 och så vidare). Detta för att konstruktionen ska vara lättare 
att fästa mot exempelvis en väggkonstruktion.  

• Inga beräkningar utförs för att säkerställa övergången mellan bjälke 
och skiva, utan den förutsätts vara av tillräcklig hållfasthet för att klara 
gällande laster.  

• Studien omfattar endast bjälklag i bostadshus.  
• Ingen överhöjning kommer att göras, tvärsnittet på bjälkarna kommer 

att väljas med sådan marginal att nedböjningen hålls inom satta 
kriterier 

• Skivor kommer inte att dimensioneras, standardelement från 
tillverkare kommer att användas.  
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 Metod 2
 Utgångspunkt 2.1

Utgångspunkt till studien är ett traditionellt kassettbjälklag bestående av 
bjälkar med ett centrumavstånd på 600mm med måtten 45x250 och 
golvspånskivor med tjockleken 22mm. Studien inleds med dimensionering av 
bjälkarna för att se med hur stor marginal bjälklaget håller i bruks och 
brottsgräns. När detta är klart och ett tydligt utgångsvärde finns tillgängligt 
påbörjas dimensionering av de olika fallen för att sedan undersöka huruvida 
det går att göra en byggteknisk eller någon annan vinning på att byta till en 
annan typ av golvbjälke eller golvskiva med ett annat centrumavstånd. 

 Litteraturstudie 2.2
För att få en bättre uppfattning och djupare kunskaper inom det aktuella 
ämnet har en litteraturstudie genomförts. En stor del av den hämtade 
informationen kommer från E-publikationer av produktdatablad och 
broschyrer från tillverkare av olika konstruktionsmaterial. Mycket av 
informationen är också hämtat från internet där sökmotorn Google har 
använts. Använda sökord är bland annat: Massivträskiva, kassettbjälklag, 
eurokod, Svikt, nedböjning, spännvidd träskivor, med flera. Hemsidan 
träguiden har använts till stor del då den fungerar som ett nav mellan 
branschstandarder, praxis och allmän information gällande trä. Formler och 
beräkningsgångar har till största del hämtats från byggkonstruktion, regel och 
formelsamling, eurokod 5 och 0. (SS-EN 1995-1-1:2004 respektive SS-EN 1990) 
För att hitta standarderna har databasen E-nav använts.  

 Datainsamling 2.3
När data till studier samlas in kan de sorteras in i två huvudkategorier; 
kvalitativ och kvantitativ. Kvalitativ data är hämtad ur ord och text, 
exempelvis intervjuer och lämpar sig därför inte för vidare beräkningar. Det 
som däremot kan göras med informationen är att räkna frekvensen av ett visst 
ord eller påstående och på så sätt få fram hur vanligt förekommande ordet är 
[2, sid 114].  

Kvantitativ data kan generellt beskrivas som data i form av siffror. Dessa kan 
tas ur exempelvis produktdatablad och olika tabeller. De data som behandlas i 
denna studie kommer till största del bestå av kvantitativ data [2, sid 110]. 

Data kommer att till stor del hämtas från tillverkare av de element som 
studeras. Icke materialspecifika data kommer att hämtas från kursliteraturen 
som använts i tidigare konstruktionskurser, bland annat byggformler och 
tabeller, byggkonstruktion och byggkonstruktion: regel- och formelsamling. 
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Dimensioner för bjälkarna tas från bland annat träguiden och Martinsons 
handbok i KL-trä 

 

 Positivistisk studie 2.4
I en positivistisk studie strävar man efter att nå så säker fakta som möjligt. 
Målet är att nå absolut kunskap genom logik och empiri. Teorier, gissningar 
och spekulationer har ingen plats i en positivistisk studie då de inte baseras på 
fakta. Problemet med positivism är att i praktiken blir de omöjligt att vara 100 
procent säker på att de fakta man tror sig besitta är helt sann, empiriska 
mätningar kan vara felaktiga, de logiska antagandena kan vara fel med mera. 
Däremot är absolut kunskap ett värdigt mål att sträva mot, trots att det aldrig 
går att uppnå går det att komma väldigt nära. I praktiken i många fall kan 
”nära målet” vara en bra approximation av målet. Denna studie är en 
positivistisk studie då alla resultat baseras på beräkningar av olika slag samt 
att materialdata förväntas tas från tillförlitliga källor, till exempel standarder 
[3, sid 17]. 

 Reliabilitet 2.5
Reliabilitet grundar sig i att de data som används i studien valts ut med stor 
noggrannhet och att eventuella beräkningar görs på ett korrekt sätt. Utöver att 
se till att alla data stämmer är det viktigt att redovisa den för eventuella läsare 
på ett enkelt och överskådligt sätt så att denne kan både hitta och kontrollera 
ursprunget och göra om samma beräkningar och få samma svar [2, sid 42]. Av 
denna anledning har de data som samlas in under studien tagits från erkänt 
pålitliga källor, Beräkningar görs till exempel utifrån SS EN-1990 och SS EN-
1995-1-1:2004. För data som inte finns specificerade i någon standard används 
branschpraxis och där hämtas de mesta data från Träguiden. 

 Validitet 2.6
Validitet innebär att utförda mätningar och undersökningar faktiskt är 
relaterade till frågan som ställs (fokus på problemet, i detta fall är det 
forskningsfrågan). För att säkerställa validiteten har beräkningar och resultat 
kontinuerligt jämförts med forskningsfrågan och att insamlad data är relevant 
för resultatet [2, sid 42]. 

 Generaliserbarhet 2.7
För att en studie ska vara generell så krävs det att den ska gå att applicera på 
flera olika fall. I och med att studien andvänder europeiska 
konstruktionsstandarder som grund till de beräkningar som görs så är den 
generell inom EU förutsatt att den inte görs för en konstruktionsdel som 
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utsätts för landsspecifika parametrar, t.ex. olika typer av väderlaster (snö, vind 
med mera). 

 Redskap och hjälpmedel 2.8
De beräkningar som kommer att göras i studien kommer till största delen 
göras i Microsoft Excel. Anledningen till detta är att det möjliggör beräkningar 
av flera olika fall med olika förutsättningar på relativt kort tid samt möjlighet 
att sammanställa på ett överskådligt sätt, exempelvis i en tabell. Exempel på 
beräknings ark finns i bilaga 1 & 2.  

 

 Arbetsgång 2.9
Studien kommer behandla ett fiktivt bjälklag upplagt på två och tre stöd, dessa 
kommer att vara fyra respektive åtta meter långa. Utgångspunkten är som 
nämnt tidigare ett kassettbjälklag med bjälkar CC600 och en spånskiva med 
tjockleken 22mm. De fall som ska beräknas är:  

  CC (mm) 
K-virke+spånskiva 600 1200 1800 2400 
K-virke+KL-skiva 600 1200 1800 2400 
Limträ+spånskiva 600 1200 1800 2400 
Limträ+KL-skiva 600 1200 1800 2400 
Masonite+spånskiva 600 1200 1800 2400 
Masonite+KL-skiva 600 1200 1800 2400 

 

De beräkningar som kommer att göras är följande i turordning för varje fall: 

1. Dimensionering i brottsgräns av bjälke 
2. Kontroll av svikt 
3. Kontroll av nedböjning 

 
  

    5 
 



 

 Teori 3

 Beskrivning av konstruktionsmaterial 3.1
De konstruktionsmaterial som kommer att behandlas i studien är olika 
träbaserade material. Trä är ett bra byggmaterial på grund av sin höga styrka i 
förhållande till vikt. Trä är även ett bra material med avseende på 
brandsäkerhet vilket kan låta motsägelsefullt då trä brinner. Fördelen är att trä 
brinner med en konstant hastighet och tappar inte bärighet allt eftersom 
temperaturen ökar. Detta gör att det är relativt enkelt att dimensionera 
konstruktionerna med avseende på brand.  

 K-virke  3.1.1
En traditionell hyvlad träbjälke. Det enklaste materialet i hela studien, Detta 
kommer inte bara med nackdelar. Bland annat gör enkelheten att den är billig, 
enkel att få tag på, lättarbetad och alla verksamma arbetare vet hur man 
hanterar dem på ett korrekt sätt. Exempel på standarddimensioner finns i 
bilaga 3. 

 Limträ  3.1.2
Limträ är ett konstruktionsmaterial uppbyggt av lameller av konstruktionsträ 
sammanlimmade och pressade samman i maskiner på en fabrik. Skarvarna 
mellan lameller längs med konstruktionselementet görs med fingerskarvar för 
att inte tappa bärförmåga. Detta gör att de enda gränserna för hur stora 
elementen kan bli är rent praktiska, exempelvis restriktioner för transport. 
Limträets uppbyggnad gör att det blir mindre påverkan av missbildningar i 
träet, exempelvis kvistar. Detta gör att i förhållande till sin vikt är en 
limträbalk starkare än en stålbalk. Limträ är även lämpligt om målet är ett 
bjälklag utan undertak med synliga bjälkar då limträ generellt uppfattas som 
estetiskt tilltalande [4]. 
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Figur 1, Limträbalk (Martinsons, u.å) 

 Masonitebjälke 3.1.3
En typ av lättbalk som består av en träfiberskiva med flänsar av K-virke. 
Tvärsnittet har utformningen av en I-profil. I och med I-profilen gör att det 
krävs mindre material för att tillverka balken, vilket är bra ur en 
miljösynpunkt. Konstruktionen gör att det blir en väldigt lätt och styv balk. 
Lätta balkar gör i sin tur att totalvikten på konstruktionen blir lägre. Vid 
konsturering av lätta konstruktioner måste extra varsamhet vidtas med 
avseende på bland annat ljudisolering. Handlar det om ett vindsbjälklag eller 
en yttervägg lämpar sig lättbalkar också till det eftersom den höga 
materialeffektiviteten gör att det behövs en smalare balk vilket ger mer plats åt 
isolering. Utöver dessa fördelar är håltagning i lättbalkar mycket lättare än i 
andra typer av balkar eftersom det inte påverkar bärigheten i lika stor 
utsträckning. Detta gör att de är lämpliga att använda i konstruktioner där 
Dragning av ledningar igenom bjälkarna krävs [5]. 
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Figur 2, Tvärsnitt masonitebalk (masonitebeams, u.å.) 

  

    8 
 



 

 Spånskiva  3.1.4
Ett skivmaterial bestående av träspån blandat med lim och pressats ihop till 
skivor. Skivorna är generellt 22mm tjocka och spontad för att säkerställa att de 
sitter tillräckligt tätt mot varandra. Vid infästning mot bjälke förutsätts det att 
skivan både limmas och skruvas för att skivan ska kunna bidra till bjälklagets 
styvhet [6]. 

 KL-skiva 3.1.5
Ett skivmaterial uppbyggt av hyvlat virke hoplimmats i lager med samma 
metod som en limträbalk, skillnaden är att i en KL-skiva är lagren lagda i 
vinkel mot varandra för att ge bättre formstabilitet. På samma sätt som 
limträbjälkar är KL-skivor ett bra alternativ om bjälklaget ska byggas utan 
ytbeläggning och/eller undertak. Tillverkningsmetoden möjliggör stora 
spännvidder med relativt låg egenvikt. Den låga vikten gör att det inte krävs 
stora kranar för att lyfta skivorna på plats och det kan göras många lyft på kort 
tid. En annan effekt av den låga vikten gör att underliggande konstruktioner 
inte behöver vara lika kraftiga vilket är en fördel om man strävar efter att vara 
materialeffektiv, eller om markförhållandena är dåliga och kräver låg egenvikt 
på konstruktionen. Det finns många fördelar med att välja en skiva av KL-trä, 
bland annat kan det just för att det är trä bearbetas utan krav på speciella 
verktyg eller kompetenser. Det blir enkelt att dra ledningar av olika slag då det 
bara är att borra rakt igenom där man vill ha exempelvis en elledning. KL- trä 
har en hög prefabriceringsgrad och tillverkarna har möjlighet att fräsa urtag 
för exempelvis installationer vilket underlättar byggandeet och ger kortare 
byggtider. I denna studie kommer en KL-skiva med tjockleken 70mm 
användas [7]. Exempel på KL-dimensioner finns i bilaga 4. 
 

 

Figur 3, KL-skiva (Martinsons, u.å.) 
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  Kassettbjälklag 3.1.6
Ett kassettbjälklag är uppbyggt av bjälkar stående på högkant med en någon 
form av skivmaterial ovanpå. Skivan kan vara uppbyggd av träskivor med 
vinkelräta fiberriktningar för att minimera deformationer orsakade av fukt. 
Ofta läggs det isolering mellan bjälkarna, dels för värmen och dels för 
ljudisolering. Fördelarna med ett kassettbjälklag är att det underlättar 
dragning av installationer (vatten, el, med mera) och att det får en låg egenvikt. 
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 Regelverk 3.2
Det som bestämmer utformning av konstruktioner i Sverige är eurokoderna 
som är ett europeiskt regelverk vars syfte är att sätta en gemensam standard 
på konstruktioner inom EU. I koderna finns det möjlighet för varje land att 
välja ett antal parametrar som är specifik för just det landet. Dessa nationella 
parametrar ska redovisas i en bilaga i anslutning till varje del. 

De delar som kommer att användas i denna studie är: 

• SS-EN 1990. Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk (EK 0). 
• SS-EN 1995-1-1:2004. Dimensionering av träkonstruktioner (EK 5). 

 

 SS EN-1990 3.3
Dimensionering med avseende på brottsgräns innebär att konstruktionsdelen 
dimensioneras så att den får så hög hållfasthet att den inte kollapsar under den 
tänkta lasten. Hur detta görs regleras i SS EN-1990 i kapitel 6.10a och 6.10b. De 
variabler som påverkar hur stor den dimensionerande lasten är: Egenvikt för 
konstruktionsdelar, Nyttig last (I denna studie består den nyttiga lasten av 
personer och möbler i ett bostadshus) och ett antal faktorer som är till för att 
höja säkerhetsmarginalerna för det tänkta konstruktionselementet.  
 

 Dimensionerande laster 3.3.1
De dimensionerande lasterna i brottsgräns beräknas enligt följande formler [8, 
sid 42].  

6.10a: 𝑄𝑄𝑑𝑑 = 𝛾𝛾𝑑𝑑 ∗ 1,35 ∗ 𝐺𝐺𝑘𝑘 + 𝛾𝛾𝑑𝑑 ∗ 1,5 ∗ 𝜓𝜓0 ∗ 𝑄𝑄𝑘𝑘   

6.10b: 𝑄𝑄𝑑𝑑 = 𝛾𝛾𝑑𝑑 ∗ 1,2 ∗ 𝐺𝐺𝑘𝑘 + 𝛾𝛾𝑑𝑑 ∗ 1,5 ∗ 𝑄𝑄𝑘𝑘    

𝛾𝛾𝑑𝑑: Partialkoefficient som grundar sig i hur hög risken för personskador är. I 
denna studie är det SK 2 så 𝛾𝛾𝑑𝑑 = 0,91 

𝐺𝐺𝑘𝑘: Permanent last, till exempel egentyngder. I denna studie består det av 
egentyngden av golvet och bjälken.  

𝜓𝜓0: lastkombinationsfaktor 

𝑄𝑄𝑘𝑘: Karaktäristiskt lastvärde för den nyttiga lasten, 𝑄𝑄𝑘𝑘= 2,0 kN/m2 för 
bostadshus. 
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 Tvärkraft och moment 3.3.2
Dimensionerande tvärkraft och moment bestäms enligt följande formler för 
bjälkar på två stöd: 

1 stöd:  𝑉𝑉𝑒𝑒𝑑𝑑 =  𝑄𝑄𝑑𝑑∗𝑙𝑙
2

    𝑀𝑀𝑒𝑒𝑑𝑑 = 𝑄𝑄𝑑𝑑∗𝑙𝑙2

8
 

2 stöd: För en bjälke upplagd på tre stöd krävs beräkning av varje enskilt stöd. 
Förutsatt att de båda spännvidderna är lika långa går det att använda 
tabellvärden för att få ut maximala momentet/ tvärkraften. 

Stöd A:  𝑉𝑉𝑒𝑒𝑑𝑑 = 0,37 ∗ 𝑄𝑄𝑑𝑑 ∗ 𝑙𝑙 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑑𝑑 = 𝑄𝑄𝑑𝑑∗𝑙𝑙2

8
 

Stöd B: 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑑𝑑 = 1,25 ∗ 𝑄𝑄𝑑𝑑 ∗ 𝑙𝑙 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑑𝑑 = 0,125 ∗ 𝑄𝑄𝑑𝑑 ∗ 𝑙𝑙2 

Stöd C: 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑑𝑑 = 0,37 ∗ 𝑄𝑄𝑑𝑑 ∗ 𝑙𝑙 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑑𝑑 = 𝑄𝑄𝑑𝑑∗𝑙𝑙2

8
 

Där A och B är första och sista upplaget och B är centrumupplaget. 

 

 SS EN-1995-1-1:2004 3.4
Då SS-EN 1990 utgör grunden för dimensioneringen av 
konstruktionselementet genom att räkna ut gällande laster och liknande 
förutsättningar så går SS-EN 1995-1-1:2004 vidare genom att applicera dessa 
laster på träkonstruktioner, i detta fall golvbjälkar. SS-EN 1995-1-1:2004 
innehåller beräkningsgångar för dimensionering och kontroll av bruksgräns i 
träkonstruktioner och förutsättningar för dessa [8, sid 22]. 

 

 Dimensionering av bjälke 3.4.1
För att kunna fortsätta från de dimensionerande lasterna och beräkna 
erforderlig höjd på en bjälke krävs ett antagande av bredden på bjälken. Detta 
görs lämpligast utifrån standarddimensioner hos en virkesförsäljare eller ett 
produktdatablad som finns ibland annat lathunden, vilket är en handbok med 
virkesdimensioner och mängder som utges av svenskt trä [9]. Följande 
beräkningar görs med fördel i ett beräkningsprogram då det inte krävs extra 
arbete att ändra det inledande antagandet. Dimensioneringen går till på 
samma sätt för både två och trestödsbjälkarna. 

Böjhållfasthet: 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑑𝑑 =  𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑∗𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚
𝛾𝛾𝑚𝑚

  

Skjuvhållfasthet: 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑑𝑑 =  𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑∗𝑓𝑓𝑣𝑣𝑚𝑚
𝛾𝛾𝑚𝑚
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Kmod är en omräkningsfaktor som beror på fukt och hur länge lasten angriper 
konstruktionen. För att ta reda på faktorn krävs en bestämd klimatklass och 
kortvarigaste last. Utifrån dessa får man ut Kmod ur en tabell som finns i SS EN-
1995-1-1:2004 [10, s.29]. 

Utifrån fmd och fvd beräknas minsta höjden med avseende på momentet. För att 
beräkna herf har formeln för Mrd respektive Med skrivits om till formeln nedan: 

ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓,𝑀𝑀 = �
6 ∗ 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑑𝑑

(𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 ∗ 𝑏𝑏)
 

Följande formel används för att beräkna herf med avseende på tvärkraft: 

ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓,𝑉𝑉 =
1,5 ∗ 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑑𝑑

𝑘𝑘𝑐𝑐𝑒𝑒 ∗ 𝑏𝑏 ∗ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
 

Där 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑒𝑒 = 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚 �
3,0
𝑓𝑓𝑣𝑣𝑘𝑘
1,0

 

Den höjden som väljs är den största av herf, V och herf, M. I studien kommer herf 

avrundas uppåt med 5mm åt gången, dels för att få en säkerhetsmarginal och 
dels för att undvika diffusa specialdimensioner. 

 Bruksgräns 3.5
När en konstruktionsdel blir belastad uppkommer det en deformation. 
Beroende på last, material och dimensionerna på delen kommer den vara olika 
stor. Generellt måste deformationen tas med i beräkningarna för att se till att 
den blir så liten att den inte upplevs som störande. Anledningarna till att göra 
det kan vara bland annat: 

• Funktionskrav: i denna studie kommer ett funktionskrav vara svikt. Ett 
exempel på dålig svikt är när man går över ett golv och inredning 
skramlar. 

• Utseende: Kan man med blotta ögat urskilja att till exempel en 
golvbjälke är märkbart krökt kan det upplevas som obehagligt av 
brukaren trots att bjälken inte löper någon risk att kollapsa.  

• Är deformationen tillräckligt stor kan den leda till att infästningar mot 
andra konstruktionsdelar skadas.  

EK innehåller inga bestämda värden för hur stor dessa deformationer får vara 
eftersom kraven på konstruktioner i olika typer av byggnader skiljer sig så 
pass mycket. Det finns rekommenderade värden i olika handböcker men i 
praktiken är det upp till brukare och/eller konstruktör att bestämma hur stor 
dessa får vara [11, sid 438]. 
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 Svikt 3.5.1
Svikt i ett bjälklag kan beskrivas som bjälklagets styvhet, som nämnt i tidigare 
kapitel kan skramlande möbler vara ett tecken på för hög svikt. Svikten 
minskar allt eftersom höjden på konstruktionselementet ökar. Utöver höga 
bjälkar hjälper golvskivorna till med att göra bjälklaget styvare eftersom 
bjälken tillsammans bildar ett T-tvärsnitt, detta är en av de vanligaste 
metoderna för att förbättra styvheten då det inte kräver extra 
konstruktionsmaterial. Exakt hur mycket av skivan som kan räknas som 
avstyvande beror på E-modulerna för skivan, åsens E-modul och cc avståndet, 
exakta beräkningarna beskrivs i senare stycke. För att skivan ska kunna räknas 
som förstyvande är det mer noga hur den sitter fast mot skivan. Ett sätt att 
åstadkomma en säker fog är med skruvlimning, där skivan först limmas mot 
bjälken och sedan skruvas. I denna studie har den maximala svikten sats till 
1,5mm [12].  
 

Den totala svikten för en golvbjälke beräknas enligt följande beräkningsgång: 

1. Beräkna fiktiv bredd, vilket är den bredd av golvskivan som kan 
tillgodoräknas i styvheten ”bfic” 

2. Beräkna avståndet från ovansida golvskiva till tvärsnittets tyngdpunkt 
”x” 

3. Beräkna tröghetsmoment ”I0” 
4. Beräkna faktorn ”β” 
5. Beräkna faktorn ”k” 
6. Utifrån dessa beräkna den totala svikten winst (svar i mm.) 

 

1. 𝑏𝑏𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐 = 𝐸𝐸𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠𝑣𝑣𝑠𝑠,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚

𝐸𝐸å𝑠𝑠
∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐  

2. 𝑥𝑥 =
��𝑏𝑏𝑓𝑓𝑠𝑠𝑡𝑡∗𝑡𝑡𝑓𝑓∗

𝑡𝑡𝑓𝑓
2 �+�𝑏𝑏∗ℎ∗�𝑡𝑡𝑓𝑓+

ℎ
2���

�𝑏𝑏∗ℎ+𝑡𝑡𝑓𝑓∗𝑏𝑏𝑓𝑓𝑠𝑠𝑡𝑡�
. Där tf är tjockleken på skivan, b och h 

är bredd respektive höjd på bjälken. 

3. 𝐼𝐼0 =
𝑏𝑏𝑓𝑓𝑠𝑠𝑡𝑡∗𝑡𝑡𝑓𝑓

2

12
+ 𝑏𝑏𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐 ∗ 𝑡𝑡𝑓𝑓 ∗ �𝑥𝑥 −

𝑡𝑡𝑓𝑓
2
�
2

+ 𝑏𝑏∗ℎ3

12
+ 𝑏𝑏 ∗ ℎ ∗ �𝑥𝑥 − �ℎ

2
+ 𝑡𝑡𝑓𝑓��

2
 

4. 𝛽𝛽 =
𝐸𝐸Å𝑠𝑠∗𝐼𝐼0
𝑡𝑡𝑡𝑡

𝐸𝐸𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠𝑣𝑣𝑠𝑠,𝑏𝑏ö𝑗𝑗∗
𝑡𝑡𝑓𝑓
3

12

∗ �𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑙𝑙
�
4
 

5. 𝑘𝑘 = 0,9 + 0,27 ∗ log𝛽𝛽 

6. 𝑤𝑤𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝑘𝑘 ∗ 1000∗𝑙𝑙
3

48∗𝐸𝐸∗𝐼𝐼0
   Där l är den aktuella spännvidden. 
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 Nedböjning 3.5.2
Nedböjning är den deformation som uppstår över lång tid på grund av 
permanenta laster. I studien har maximala nedböjningen begränsats 

till: 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑓𝑓𝑏𝑏ö𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑗𝑗 = min�
𝑖𝑖𝑠𝑠ä𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣𝑓𝑓𝑑𝑑𝑑𝑑

300
20𝑓𝑓𝑓𝑓

  [11, sid 440] 

Beräkningsgång för beräkning av nedböjning: 

1. Beräkna faktor I. 
2. Beräkna Wfin som är den totala nedböjningen i mm 

 

1. 𝐼𝐼 = 𝑏𝑏∗ℎ^3
12

 

2. 𝑤𝑤𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖 = 5∗𝐺𝐺∗𝑙𝑙4

384∗𝐸𝐸∗𝐼𝐼
∗ �1 + 𝑘𝑘𝑑𝑑𝑒𝑒𝑓𝑓�+ 5∗𝑄𝑄𝑚𝑚∗𝑙𝑙4

384∗𝐸𝐸∗𝐼𝐼
∗ 1 + 𝜓𝜓2 ∗ 𝑘𝑘𝑑𝑑𝑒𝑒𝑓𝑓  

Där kdef är en omräkningsfaktor som beror på klimatklass och material. 
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 Resultat 4
Vid närmare studier av spånskivor visade det sig att de ej lämpar sig att 
använda som skivmaterial när cc-avståndet överstiger 600mm då skivan inte 
klarar de laster som verkar på dessa avstånd. Som en följd av detta redovisas 
inte beräkningarna för dessa eftersom de inte har någon praktisk användning. 
Dimensionerna för skivmaterialen är 22mm för spånskivor och 70mm för KL-
skivor 

 Ett fack 4.1

 cc600 4.1.1

 
spånskiva cc 600 

 
bxh Nedböj Utnyttjandegrad Svikt (mm) Utnyttjandegrad 

K-virke 45x250 11,7 88% 0,99 66% 
Limträ 56x230 11,7 88% 0,94 63% 
Masonite 47x240 13,0 98% 1,11 74% 

Tabell 1: limträ blir den tunnaste konstruktionen, masonite får högst 
utnyttjandegrad i både nedböjning och svikt. 

 

 
KL-skiva cc 600 

 
bxh Nedböj Utnyttjandegrad Svikt (mm) Utnyttjandegrad 

K-virke 45x260 12,9 97% 0,95 63% 
Limträ 56x235 13,2 99% 0,90 60% 
Masonite 47x255 12,8 96% 1,01 67% 

Limträ blir den tunnaste konstruktionen och högst utnyttjandegrad med 
avseende på nedböjning, masonite har högst utnyttjande med avseende på 
svikt. 
 

 cc1200 4.1.2

 
KL-skiva cc 1200 

 
bxh Nedböj Utnyttjandegrad Svikt (mm) Utnyttjandegrad 

K-virke 70x280 13,3 100% 0,18 12% 
Limträ 56x295 12,9 97% 0,13 8% 
Masonite 70x285 12,9 97% 0,17 11% 

Masonite har den tunnaste konstruktionen, K-virke har högst utnyttjandegrad 
för både nedböjning och svikt. 
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 cc1800 4.1.3

 
KL-skiva cc 1800 

 
bxh Nedböj Utnyttjandegrad Svikt (mm) Utnyttjandegrad 

K-virke 70x340 13,1 98% 0,10 7% 
Limträ 66x330 13,3 100% 0,10 7% 
Masonite 70x340 13,3 100% 0,14 9% 

Limträ har den tunnaste konstruktionen, Limträ och masonite har högst 
utnyttjandegrad med avseende på nedböjning, masonite har högst utnyttjande 
med avseende på svikt.  

 

 cc2400 4.1.4

 
KL-skiva cc 2400 

 
bxh Nedböj Utnyttjandegrad Svikt (mm) Utnyttjandegrad 

K-virke 135x325 13,2 99% 0,11 8% 
Limträ 130x315 13,1 98% 0,09 6% 
Masonite 90x375 13,2 99% 0,09 6% 

Limträ har den tunnaste konstruktionen, masonite och K-virke har högst 
utnyttjandegrad med avseende på nedböjning och K-virke har högsta 
utnyttjandegraden med avseende på svikt. 

 Två fack 4.2

 cc600 4.2.1

 
spånskiva cc 600 

 
bxh Nedböj Utnyttjandegrad Svikt (mm) Utnyttjandegrad 

K-virke 45x245 11,7 88% 0,99 66% 
Limträ 56x220 12,5 94% 0,99 66% 
Masonite 47x230 13,0 98% 1,11 74% 

Limträ har den tunnaste konstruktionen, masonite har högst utnyttjandegrad 
med avseende på både nedböjning och svikt. 

 
KL-skiva cc 600 

 
bxh Nedböj Utnyttjandegrad Svikt (mm) Utnyttjandegrad 

K-virke 70x225 12,8 96% 0,14 9% 
Limträ 90x200 13,3 100% 0,00 0% 
Masonite 47x255 12,8 96% 0,00 0% 

Limträ har den tunnaste konstruktionen, Limträ har den högsta 
utnyttjandegraden med avseende på nedböjning och K-virke har högsta 
utnyttjandegraden med avseende på svikt. 
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 cc1200 4.2.2

 
KL-skiva cc 1200 

 
bxh Nedböj Utnyttjandegrad Svikt (mm) Utnyttjandegrad 

K-virke 70x280 13,3 100% 0,14 9% 
Limträ 66x285 12,4 93% 0,00 0% 
Masonite 70x285 12,9 97% 0,00 0% 

K-virke har den tunnaste konstruktionen och utnyttjandegrad med avseende 
på både nedböjning och svikt. 

 cc1800 4.2.3

 
KL-skiva cc 1800 

 
bxh Nedböj Utnyttjandegrad Svikt (mm) Utnyttjandegrad 

K-virke 90x310 13,3 100% 0,11 7% 
Limträ 112x280 13,0 97% 0,00 0% 
Masonite 96x310 13,0 98% 0,00 0% 

Limträ har den tunnaste konstruktionen, K-virke har den högsta 
utnyttjandegraden med avseende på både nedböjning och svikt. 

 cc2400 4.2.4

 
KL-skiva cc 2400 

 
bxh Nedböj Utnyttjandegrad Svikt (mm) Utnyttjandegrad 

K-virke 135x325 13,2 99% 0,08 5% 
Limträ 156x295 13,2 99% 0,00 0% 
Masonite 94x370 13,2 99% 0,00 0% 

Limträ har den tunnaste konstruktionen, K-virke har den högsta 
utnyttjandegraden med avseende på nedböjning och svikt. 
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 Materialåtgång 4.3
För varje beräknat fall finns det en viss materialåtgång, Följande tabell 

redovisar hur många 𝑚𝑚𝑚𝑚2

𝑚𝑚
 trä det går åt för de olika fallen. Dessa tabeller 

jämför endast limträ och K-virke då masonitebjälkarna är uppbyggda på ett 
annat sätt och är mer materialeffektiva utan vidare beräkningar. En lägre siffra 
är då bättre eftersom det kräver mindre material, observera att detta inte har 
någon som helst inverkan på bärighet eller brukskriterierna.  

Tabellerna refererar till mått i tvärsnittet, beräkningarna görs med följande 
formel: 

𝐴𝐴 =
𝑏𝑏 ∗ ℎ

𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ 103
 

Där A= mm2 bjälktvärsnitt för varje meter cc-avstånd 

b= bredd på bjälken 

h: bjälkens höjd 

cc*103: cc-avståndet i meter 

 Area per cc för tvåstödsbjälke 4.3.1

 
Spånskiva KL-skiva KL-skiva KL-skiva KL-skiva 

cc 600 600 1200 1800 2400 
K-virke 18750,0 19500,0 16333,3 13222,2 18281,3 
Limträ 21466,7 21466,7 13766,7 12100,0 17062,5 

Minst area per meter: Limträ cc1800 

 

 Area per cc för trestödsbjälke 4.3.2

 
Spånskiva KL-skiva KL-skiva KL-skiva KL-skiva 

cc 600 600 1200 1800 2400 
K-virke 18375,0 26250,0 16333,3 15500,0 18281,3 
Limträ 20533,3 30000,0 15675,0 17422,2 19175,0 

Minst area per meter: K-virke cc1800  
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4.3.2.1 Procentuell skillnad mellan tre- och tvåstöd 

 
Spånskiva KL-skiva KL-skiva KL-skiva KL-skiva 

cc 600 600 1200 1800 2400 
k-virke 98% 135% 100% 117% 100% 
Limträ 96% 140% 114% 144% 112% 

 

Är siffran större än 100% betyder det att det går åt mer trä för varje meter i 
fallet med tre stöd jämfört med två stöd. Generellt är det alltså bättre med två 
stöd med avseende på materialåtgång, Undantaget är limträ med cc600 där det 
är 2% mindre material med tre stöd. I praktiken blir dock detta irrelevant 
eftersom det fortfarande inte är i närheten av effektiviteten hos en tvåstöds 
limträbjälke med cc1800. 
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 Diskussion 5
Att bygga ett bjälklag med KL-skivor och Limträbalkar gör att konstruktionen 
liknar mer ett pelar-balksystem än ett traditionellt lösvirkeshus. Fördelarna 
med detta är att det blir färre kopplingar mellan bjälkar och reglar då det bara 
blir en bjälke per 2,4m. För byggarna blir det också mindre jobb då det är färre 
delar som ska kopplas samman samt att skivorna prefabriceras och lyfts på 
plats med en kranbil jämfört med att bära in och limma samt skruva fast 
golvspånskivor. Denna kombination av konstruktionsmaterial förenklar också 
lagerhållningen. I stället för många ”små” delar blir det färre och större delar. 

Anledning till att cc1800 är bättre än cc2400 kan bero på att det generellt är 
bättre att i stället för att utnyttja saker till 100% är bättre med 70-90%. I detta 
fall kan det bero på att just kring cc1800 finns det en brytpunkt mellan 
materialåtgång och nedböjning. Eftersom nedböjningen är dimensionerande i 
alla fall som kontrollerades skulle denna brytpunkt flyttas mot cc2400 om 
bjälklaget skulle överhöjas. Alla de beräknade fallen skulle gynnas av en 
överhöjning då det har varit nedböjningen och inte svikten som har varit 
dimensionerande. Om en sådan gjordes skulle man kunna spara en hel del 
material som egentligen bara går åt till att förhindra nedböjningen. I fallen 
med de större cc avstånden är inte ens i närheten av att bli 
underdimensionerade. Att två stöd är bättre än tre stöd kan bero på att 
tvärkraften på mittenstödet blir så pass hög, skulle konstruktionen utformas så 
att bjälkarna var tjockare över stöden skulle nog materialutnyttjandet se bättre 
ut än vad det gör nu. 

Miljömässigt är det en fördel med KL-skivor och limträ eftersom dessa 
konstruktionselement går att tillverka av trä som inte är av tillräcklig kvalitet 
till att bygga K-virke av.  

Massivträ gör det möjligt att prefabricera konstruktionselementen till stor 
grad. Bland annat går det att göra urtag för infästningar och installationer 
redan i fabriken så är det bara för installationsteknikern att lägga in 
ledningarna utan att behöva borra eller fräsa. En annan vinkel på 
installationsfördelen är att det är lätt att borra och fräsa i massivträ, det gör att 
det är enkelt för teknikern att göra egna hål/urtag om det så skulle behövas, 
exempelvis i ROT-projekt där det ofta inte går att projektera allt utan en del 
improvisation krävs. Vikten går inte att säga exakt om den är positiv eller 
negativ då detta blir specifikt för varje enskilt byggprojekt. Det som kan sägas 
spontant är att konstruktionen kommer att bli tyngre då KL-skivorna är så 
pass mycket tjockare. Detta kan vara en fördel i samband med bland annat 
ljudisolering. 
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Ur en brandteknisk synvinkel blir den tjockare golvskivan ett bättre val då den 
kommer att kunna isolera branden längre tid än den mycket tunnare 
spånskivan (förutsatt att spånskivan inte är täckt med ett brandskyddande 
lager). I detta fall är också limträ att rekommendera framför masonite då det 
tar längre tid för en limträbjälke att tappa bärigheten i händelse av brand i och 
med den större volymen trä. 

Då materialdata till en viss del har tagits från enkillda tillverkare och inte 
opartiska mätningar kan studiens resultat inte stämma helt överrens med 
verkligheten. Däremot är den en bra approximation över hur materialen 
fungerar i förhållande till varandra och vid vilka spännvidder som materialen 
lämpar sig. 

En annan del som gör att resultatet kan vara vilseledande är att 
utnyttjandegraden skiljer sig mellan de olika fallen, detta gör att vissa fall 
framstår som bättre än andra på grund av att de har en högre utnyttjandegrad, 
alltså bättre materialutnyttjande vilket gör att en mindre balk i själva verket 
kan vara bättre än en mindre då den kan ta mer last i förhållande till sin 
tvärsnittsarea. 

Svikten kommer att vara större mellan bjälkarna och över bjälkarna kommer 
bjälklaget vara i stort sett stumt. För en brukare skulle det nog kunna upplevas 
som obehagligt då golvet kan upplevas som att det är ojämn styvhet. Det 
skulle kunna kompenseras med kortlingar, men å andra sidan så förstör det en 
del av poängen med att öka cc-avståndet på bjälkarna.  

Utöver de rent kvantitativa aspekterna så finns det en annan fördel med KL-
skivor och limträbjälkarna. Det är den estetiska aspekten då den som designar 
en byggnad ofta väljer att ha en synlig stomme då folk i allmänhet anser att 
limträ är vackert. Detta gör att KL-skivorna och limträet är ett bra val om man 
vill att konstruktionen ska synas (både ovanifrån utan golvbeläggning 
och/eller underifrån med synliga bjälkar). 
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 Slutsats 6
Det går att bygga ett bjälklag av trä som både klarar svikt och nedböjningskrav 
med stora cc-avstånd på bjälkarna och på samma gång få mindre 
materialutnyttjande i bjälkarna. Det materialet med minst area bjälke per meter 
cc-avstånd är limträ på cc1800. Generellt är det bättre med avseende på 
bjälkdimensioner med ett bjälklag upplagt på två stöd jämfört med tre stöd. 
Skulle bjälklagen överhöjas skulle bjälklaget bli tunnare då det i alla 
kontrollerade fall var nedböjningen som var dimensionerande vid 
brukskontrollerna. Vid mindre cc-avstånd är det bättre med masonite om 
beställaren fäster stor vikt vid styvhet och nedböjning, generellt är limträ bra 
om det finns restriktioner i våningshöjder. 

Då alla bjälkar har dimensionerats för att klara gällande laster och kriterier är 
det möjligt att bygga ett styvt bjälklag med stora cc-avstånd. Spånskiva lämpar 
sig inte för cc-avstånd större än 600 då de inte klarar gällande laster, även om 
bjälken håller. KL-trä är ett bättre alternativ då det materialet klarar 
spännvidder upp till 2,5 meter.  

Däremot är det bättre med ett cc-avstånd på 1,8 meter jämfört med den 
maximala spännvidden då det krävs mindre material per meter i bjälkarna 
jämfört med cc2400. Anledningen till det är att nedböjningen från skivan blir 
så pass stor att bjälken inte har någon marginal att böjas på. Detta resulterar i 
att man får ett lägre mm2/m för cc1800. 

Med avseende på svikt visar beräkningarna att bjälklaget i stort sett kommer 
vara helt stumma utan svikt, så är inte fallet eftersom KL-skivorna har en egen 
svikt i sig. Detta leder till att längs med bjälkarna kommer svikten vara mycket 
mindre än vinkelrätt mot dem.  

Masonitebjälkarna lämpar sig till bjälklag med lägre cc-avstånd (600-1200), Vid 
större cc-avstånd blir höjden på bjälklaget för stor (över 350+70 mm) för att det 
ska finnas något praktiskt syfte med att använda dem. Ett annat fall där 
masonitebjälkar är lämpliga är då det ska dras kanaler för installationer 
eftersom det jämfört med K-virke och limträ är enkelt att göra hål i bjälken. På 
samma gång är masonite ett bra val till isolerade konstruktioner då det får 
plats mer isolering på grund av de mycket slankare profilerna.  
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 Förslag till fortsatt forskning 7
I och med de tidsramar som satts för studien finns det aspekter som inte har 
kontrollerats. För att kunna ge ett konkret svar på huruvida det är bättre att 
bygga med KL-skivor i kombination med limträ krävs vidare studier. En viktig 
aspekt för en eventuell byggherre är i många fall huruvida det finns någon 
ekonomisk vinst att göra med denna typ av konstruktion, är den kanske 
dyrare men längre livslängd. Som nämnt i slutsatsen så är det bättre ur en 
brandteknisk synpunkt, men exakt hur bra?  
 
Fler frågor kan bland annat vara: vilka problem kan uppstå vid infästningen av 
bjälken mot väggen? Finns det något problem som kan uppstå i samband med 
att bjälkarna blir så pass styva som de blir i fallen med cc1800 och cc2400? Hur 
mycket tunnare skulle konstruktionen gå att göra genom att överhöja den? 
Hur bra är denna konstruktion jämfört med utgångskonstruktionen ur ett 
livscykelperspektiv med avseende på hållfasthet och miljöpåverkan? Hur stor 
blir viktskillnaden jämfört med utgångspunkten och hur påverkar det resten 
av konstruktionen 
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 Figurer 8.1
Figur 1: Martinsons (2015)  
http://www.martinsons.se/butikssortiment/sortiment/limtrabalk (hämtad 
11/06-2015) 

Figur 2: Masonitebeams (2015) 
http://www.masonitebeams.se/mediabank/produkter/ (hämtad 11/06-2015) 

 

Figur 3: martinsons (2015) http://www.martinsons.se/byggprodukter/kl-tra 
(hämtad 11/06-2015) 
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 Bilagor 9
 

 

Bilaga 1, exempel på beräkning 2 stöd 
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Bilaga 2, beräkningsark 3 stöd 
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Bilaga 3, dimensioner K-virke 
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Bilaga 4, Exempel dimensioner KL-skivor 
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