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Sammanfattning 
En vital del att ta hänsyn till i lastbärande stommar i trä är knutpunkterna där olika typer av 
förband sammanfogar två eller flera träelement. Dessa knutpunkter tenderar att vara svagare 
än de träelement som sammanfogas, vilket innebär att stor vikt behöver läggas på utformning 
av dessa knutpunkter. 

Knutpunkterna vid balkonger kan utföras på ett flertal sätt men arkitekten föredrar som oftast 
en infästning där träbalkongen är inspänd i byggnadsstommen, detta på grund av att de övriga 
infästningarna bidrar till skymmande sikt från balkongen. Denna infästning leder till att 
förbandet behöver uppta momentkrafter vilket kan innebära utmaningar vid konstruktioner i 
trä, genom att trä som material är eftergivligt och har vissa materialegenskaper som begränsar 
kapaciteten med avseende på så väl styvhet som styrka.  

Alternativen för bärande element i en inspänd infästning i trä är korslimmat trä och limträ. 
Korslimmat trä används i dagsläget som stora planelement. På grund av dess uppbyggnad med 
vartannat skikt korslagt, tillsammans med att deformationerna i momentbelastade förband 
beror av vilken riktning till fibrerna som belastas, ger att en balk av korslimmat trä skulle 
kunna vara ett fördelaktigt alternativ till limträ vid utformning av momentinspända 
balkelement. 

Denna studie genomfördes i syfte att undersöka hur två balkar; en i limträ och en i korslimmat 
trä, förhåller sig till varandra i ett förband där de är mekaniskt sammanfogade med övrig 
byggnadsstomme. Metoden för arbetet har varit att genom provning mäta den relativa 
rotationen i förbandet samt nedböjningen av en balk av korslimmat trä samt en balk av limträ 
med samma dimensioner, förbandsutförande samt påverkan från yttre last för att utvärdera 
vilken av dessa som innehar högst rotationsstyvhet samt lägst nedböjning av balk och således 
med fördel kan användas vid momentinspänning av lastbärande träelement. Beräkningar 
enligt Eurokod 5 har även utförts för att jämföra med resultat från experimentella försök och 
därigenom fastställa huruvida de teoretiska beräkningarna överensstämmer med det praktiska 
utslaget.  

Studien visar på att balken i korslimmat trä är fördelaktigt då den får en lägre nedböjning 
orsakad av den relativa rotationen i förbandet tillsammans med en lägre nedböjning orsakad 
av balkens böjning. Brottet för limträbalken karakteriserades som ett sprött brott där 
sprickbildning uppkom plötsligt utan förvarning, vilket inte är ett fördelaktigt brott vid 
balkonginfästningar, medan brottet i balken av korslimmat trä karakteriserades som ett segt 
brott med synliga deformationer i förbandet. Detta visar på att det finns potential i att utföra 
balkar av korslimmat trä som komplement till de större planelementen av korslimmat trä. 

Teoretiska beräkningar stämmer till stor del stämmer överens med praktiskt utslag för 
limträbalken dock så visas på variationer i jämförelse av teoretiskt och praktiskt utslag för 
balken av korslimmat trä. Andra studier har visat på att en konstruktions styvhet kan vara 
tillförlitliga i vissa tester och opålitliga i andra, vilket innebär att studier på ett större antal 
provkroppar behöver utföras för att säkerställa användandet av formlerna vid beräkning av 
korslimmat trä. 
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Abstract 
A vital part to take care of in a load-bearing framework in a wooden material is the joints where 
different types of connections merge two or more elements. Those joints tend to be weaker 
than the elements that’s being merged, which means that great importance must be attached 
to the design of these joints. 

The joints at balconies can be carried out in a number of ways, but the architect usually prefers 
an attachment where the wooden balcony is clamped in the building frame, this is because the 
other attachments contribute to obscure views from the balcony. This attachment means that 
the joint needs to take up torque forces, which can entail challenges in wood constructions, 
because wood as a material is resilient and has certain material properties that limit the 
capacity with regards to both rigidity and strength. 

The alternatives for load-bearing elements in a clamped joint in wood is cross laminated timber 
and glue laminated timber. Cross laminated timber is currently used as a large planar element. 
Due to its build up with every other layer crossed, together with that the deformations in 
torque-loaded joints depends on the direction to the fiber being loaded, a beam of cross 
laminated timber could be an advantageous alternative to glued laminated timber when 
designing joints exposed to torque forces.   

This study was conducted in order to investigate how two beams; one in glue laminated timber 
and one in cross laminated timber is related to one another in a joint where they are 
mechanically joined with the building frame. The method for the work has been to measure, 
by testing, the relative rotation in the joint and the deflection of a beam of cross laminated 
timber and a beam of glue laminated timber with the same dimensions, joint design and 
influence of external load to evaluate which of these beams has the highest rotational stiffness 
and lowest deflection of beam and thus advantageously can be used in torque clamping of load-
bearing wooden elements. Calculations according to Eurocode 5 have also been carried out to 
compare with the experiments in the study and thereby state whether the theoretical 
calculations correspond with the practical outcome. 

The present study shows that the beam in cross laminated timber is advantageous since it 
causes a lower deflection of the relative rotation in the joint, together with a lower deflection 
of the beam's resilience. The failure of the glue laminated beam was characterized as a brittle 
failure where cracking suddenly occurred without warning, which is not an advantageous 
failure at balcony attachments, while the failure in the beam of cross laminated timber was 
characterized as a tough failure with visible deformations in the joint. This shows that there is 
potential in perform beams of cross laminated timber as a complement to the larger planar 
elements of cross laminated timber. 

Theoretical calculations are, to a large extent, consistent with the practical outcome of the glue 
laminated beam, however, it shows variations in the comparison of theoretical and practical 
results for the beam of cross laminated timber. Other studies have shown that the rigidity of a 
construction can be reliable in some tests and unreliable in others, which means that studies 
on a larger number of test specimens need to be carried out in order to ensure the use of the 
formulas in calculating cross laminated timber.   
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1 INLEDNING 
1995 förändrades byggnormerna så att de kom att bli funktionsbaserade. Det vill säga 
att konstruktionen skall påvisa en önskad nivå på byggnadens funktionalitet med 
avseende på olika aspekter. Den förändrade lagstiftningen har möjliggjort att det 
konstrueras och byggs konstruktioner med lastbärande trästomme högre än två 
våningar. Utöver den förändrade lagstiftningen så finns miljömässiga skäl att bygga 
med trästomme. Sammantaget bidrar den funktionsbaserade normen och de 
miljömässiga fördelarna till att ett större antal och mer komplexa byggnader uppförs i 
trä i Sverige idag jämfört med för 10-30 år sedan. (Bergkvist et al. 2013). 

En vital del att ta hänsyn till i lastbärande stommar i trä är knutpunkterna där olika 
typer av förband sammanfogar två eller flera träelement. Dessa knutpunkter tenderar 
att vara svagare och mindre styva än de träelement som sammanfogas (Blass & 
Sandhaas 2017), vilket innebär att stor vikt behöver läggas på utformning av dessa 
knutpunkter. 

I traditionellt byggande anses vanligtvis knutpunkterna mellan lastbärande träelement 
vara ledat infästa mot varandra med ingen eller liten överföring av momentkrafter. Att 
knutpunkterna var ledat infästa till varandra innebar inget problem i det traditionella 
träbyggandet då bygghöjden begränsades till två våningar i trä och då tillräcklig 
stabilitet kunde nås genom ytterväggarnas och mellanväggarnas uppbyggnad med 
reglar och skivbeklädnad. I och med att lagstiftningen möjliggjorde att högre 
byggnader fick uppföras i trä så ökade behovet av ytterligare stomstabilitet för 
horisontella laster. En av metoderna för att få stomstabilitet är att knutpunkterna 
utförs momentstyva för att bidra med överföring av laster och medverka till 
byggnadens totalstabilitet, (Träguiden 2017). 

En knutpunkt som i vissa fall behöver utformas så att moment kan överföras mellan 
olika element är infästningen för balkonger. Utformning av balkonger sker ibland 
genom att en pelare placeras i utkant av balken, se Figur 1 eller genom att 
bjälklagsplattan konsolar ut. Dessa utformningar kan i många fall användas men är 
ibland inte önskvärda på grund av arkitektoniska skäl alternativt att pelarna begränsar 
framkomligheten i markplan. En alternativ utformning vid dessa fall är att fästa den 
utkragande lastbärande delen av byggnadsstommen momentstyvt till 
byggnadsstommen. Denna lösning kan innebära utmaningar vid konstruktioner i trä, 
genom att trä som material är eftergivligt och har vissa materialegenskaper som 
begränsar kapaciteten med avseende på så väl styvhet som styrka.  
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Figur 1. Balkonger med stöd i framkant. E:son Lindman och Janis (2009). 

 

Generellt kan sägas att det finns två tillvägagångssätt för att få knutpunkterna att bli 
momentstyva. Det första tillvägagångssättet är att limma ihop och eventuellt 
fingerskarva träelementen under högt tryck och kontrollerade former, vilket anses ge 
en helt styv infästning. Andra tillvägagångssättet är att använda mekaniska förband, 
vilket anses ge en semi-styv infästning. Det limmade förbandet har således 
begränsningar i och med att de måste prefabriceras och sedan transporteras till 
arbetsplatsen, vilket oftast är en kostsam process samt att det begränsas av möjligheten 
att transporteras, (Blass & Sandhaas 2017). Det rimliga och mer kostnadseffektiva 
alternativet blir då att utföra mekaniska förband på arbetsplatsen men med följden att 
infästningen endast blir semi-styv.  

Förbandets rotationsstyvhet beror till stor del på utformningen av anslutningen mellan 
två element. Gustafsson och Malara (2017) beskriver att kunskapen är bristande i 
branschen kring kopplingar och dess rotationsstyvhet i kombination med korslimmade 
skivor (KL-skivor), vilket skall ha resulterat i att anslutningarna modelleras på den 
säkra sidan var på en låg eller ingen rotationsstyvhet antas. Vidare så fastställer 
Gustafsson och Malara (2017) att praktiska försök behöver genomföras på verkliga 
element och anslutningar för att noggrannare konstatera en kopplings 
rotationsstyvhet.  
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1.1 Syfte och mål 

Denna studie genomförs i syfte att undersöka hur två konsolbalkar; en i limträ och en 
i korslimmat trä, förhåller sig till varandra i ett förband där de är mekaniskt 
sammanfogade med övrig byggnadsstomme.  

Målen med arbetet är att: 

 I experimentella försök mäta den relativa rotationen i dymlingsförband på en 
balk av korslimmat trä samt en balk av limträ.  
 

 Undersöka huruvida teoretiska beräkningar överensstämmer med resultat från 
experimentella försök. 
 
 

1.2 Frågeställning 

 Hur förhåller sig en limträbalk och en balk i korslimmat trä till varandra vid 
utböjning i ett initialt skede, vid medellång lastvarighet samt vid belastning till 
brott i en konsolbalk? 
 

 Överensstämmer teoretiska beräkningar utförda enligt Eurokod 5 med resultat 
uppmätta vid experimentella försök? 
 
 

1.3 Avgränsningar 

 Utvärdering sker endast genom provning av en balk av limträ respektive en 
balk av korslimmat trä och jämförelse sker dem emellan. Att endast en balk av 
respektive slag provas beror av det omfattande experimentella arbetet. Detta 
ger att resultatet endast ger en fingervisning av hur dessa förhåller sig till 
varandra och Carling (1992) beskriver att minst fem lika prov behöver utföras 
för att ge ett tillförlitligt resultat.  
 

 Utvärdering sker ej kring huruvida balkarna och förbandstypen klarar av 
belastningarna som uppkommer på en balkong, utan studien är en jämförelse 
mellan hur de båda balkarna deformeras vid belastning. 
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2 TEORETISK BAKGRUND 
Här beskrivs bakgrunden till frågeställningen och vad som lett fram till 
frågeställningen samt teori för genomförandet framförs. Balkonger är ett möjligt 
användningsområde för de mekaniska infästningarna som undersöks i denna studie 
där av beskrivs balkonger som bakgrund till studien. 

2.1 Balkonger 

Definitionen av en balkong är att det är ”en med skyddsräcke försedd platta som från 
en byggnads övre våningar helt eller delvis skjuter ut från fasaden”. 
(Nationalencyklopedin 1989). 

Balkonger är en byggnadsdel som har stor betydelse för arkitekturen och för 
utformning av bostäder. Historiskt sett har de varit en form av utsmyckning av fasaden 
och i dagsläget en mer praktisk funktion genom dess möjlighet till umgänge, odling 
och vädring. Därigenom har balkongernas utseende, storlek, konstruktion och krav 
ändrats med tiden och balkongen har blivit en allt viktigare del i byggnadens 
utformning. (Ekstedt et al. 2011). 

 

2.1.1 Träbalkonger 

Med träbalkonger menas oftast balkonger med ett bärande träbjälklag. Detaljerna för 
infästning samt eventuella upphängningsstag utförs dock vanligtvis av stål. En fördel 
med träbalkonger ligger i dess låga egenvikt vilket ger enkla och slanka infästningar för 
upphängda balkonger. Balkonger av trä används oftast vid nybyggnation av framför 
allt trähus men dess låga egenvikt leder till att träbalkongerna även passar vid 
renoveringar av alla olika typer av byggnader. Utförs träbalkongerna rätt så har de ett 
lågt underhållsbehov och en lång livslängd. (Ekstedt et al. 2011). 

Historiskt sett så har de bärande elementen i balkonger utfört i stål eller betong och 
balkongerna av trä har begränsats till familjehus i en till två våningar. I och med att det 
börjades bygga högre flervåningshus i trä under 90-talet så ökade även antalet 
träbalkonger. (Ekstedt et al. 2011). 

 

2.1.2 Balkongens infästningar 

Träbalkonger kan utföras och varieras på många olika sätt vilket ger stora möjligheter 
att skapa trivsamma byggnader. Ekstedt et al. (2011) beskriver att balkonger kan 
utformas på olika sätt och ha olika läge i förhållande till fasaden, som utanpåliggande, 
indragen, delvis indragen eller som terrassbalkong. Balkonger fästs vid byggnaden på 
olika sätt beroende av dess storlek, bärsystem och typ av fasad. Träbjälklaget kan vara 
inspänt i byggnadens konstruktion, vila på pelare eller konsoler eller vara upphängda 
med stag, se Figur 2.  
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Figur 2. Infästningar för balkonger. Egen illustration efter tolkning av Ekstedt et al. (2011). 
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Beroende på balkongernas infästningstyp så delas de in i två huvudgrupper: 

• Balkonger som bärs upp av byggnadens stomme, se Figur 2 (a), (b), (c) & (d) 
• Balkonger som stabiliseras av byggnaden men är grundlagda separat, se Figur 

2 (e) & (f) 

 

I allmänhet så begränsas djupet av de inspända och upphängda balkongerna till två 
meter. Är balkongerna inspända med genomgående bjälkar så kan köldbryggor ge 
upphov till problem och för balkongerna med konsoler ligger begränsningar i 
horisontalled av de bärande innerväggarnas placering. Balkongtyperna med egen 
grundläggning ger konstruktioner utan köldbryggor men problematik kan uppkomma 
i de fall grundläggningen sätter sig och balkongen därigenom kan börja luta. Sätter sig 
konstruktionen så kan det i värsta fall leda till att balkongen får en lutning mot väggen 
vilket därigenom leder vatten mot fasaden. (Ekstedt et al. 2011).  

Ersson (2019) beskriver att balkongerna med inspända bjälklag är den balkongtyp som 
föredras av arkitekter på grund av att det är den balkongtyp där det bärande systemet 
blir som minst synligt.  

 

2.1.3 Praktiska exempel av infästningar 

Ett exempel på en byggnad med flera olika typer av infästningar är Limnologen. I 
Figur 3 redovisas en infästningstyp där en balkong konsolar ut från intilliggande 
bjälklag och är förstärkt med dragstag. 

 

 
Figur 3. Limnologen i Växjö med exempel av balkong som konsolar ut från intilliggande bjälklag (b) samt är 
förstärkt av dragstag (a). 
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Ett exempel av en infästning med stöd i fram- och bakkant redovisas i Figur 4 (a) och 
en inspänd balkong redovisas i Figur 4 (b). 

 

 
Figur 4. Uppbyggnad av balkong med stöd i fram- och bakkant i (a) samt inspänd balkong i (b). 

 

2.1.4 Krav 

Kraven på balkonger är att de skall klara uppställda krav för hållfasthet, stabilitet, 
svikt och styvhet. Hänsyn skall tas till balkongens beständighet vid dimensionering 
och utförande. (Ekstedt et al. 2011). 
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2.2 Samhällsnyttan av ökad träbyggnation 

Bostäder är infrastruktur och tillgången till en bostad är en förutsättning för att kunna 
etablera sig på arbetsmarknaden och således kunna bidra till samhällets gemensamma 
försörjning. Inom tio år förväntas Sveriges befolkning ha ökat till 11 miljoner enligt 
Statistiska centralbyrån [SCB] (2018) vilket ger upphov stora byggbehov. 

Boverket (2018) beskriver att behovet att nya bostäder uppgår till 93000 bostäder 
årligen under åren 2018-2020. Vilket medför att byggindustrin går på högvarv och vid 
utformningen av nya bostäder måste eftertanke råda för att kunna bygga hållbart 
producerade och goda bostäder. En viktig parameter i Sveriges klimatmål är enligt 
Energimyndigheten (2019) att succesivt minska utsläppen av växthusgaser och ett led 
i detta arbete blir att övergå till mer hållbara byggnader där ett ökat träbyggande är en 
naturlig del av framtidens hållbara bostäder på grund av dess lägre klimatpåverkan.  

Enligt Brege et al. (2017) har ett industriellt producerat trähus 40 procent lägre utsläpp 
av koldioxidekvivalenter i jämförelse med ett betonghus. Brege et al. (2017) beskriver 
att samhällets utsläpp kan minska med 0,7-0,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter 
under åren fram till 2030 genom att gå från i huvudsak bebyggelse i betong till trä. 
Detta styrks i en livscykelanalys som Berlin et al. (2016) utfört mellan en byggnad av 
betongstomme och en byggnad i trämaterial där resultat visar att en byggnad med 
enbart trämaterial avger 190 CO2-ekv/m2 medan en byggnad med betongstomme 
avger 340 CO2-ekv/m2.  

Att bygga balkonger i trä blir då en förutsättning att klara av då en god bostad i de flesta 
fall innefattar en balkong vid högre byggnader. I denna studie ligger fokus på att 
undersöka potentialen att använda korslimmat trä i en annan form än vad det i 
dagsläget primärt används som. Med en utveckling av träbaserade produkter med nya 
användningsområden ger möjligheter till innovativa lösningar där trämaterial kan 
användas inom fler segment inom byggbranschen. 
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2.3 Forskningsöversikt 

Johansen (1949) lade en grund för de teorier kring bärförmågan i träförband som 
används i dag. Den lastbärande förmågan hos förband där två träelement 
sammanfogats av dymlingar, för en rad trädimensioner samt för dymlingar av 
varierande styvhet, studerades av Johansen (1949). Johansen studerade dymlingar 
som belastades i skjuvning och kom fram till att brott kunde uppkomma på ett antal 
olika sätt. Hur brotten uppkom beror på dymlingsverkan, dymlingens draghållfasthet 
och virkesstyckenas tjocklek. Arbetet av Johansen (1949) har fungerat som grund till 
de konstruktionsstandarder som finns inom området och har legat till grund för 
ytterligare forskning inom området.  

Vidare utveckling av Johansens teorier ledde fram till teorier som tar hänsyn 
till inslitsade stålplåtar i träelement, se Figur 5, där den brottmod med lägst kapacitet 
blir dimensionerande. Förbandstypen med inslitsade plåtar kommer att utvärderas i 
detta arbete. 

 

 
Figur 5. Visar bärförmåga mellan förbindare och stålplåt per skär. (Bergkvist 2015) 

 
 

I momentbelastade förband, vilket undersöks i denna studie, så påverkar de enskilda 
dymlingarna trämaterialet med olika vinklar mellan kraftriktningar och 
fiberriktningen. Bader et al. (2016) undersöker och fastställer att det finns ett beroende 
av vinkeln dymlingarna belastar fiberriktningen i trämaterialet och dess 
hålkantshållfasthet, vilket skall bero av att trä är ett anisotropt material. Bader et al. 
(2016) fastställer betydelsen av att hålkantsspänningen reduceras vid belastning i 
vinkel till fiberriktningen vid dimensionering, detta på grund av att de enskilda 
dymlingarna i ett förband med flera dymlingar som oftast har en vinkel till 
fiberriktningen, vilket särskilt är fallet vid dymlade förband som överför 
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momentkrafter. I Eurokod 5 så tas hänsyn till att hålkantshållfastheten reduceras 
beroende av belastningsriktning till fibrerna genom Hankinsons formel, vilket 
framfördes av Hankinson (1921).  

Dorn et al. (2013) har undersökt hur provning av enskilda dymlingar förhåller sig till 
konstruktionsreglerna i Eurokod 5. Testerna genomfördes på 64 provkroppar och tryck 
riktades parallellt fiberriktningen. En parameter som bredd har inte tagits hänsyn till 
i Eurokod 5 vid beräkning av styvhet, vilket är något som Eurokod 5 borde ta hänsyn 
till enligt Dorn et al. (2013) då styvheten hos provkropparna varierar beroende av dess 
bredd. Studien visar även på att konstruktionens styvhet kan vara tillförlitlig i vissa 
tester och opålitlig i andra tester. Dessutom tar inte dimensioneringsreglerna hänsyn 
till vilka maximala förflyttningar som får uppkomma i ett förband enligt Dorn et al. 
(2013).  

Franke och Magniere (2014) diskuterar kring att de mekaniska förbanden spelar en 
viktig roll i konstruktioner av trä och att deras prestanda således behöver fastställas 
med en hög pålitlighet. Vidare sker diskussioner om att beteendet av förbanden 
fullständigt karakteriseras av dess styvhet och kapacitet. Franke och Magniere (2014) 
fastställer att det finns ett antal olika standarder för att fastställa styvhet och kapacitet 
och att standarderna visar på resultat som varierar stort mellan de olika utförandena.   

Blass och Flaig (2013) fastställer att balkar av korslimmat trä ger en rad fördelar 
gentemot balkar av konstruktionsvirke eller limträbalkar beroende på dess 
uppbyggnad med ortogonala sammanbundna skikt. En fördel som Blass och Flaig 
(2013) visar på är att balkar av korslimmat trä är mindre mottaglig för sprickbildning 
då den utsätts för dragbelastning vinkelrätt mot balkens axel.  

Blass och Uibel (2007) provar och undersöker dymlingsförband i korslimmade balkar 
där förbandet placerats vid balkens ändpunkt. De provar ett flertal placeringar av 
dymlingar i strukturen och påvisar att skillnader i hålkantshållfastheten uppvisas 
beroende på hur dymlingarna placeras och i vilken riktning de belastar strukturen. Två 
av placeringarna som undersöks redovisas i Figur 6. Blass och Uibel (2007) påvisar att 
belastningen i ett skikt enligt Figur 6 (a) leder till en lägre hålkantshållfasthet i 
jämförelse med där dymlingen belastar två skikt enligt Figur 6 (b). Detta visar på att 
positiva effekter uppkommer då två fiberriktningar belastas i jämförelse med endast 
en fiberriktning.   
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Figur 6. Belastningsriktningar vid laboration för Blass och Uibel (2007) där (a) är belastning i ett skikt och (b) 

belastning mellan två skikt. 
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2.4 Mekaniska egenskaper hos trä 

Trä skiljer sig mot andra material som används i lastbärande delar genom dess 
deformationsbeteende vid belastning. Att det skiljer sig vid belastning beror på att trä  
är ett ortotropt material, vilket ger att materialet har olika egenskaper i tre olika 
huvudriktningar som är vinkelräta i förhållande till varandra. De tre 
huvudriktningarna är parallellt fibrerna, tagentiellt årsringarna och radiellt 
årsringarna. Skillnaderna mellan tagentiellt och radiellt årsringarna bortses oftast 
ifrån och dessa benämns istället som vinkelrätt fiberriktningen. (Bergkvist 2015). 

Trämaterialets uppbyggnad med dess fiberriktning ger att materialet är avsevärt 
starkare för belastning parallellt dess fiberriktning jämfört med belastning vinkelrätt 
dess fibrerriktning. En vital del vid dimensionering av lastbärande element blir därför 
att ta hänsyn till vilken riktning som belastas och vilka spänningar som uppkommer i 
dessa riktningar. De olika spänningarna som uppkommer, beroende på riktning till 
träfibrerna, redovisas i Figur 7. Då skillnaderna mellan radiell och tagentiell riktning 
ofta bortses ifrån så benämns riktningarna istället som σ0 och σ90. (Bergkvist 2015).  

 
Figur 7. Redovisning av normal- (σ) och skjuvspänningar (τ) utefter riktningarna longitudinellt, tangentiellt 
och radiellt till fiberriktningen. (Bergkvist 2015) 

 

Vissa förenklingar behöver genomföras för att träets mekaniska egenskaper skall 
kunna beskrivas med elasticitetsteori för ortotropa material. Den första förenklingen 
är att materialdefekter i form av kvistar, sprickor och snedfibrighet ej beaktas. Den 
andra är att årsringarnas kurvatur försummas tillsammans med att trädstammens 
koniskhet ej beaktas. Defekterna med störst inverkan på materialet styvhet är dock 
kvistar och sprickor. (Daerga 2001) 

Träets densitet är den materialparameter som har det största inflytandet på träets 
hållfasthet och styvhet. Detta beroende av att densiteten är en funktion beroende av 
cellväggens tjocklek och cellens diameter. En ökning av densiteten leder således till en 
ökning av cellernas styvhet och styrka med mer material i cellväggarna. (Daerga 2001).  

En egenskap som förändras beroende på riktning till fibrerna är att träet är upp till 40 
gånger så styvt parallellt fibrerna jämfört med vinkelrätt fibrerna. Ytterligare en annan 
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egenskap som skiljer sig beroende på träets uppbyggnad med dess fiberriktning är att 
det sväller och krymper olika vid fuktkvotsvariation beroende på dess riktning till 
fibrerna. Skillnaden kan uppgå till så mycket som att det sväller eller krymper 20 
gånger så mycket vinkelrätt fiberriktning jämfört med parallellt fiberriktningen. (Blass 
& Sandhaas 2017). 

 

2.4.1 Maximal tryckbelastning i förhållande till fiberriktning 

Då trämaterialet belastas med tryck parallellt med fiberriktningen så kommer den 
största spänningen uppkomma parallellt med fibrernas axiala riktning. Belastning i 
den axiala riktningen kan stå emot en hög lastnivå och tryckhållfastheten i rent tryck 
parallellt med fibrerna fc är ungefär 80 MPa. Då trämaterialet belastas med tryck 
vinkelrätt med fiberriktningen så krossas vedcellerna, vilket kräver liten kraft för att 
uppkomma. Både styvhet och hållfasthet vid denna belastning är låg och den största 
spänningsnivån vid belastning vinkelrätt till fiberriktningen, fc 90 är 3-5 MPa. Om 
trämaterialet istället belastas med en vinkel till fiberriktningen är hållfastheten 
någonstans mellan fallet för tryck parallellt fiberriktningen och fallet för tryck 
vinkelrätt mot fiberriktningen. Det behövs dock ingen stor avvikelse från den parallella 
linjen innan en betydande reduktion av hållfastheten sker, se Figur 8. (Bergkvist 2015). 

 

Figur 8. Förhållandet mellan brotthållfasthet och vinkel mellan fiberriktning och kraftriktning (Bergkvist 2015). 

 

 

 



  14 

 

2.4.2 Maximal dragbelastning i förhållande till fiberriktning 

I kvistfria provkroppar där dragning sker parallellt fiberriktningen så har trä hög 
draghållfasthet, uppemot 100 MPa, men generellt vid belastning av dragkrafter 
parallellt fiberriktningen uppvisar trä generellt mindre hållfasthet än vid 
tryckbelastningar på grund av att dragbrott i trä ger ett sprött brott snarare än duktilt 
beteende. Detta på grund av att trämaterialets känslighet för defekter i strukturen 
såsom kvistar och snedfibrighet. (Bergkvist 2015). 

Draghållfasthetskapaciteten vinkelrät fiberriktningen i trä är mycket låg, i de flesta fall 
inte mer än 0,5 MPa. (Bergkvist 2015). 

 

2.4.3 Inverkan av tid 

En faktor med stor påverkan på de mekaniska egenskaperna är tid där trä får en lägre 
hållfasthet över tid vilket är ett förhållande som ger störst utslag på böjhållfastheten. 
Kurvan i Figur 9 visar på minskning av relativ böjhållfasthet vid ökad belastningstid 
och detta baseras på belastning av mindre kvistfria prover och studerades av Wood 
(1951). Studier inom detta område skiljer sig genom att vissa studier har konstaterat 
att effekten av lastvarighet är samma för kvistfria stycken som för konstruktionsvirke 
medan andra har sett en skillnad vid böjning av de kvistfria proverna i jämförelse med 
konstruktionsvirket. (Bergkvist 2015). 

 

Figur 9. Minskning av den relativa böjhållfasthetens utifrån påverkan av belastningstid (Wood 1951 refererad i 
Bergkvist 2015).    
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Carling (1992) visar på att hållfastheten vid långtidslast motsvarar 60 % av 
korttidshållfastheten. Vid dimensionering tas hänsyn till lastens varaktighet genom att 
lasterna delas in i lastvarighetsklasser, se Tabell 1. Hållfastheten reduceras då 
beroende av lastvarighetsklassen där reduktionen är större för långvariga laster i 
jämförelse med kortvariga laster.  

 

Tabell 1. Lastvarighetsklasser enligt SS-EN 1995-1-1 (2004). 

Lastvarighetsklass Storleksordning för ackumulerad effekt av  

Permanent Mer än 10 år 

Långtid 6 månader – 10 år 

Medellång 1 vecka – 6 månader 

Korttid Mindre än en vecka 

Momentan  

 

 

2.4.4 Inverkan av fukt 

Trä är hygroskopiskt vilket innebär att fuktinnehållet förändras i relation till den 
omgivande miljöns fuktinnehåll. En ökad fuktbelastning i den omgivande miljön ger 
minskad styvhet och styrka tillsammans med att långvarig exponering av fukt ger en 
ökning av krypdeformationerna. Trämaterialets hållfasthet och styvhet anses öka 
linjärt med minskat fuktinnehåll under fibermättnadspunkten. Över 
fibermättnadspunkten anses ingen förändring ske av hållfastheten och styvheten vid 
ökad fuktbelastning. Påverkan från fukt är även olika i olika belastningsriktningar. 
Tryckhållfastheten påverkas mest av ökat fuktinnehåll medan draghållfastheten 
nästintill är oberoende av fuktinnehållet. (Bergkvist 2015).  

Vid knutpunkter där två eller flera träelement skall sammanfogas och där de ingående 
elementen har olika fiberriktning till varandra i förbandet så behöver hänsyn tas till att 
trämaterialet krymper och sväller olika i olika fiberriktningar vid utformning av det 
mekaniska förbandet. En ökad fuktbelastning kan leda till att påkänningarna blir desto 
större vinkelrätt till fiberriktningen, vilket kan leda till att trämaterialet spricker, vilket 
innebär att påverkan av belastning vinkelrätt fiberriktningen måste begränsas. (Blass 
& Sandhaas 2017). 
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En viss rörelse på grund av förändringar i omgivningens fuktinnehåll är oundviklig i 
en konstruktion av trä. För att begränsa rörelserna komna av fukt i trämaterialet så 
behöver trämaterialet ha ett fuktinnehåll vid uppförandet som motsvarar den 
genomsnittliga jämviktsfuktkvoten som förväntas uppkomma under dess bruksstadie. 
(Carling 1992). Detta motsvarar: 

o 10 – 13 % för konstruktioner inomhus 
o 14 – 18 % för konstruktioner utomhus under tak 
o 20 – 25 % för konstruktioner utomhus i oskyddat läge 

I komplement till lastvarighetsklasserna i Tabell 1 så tas hänsyn till fuktens påverkan i 
Eurokod 5 genom att klimatklasser definieras enligt Tabell 2. 

Tabell 2. Klimatklasser enligt SS-EN 1995-1-1 (2004). 

Klimatklass Medelfuktkvot Anmärkning 

1 > 12 % Karakteriseras av en fuktkvot i materialen motsvarande mot en temperatur 
av 20°C och en relativ luftfuktighet som överskrider 65 % endast några få 
veckor per år 

2 > 20 % Karakteriseras av en fuktkvot i materialen motsvarande mot en temperatur 
av 20°C och en relativ luftfuktighet som överskrider 85 % endast några få 
veckor per år 

3 < 20 % Karakteriseras av klimatförhållanden som ger en högre fuktkvot än 
Klimatklass 2 

 

 

2.4.5 Temperaturens inverkan 

Trä har ett termiskt beroende och påverkas av temperatur genom att det med ökande 
temperatur ger minskande hållfasthet och styvhet. Temperatur har betydelse för 
trämaterialets hållfasthet där högre temperaturer ger lägre böjstyrka, lägre dragstyrka, 
lägre kompressionsstyrka och mindre elastiskt vid böjning. (Blass & Sandhaas 2017). 

I dimensioneringsregler beaktas normalt inte effekten av temperatur då denna anses 
ha en låg påverkan vid normala temperaturer i intervallet -30 till 90 °C samt att den är 
försumbar i jämförelse med fuktens påverkan. (Bergkvist 2015). 
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2.5 Uppbyggnad och egenskaper hos Limträ 

Limträ består av minst två lameller sammanbundna med lim, där lamellerna är 
orienterade i samma riktning utefter dess fiberriktning. I längsriktning fingerskarvas 
och limmas lamellerna för att komma upp i längder som endast begränsas av möjlighet 
till att transporteras. Uppbyggnaden av limträ kan antingen ske genom att samma 
virkeskvalitet används i hela tvärsnittet, alternativt att hänsyn tas till att de större 
spänningarna uppkommer i balkens över- och undersida och att lameller med högre 
hållfasthet används i dessa områden, se Figur 10. (Bergkvist 2015). 
 
 
 

 
 
Figur 10. Limträets uppbyggnad med hänsyn tagen till högre spänningsbelastning i ovan- och underkant 
(Bergkvist 2015). 

 

Limträ kan tillverkas i flera dimensioner och har flera användningsområden men 
används främst som konstruktionsmaterial. Limträ har i jämförelse med 
konstruktionsvirke en större genomsnittlig hållfasthet och mindre spridning av 
hållfastheten, detta till följd av lamelleringseffekten som innebär att 
konstruktionsvirkes hållfasthet bestäms av det svagaste tvärsnittet, vanligtvis en 
fingerskarv eller kvist. Skillnaden i olika virkesstycken i konstruktionsvirke är påtaglig 
medan lamellerna i en limträbalk blandas och sannolikheten att de svagaste tvärsnitten 
i flera lameller sammanfaller är liten. (Fröbel 2016). 

Det vanligaste limmet som används vid tillverkning av limträ är MUF-lim, melamin-
urea-formaldehyd-lim. Detta lim ger starka och hållbara limfogar som används i alla 
klimatklasser. (Fröbel 2016). 
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2.6 Uppbyggnad och egenskaper hos korslimmat trä 

Korslimmat trä byggs upp av ett flertal skikt av brädor där vartannat skikt ligger 
orienterat med brädornas längsriktning vinkelrätt mot de intilliggande skikten. 
Skikten limmas ihop i ett symmetriskt tvärsnitt med ett udda antal brädskikt och i det 
översta och understa skiktet placeras brädorna i längdsled med plattan, se Figur 11. 
Uppbyggnaden medger en platta med hög tvärstyvhet samt små fuktbetingade 
rörelser. De korslimmade elementen har hög prefabriceringsgrad och monteras ihop 
som större planelement ute på arbetsplatsen där de används till ytterväggar, 
innerväggar, bjälklag och yttertak.  På grund av att påkänningarna oftast är högst i 
ytskikten och skikten i huvudbärriktningen så används oftast virke med högre 
hållfasthet i dessa skikt. (Gustafsson 2017). 

KL-trä betraktas som ett ortotropt material med tre vinkelräta huvudriktningar med 
olika egenskaper i de olika riktningarna. En platta av KL-trä kan belastas vinkelrätt 
mot ytan men även med tryck- och dragkrafter parallellt mot ytan. En platta i KL-trä 
dimensioneras ofta enklast enligt balkteori på ett eller flera stöd. KL-trä som 
balkelement kan med fördel tillverkas med ökad dimension i balkens längsriktning för 
att skikten i balkens längsriktning ska bli dimensionerande. Viktiga fördelar med 
korslimmat trä är att det får en hög hållfasthet i förhållande till dess vikt, hög styvhet 
och styrka i alla riktningar samt att det har ett flertal användningsområden. 
(Gustafsson 2017).  

 

 

 

Figur 11 Indelning av skikt i KL-trä samt huvudbärriktning i x-led (Gustafsson 2017). 
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2.7 Styvhet i semi-styva knutpunkter 

Då ett förband mellan flera element är utsatt för rotation blir rotationsvinkeln 
densamma för förbandets alla vinklar, förutsatt att det inte är någon relativ rotation 
mellan de ingående delarna i förbandet. Då detta uppkommer så anses förbandet vara 
fullt rotationsstelt vilket bidrar till maximal rotationsstyvhet. Motsatsen till detta är då 
de ingående delarna är fastsatta i en position men är fria att rotera i förhållande till 
varandra. Då kan inget moment överföras och under dessa förutsättningar så anses 
förbandet vara ledat infäst. Då inspänningen är mellan dessa nivåer så uppkommer 
semistyv infästning. (Kermani & Porteous 2013).  

Vid dimensionering i trä så anses förbanden vara rotationsstyva om deformationerna 
inte har någon avsevärd påverkan på fördelningen av krafter och moment, i andra fall 
så anses förbanden vara ledat infästa. Denna definition används av konstruktörer vid 
utformning av förband. I verkligheten så uppkommer dock semistyvt beteende till 
varierande grad under brukandet. (Kermani & Porteous 2013). 

Vid beräkning av krafter och moment på en struktur så anses knutpunkterna med de 
mekaniska förbanden antingen vara ledade eller fast inspända, där Figur 12 (a) och 
Figur 12 (b) visar på momenten för dessa balkar. I verkligheten så uppträder 
knutpunkterna med de mekaniska förbanden som semi-styva med styvheten Kr, se 
Figur 12 (c), vilket bland annat beror av fästdonens typ, placering och antal 
tillsammans med egenskaperna av de träelement som sammanfogas. Styvheten av 
knutpunkterna har påverkan på deformationsegenskaperna av strukturen och för 
statiskt obestämda system så har den påverkan på fördelningen av krafter och moment. 
(Blass & Sandhaas 2017).  

 

 

Figur 12. Momentdiagram i en balk vid antagande om ledad infästning (a) i jämförelse med momentdiagram vid 
fast inspänning med obegränsat styva pelare (b) och med semi-styv inspänning som har rotationsstyvhet Kr, 
moment vid knutpunkt Mj och ett fältmoment Mf. Egen tolkning av Blass och Sandhaas (2017). 
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Då ett förband är utsatt för ett moment så fördelas krafterna mellan träelementen som 
sammanfogas genom fästdonen. Deformationer som uppstår i ett förband uppkommer 
från en kombination av givna toleranser man upptagit, bäddhållfastheten och 
uppkomna deformationer hos fästdonen i de fall där fästdonen är flexibla. (Kermani & 
Porteous 2013).  

För semi-styvt uppträdande kan momentet i skjuvplanet för en knutpunkt uppträda 
med sambandet, moment – relativ rotation, se (2.1). Där M är moment, k är 
rotationsstyvhet, 𝜗𝜗𝑟𝑟 är relativ rotation. (Kermani & Porteous 2013). 

𝑀𝑀 = 𝑘𝑘 ∗  𝜗𝜗𝑟𝑟      (2.1) 

För en fullt momentstyv infästning är den relativa rotationen noll och 
rotationsstyvheten oändlig. Medan en ledad infästning är den relativ rotationen 
oändlig och rotationsstyvheten noll och således kan inget moment tas upp, se Figur 13.  

 
Figur 13. Typer av rotationsstyvhet (k) i ett träförband. Egen tolkning av Kermani och Porteous (2013). 

 

I Eurokod 5 beskrivs ett förbands förskjutningsmodul för ett förband med dymlingar i 
brottgränstillstånd enligt (2.3) och förskjutningsmodulen i bruksgränstillstånd enligt 
(2.2), där 𝜌𝜌𝑚𝑚 är medeldensitet och d är dymlingens diameter. Förskjutningsmodulen i 
brottgränstillstånd är per skjuvningsplan och förbindare. (SS-EN 1995-1-1 2004). 

𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟 = 𝜌𝜌𝑚𝑚1,5 𝑑𝑑
23

     (2.2) 

𝐾𝐾𝑢𝑢 = 2
3
𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟      (2.3) 

Inga gränser för deformationer i förband är givna i Eurokod 5, oavsett detta så är det 
ett krav att ta hänsyn till deformationerna vid fastställandet av den momentana och 
slutliga deformationen i strukturen. (Kermani & Porteous, 2013).  
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2.8 Mekaniska förband i träkonstruktioner 

Den vanligaste förbandstypen bland de mekaniska förbanden är dymlade förband, se 
Figur 14, vilket överför krafter genom skjuvverkan. Den lastupptagande förmågan i 
dessa förband avgörs av träets hålkanthållfasthet (fh), dymlingens hållfasthet uttryckt 
som dess flytmoment (My) och förankringskapacitet (Fax). (Bergkvist 2015) 

Figur 14 Dymlingsförband med inslitsade stålplåtar i limträ (Fröbel 2016). 

2.8.1 Hålkantshållfasthet 

Hålkanthållfasthet, eller bäddhållfasthet, är den spänningsnivå som trämaterialet som 
omger en dymling tål. Enligt Bergkvist (2015) så påverkas hålkantshållfastheten av 
följande parametrar: 

• Trämaterialets densitet - ökad densitet ger en linjär ökning av
hålkantshållfasthet

• Förbindarens diameter - mindre diameter ger högre hålkanthållfasthet
• Vinkeln mellan fiberriktning och kraftriktning - störst hålkantshållfasthet vid

tryck parallellt med fiberriktningen och minst vinkelrätt fiberriktningen
• Friktionen mellan dymlingen och trämaterialet - högre hålkantshållfasthet

vid dymling med sträv yta
• Trämaterialets fukthalt - hålkantshållfastheten blir lägre med ökad

fuktbelastning
• Förstärkning av trämaterialet mot dragbelastning vinkelrätt fiberriktningen

- positiv effekt på hålkantshållfastheten av att förstärka trämaterialet mot
dragbelastning vinkelrätt fibrerna

• Förborrning av hål eller ej - då förborring genomförs så bidrar detta till att
merparten av laster överförs parallellt med fibrerna genom tryckkrafter i
denna riktning. Om hålen ej förborras så uppkommer en lastsituation där
hålkantshållfastheten är en blandning av tryck parallellt och tvärs fibrerna.
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Hålkantshållfastheten definieras vid provning enligt (2.4). 

𝑓𝑓ℎ = 𝐹𝐹
𝑑𝑑∗𝑡𝑡

(2.4) 

Där hålkantshållfastheten fh beror av den maximalt pålagda lasten F för respektive 
fästdon dividerat med förbindarens inverkande area, där den inverkande arean beror 
av förbindarens diameter d tillsammans med längden som förbindaren verkar på träet 
t. (Blass & Sandhaas 2017).

Hålkanthållfastheten bestäms genom provning, där en kraftig dymling trycks genom 
ett hål i ett träelement med lasten F. Lasten ökar tills en förflyttning av 5 millimeter 
nås mellan punkterna A och BB i Figur 15 och sedan tas hålkantshållfastheten fram 
med (2.4). (Blass & Sandhaas 2017). 

Figur 15. Provuppställning för framtagande av hålkanthållfasthet. Egen tolkning av Blass & Sandhaas (2017) 

Karakteristisk hålkantshållfasthet i trä beräknas enligt Eurokod 5 (SS-EN 1995-1-1 
2004) genom (2.5).  

𝑓𝑓ℎ,0,𝑘𝑘 = 0,082(1 − 0,01𝑑𝑑)𝜌𝜌𝑘𝑘 (2.5) 

Hålkantshållfastheten är högre vid belastning i fiberriktningen jämfört med vinkelrätt 
fiberriktningen, Hankinson (1921) beskriver inverkan av vinkeln till fiberriktningen för 
barrträd genom (2.6). Förhållandet redovisas även i Figur 16.  

𝑓𝑓ℎ,𝛼𝛼,𝑘𝑘 =  𝑓𝑓ℎ,0,𝑘𝑘
(1,35+0,015𝑑𝑑)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2(𝛼𝛼)+𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2(𝛼𝛼)

(2.6) 
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Figur 16. Förhållande mellan hålkantshållfasthet och vinkel mellan fiberriktningen och kraftriktningen vid 
dymlingsdiameter av 10 mm samt densitet av 477 kg/m3. 

 

Flertalet studier har utförts kring hålkanthållfastheten där tryckkraft belastats 
parallellt och vinkelrätt fiberriktningen. Hålkanthållfastheten har bland annat 
studerats av Sawanta och Yasumura (2002) där tester genomförts för att ta fram en 
databas över bäddhållfasthet vid olika dimensioner av dymlingar, densitet av 
trämaterialet samt belastningar parallellt och vinkelrätt fiberriktningen. Metoderna 
som Sawanta och Yasamura (2002) använts sig av är den tidigare nämnda metoden 
med att bäddhållfastheten definieras utefter en förflyttning av 5 millimeter, även en 
metod där 5 % av dymlingen diameter tillåts i förflyttning. 

 

2.8.2 Flytmoment 

Det moment som krävs för att en flytled skall uppstå i en dymling kallas flytmoment. 
Flytmomentet My,Rk beror av dymlingens diameter samt stålets brotthållfasthet fu. För 
dymlingar gäller (2.7). (Bergkvist 2015). 

𝑀𝑀𝑦𝑦,𝑅𝑅𝑘𝑘 = 0,3 𝑓𝑓𝑢𝑢𝑑𝑑2,6     (2.7)
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2.8.3 Fästdon - Dymlingar 

En konstruktions styrka bestäms vanligtvis av styrkan i knutpunkterna och 
dimensionerna av de ingående träelementen bestäms som oftast av antalet och 
egenskaperna av fästdonen som används istället för hållfastheten av materialet. 
(Kermani & Porteous, 2013). 

Dymlingar är en typ av fästdon utfört som runda stålstänger utan huvud, se Figur 17. 
De har historiskt sett utförts av trä men numera utförs de istället i stål. Denna 
förbindare innehar en position som oftast är vinkelrät mot kraftens riktning. Vid 
belastning så kommer dymlingen att trycka mot trämaterialet som omsluter den vilket 
ger upphov till ett hålkantstryck. Dymlingen fungerar då som en balk med fördelad last 
från hålkantstrycket. Om dymlingen är av ett kraftigare slag så kommer den ej att böjas 
men om den är av klenare slag så kan dymlingen komma att böjas. Då dymlingen 
krökts så övergår dymlingen till att kunna ta upp dragkrafter. (Bergkvist 2015).  

 

 

Figur 17. Exempel på dymling. (Bergkvist 2015). 

 

Förbindaren kan med fördel ersätta skruv då de initiala deformationerna blir lägre 
tillsammans med att materialkostnaden blir lägre. (Carling 1992). 
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2.9 Provning 

Som alternativ till att beräkna en konstruktions styvhet och bärförmåga så kan 
dimensionering ske genom provning. (Carling 1992). 

2.9.1 Skillnad mellan provning och beräkning 

Vid provning får man ofta högre värden på bärförmåga och styvhet än vid beräkning. 
Detta beror bland annat på att ett antal antaganden tas för att vara på den säkra sidan 
alternativt att förenklingar måste göras för att över huvud taget kunna genomföra en 
beräkning. Detta visar sig bland annat i att framtagna hållfasthetsvärden är 
minimivärden som antas hålla för hela träelementets längd medan det i verkligheten 
kan variera avsevärt och detta kan vid provning få värden som vida överstiger det 
antagna. Hållfastheten hos träelement som tillhör samma virkeskvalitet kan även 
variera i ett stort omfång där exempelvis konstruktionsvirke i kvalitet C30 skall ha en 
böjhållfasthet av minst 30 MPa, men ingen övre gräns finns förutom den som sätts av 
naturen. (Carling 1992). 

2.9.2 Deformationsmätning 

Mätning av deformationen sker i de punkter där de högsta deformationsvärdena 
förväntas uppkomma. En kontinuerlig avläsning skall genomföras med samtidig 
avläsning av data. (Carling 1992).  
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3 METOD  
I detta kapitel beskrivs metodiken för hur arbetet har utförts. Ett flödesschema över 
arbetsprocessen redovisas i Figur 18. 

 

 

Figur 18. Flödesschema över arbetsprocessen. 

 

Arbetet påbörjades med tillverkning av provkroppar som efterföljs av framtagande av 
dymlingsplacering. Sedan följer två parallella spår i arbetsprocessen, ett till vänster i 
Figur 18 där man kan följa hur de teoretiska beräkningarna utförs och ett spår till höger 
i Figur 18, där arbetsprocessen för de experimentella försöken utförs. I metodkapitlet 
skildras det vänstra spåret i arbetsprocessen först och sedan skildras det högra. Det 
högra spåret leder till ett resultat för jämförelse mellan balktyperna tillsammans med 
ett praktiskt utslag av nedböjning av relativ rotation samt böjning av balk i ett initialt 
skede, vilket jämförs med teoretiskt utslag i det vänstra spåret. Utefter resultaten så 
bildas en slutsats för studien. 
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3.1 Provkroppar 

Under detta delkapitel så beskrivs uppbyggnad av provkropparna tillsammans med 
praktiskt framtagande av KL-träbalken. Placeringen av dymlingarna tas fram. 

 

3.1.1 Jämförelse mellan provkroppar 

För att en jämförelse skulle kunna ske mellan balken i limträ och balken i korslimmat 
trä så tillverkades dessa med samma dimensioner och längd. Dimensionen av 
provkropparna valdes till att motsvara en bredd av 115 millimeter, en höjd av 180 
millimeter och en längd av 2000 millimeter. Dymlingarna placerades även vid lika för 
de båda provkropparna för att en jämförelse skulle kunna ske mellan rotationen i 
förbanden mellan balktyperna.  

 

3.1.2 Uppbyggnad av balk av korslimmat trä 

Då det inte produceras balkar av korslimmat trä så behövde balken tillverkas för 
föreliggande studie. Tillverkningen av balken i korslimmat trä gjordes i lokaler som 
disponeras av Träteknikerutbildningen vid Hammarö utbildningcentrum med 
material som kommer från Stora Enso.  

Uppbyggnaden av den korslimmade balken redovisas i Figur 19 med förtydligande 
kring skiktuppbyggnaden i Figur 20.  

 

Figur 19. Ritning för uppbyggnad av balk i korslimmat trä. Fiberriktning betecknas med . 
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Figur 20. Tvärsnittets uppbyggnad av balk i korslimmat trä. Fiberriktning betecknas med . 

 

För att slitsen i den korslimmade träbalken skulle kunna utföras så fick tre separata 
balkdelar produceras och hyvlas ned till rätt dimensioner. Två identiska delar på varsin 
sida om slitsen och en del i samma nivå och samma tjocklek som slitsen, men med en 
förkortning med samma längd som slitsen gentemot de andra balkdelarna, se Figur 21. 

 

 

Figur 21. Tre separata träelement som sammanfogas till en balk av korslimmat trä. Fiberriktning betecknas med 
. 

 

De två balkdelarna på varsin sida om slitsen i Figur 21 utfördes utgående av en 
korslimmad skiva med tjocklek 100 millimeter med fem skikt av vardera 20 millimeter, 
där de två yttre skikten och mittskiktet går i balkens huvudbärriktning. Ur denna skiva 
sågades två balkdelar ut med bredd 180 millimeter i en justersåg (Altendorf F45), se 
Figur 22. 
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Figur 22. Balkdelar utsågade till en bredd av 180 millimeter ur en 100 millimeter tjock skiva av korslimmat trä 
med 5 skikt av tjockleken 20 millimeter. 

De två balkdelarna hyvlades ned i en rikthyvel och finjusterades till avsedd tjocklek, av 
52 millimeter vardera, genom att dessa putsades ned med vardera tre lager med en 
bredbandsputsmaskin (Costa 50). Uppbyggnaden av skikten i respektive balkdel blev 
slutligen 16 millimeter i huvudbärriktning, 20 millimeter vinkelrätt huvudbärrikning 
samt 16 millimeter i huvudbärriktning. Mittlagret putsades även det ned till avsedd 
tjocklek av 11 millimeter med riktning vinkelrätt till huvudbärriktning. Då samtliga 
ingående delar fått rätt tjocklek så limmades dessa samman med polyurentanlim 
(Bostik, Wood Adhesive 800 PU), se Figur 23. 

Figur 23. Applicering av polyurentanlim av förkortad mittdel med uttag för slits redovisad. 
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För att de ingående delarna inte skulle förskjutas i förhållande till varandra under 
pressning så spikades först mellanstycket samman med ena balkdelen. Den andra 
balkdelen skråspikades sedan temporärt samman med det andra stycket, se Figur 24 
(a). 

Figur 24. Språspikning av de två balkdelarna med mellanliggande skikt samt den färdiga slitsen redovisas i (a), 
pressning av balkdelarna samt mellanskikt under härdning av limmet redovisas i (b). 

De ingående delarna pressades sedan samman i en press (Sormec 2000 srl system 
press), se Figur 24 (b), under den tid som limmet härdade, vilket motsvarade en 
tidsperiod av 4 timmar.  
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3.1.3 Uppbyggnad av balk av limträ 

Limträbalken i laborationsuppställningen är producerad i Moelven Töreboda AB:s 
fabrik i Töreboda. Uppbyggnaden för limträbalken redovisas i Figur 25. Kvalitet för 
limträbalken är GL30c. Urspårning för slits är 300 mm djup och 11 mm bred.  

Figur 25. Ritning för uppbyggnad av limträ. Fiberriktning betecknas med . 



  32 

 

3.1.4 Dymlingsplacering 

De enskilda förbindarna i ett förband tar upp olika mycket last beroende på den globala 
belastningen i förbandet. För semi-styva förband så ger förbandsutförandet upphov till 
olika belastningar av olika förbindare beroende på förbindarens placering i förbandet. 

Kriterier fastställda för utförande: 

o Påverkande krafter fördelas genom elastisk lastfördelning  
o Förbandsutförandet utgår från limträets materialdata 
o Kvalitet GL30c för limträ 
o Densiteten motsvarar provkroppens densitet för limträ 
o 4 dymlingar med karakteristiskt hållfasthetsvärde fuk 590 MPa och en diameter av 10 mm 
o Plåtens tjocklek är 10 millimeter och dimensionerna av limträet är 115 x 180 millimeter 
o En spänning av 10 MPa skall uppkomma mellan dymling och trä 
o Förbandsutförandet för balken i limträ används även för balken i korslimmat trä 
o Påförd last P motsvarar 1 kN 

Förbindarna placerades enligt Figur 26 och ett rotationscentrum fastställdes utefter 
fästdonens tyngdpunkt. 

 

 

 

Figur 26. Förbindarnas placering i förbandet. 
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Bestämning av påverkande moment kring rotationscentrum togs fram genom (3.1) och 
tvärkraft genom (3.2) med definitioner enligt Figur 27. 

𝑀𝑀𝐶𝐶𝑠𝑠𝑑𝑑 = 𝑃𝑃𝑃𝑃      (3.1) 

𝑉𝑉𝐸𝐸𝑑𝑑 = 𝑃𝑃      (3.2) 

P Kraft 

e Avstånd från rotationscentrum till påförd punktlast 

 

 

Figur 27. Definitioner för momentpåverkade dymlingsgrupper enligt Rehnström och Rehnström (2016). 

 

Tvärkraft i respektive dymling bestämdes, utgående från Rehnström och Rehnström 
(2016), med (3.3) - (3.5).  

𝐹𝐹𝑠𝑠𝑖𝑖,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 𝐻𝐻𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑠𝑠
− 𝑀𝑀𝐶𝐶,𝐸𝐸𝐸𝐸

𝐼𝐼𝑝𝑝
∗ 𝑟𝑟𝑠𝑠𝑖𝑖     (3.3) 

𝐹𝐹𝑠𝑠𝑖𝑖,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑠𝑠

+ 𝑀𝑀𝐶𝐶,𝐸𝐸𝐸𝐸
𝐼𝐼𝑝𝑝

∗ 𝑟𝑟𝑠𝑠𝑖𝑖     (3.4) 

𝐹𝐹𝑠𝑠,𝐸𝐸𝑑𝑑 = �𝐹𝐹𝑠𝑠𝑖𝑖.𝐸𝐸𝑑𝑑
2 + 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑖𝑖.𝐸𝐸𝑑𝑑

2      (3.5) 

Med det interpolära tröghetsmomentet enligt (3.6). På grund av att dymlingarna 
placeras i en kvadratisk formation så blir det interpolära tröghetsmomentet lika för 
samtliga dymlingar. 

𝐼𝐼𝑝𝑝 = ∑𝑟𝑟𝑠𝑠𝑖𝑖2 + 𝑟𝑟𝑠𝑠𝑖𝑖2      (3.6) 
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𝐹𝐹𝑠𝑠 Total tvärkraft på dymling nr i  

𝐹𝐹𝑠𝑠𝑖𝑖 Tvärkraft på dymling nr i i x-led 

𝐹𝐹𝑠𝑠𝑖𝑖 Tvärkraft på dymling nr i i z-led 

𝐻𝐻𝐸𝐸𝑑𝑑  Horisontell komposant av påverkande kraftresultant i x-led 

L Längd på balk 

𝑀𝑀𝐶𝐶𝑠𝑠𝑑𝑑  Moment kring dymlingscentrum C 

𝑉𝑉𝐸𝐸𝑑𝑑 Vertikal komposant av påverkande kraftresultant i z-led 

i  Index för dymling nr i 

𝐼𝐼𝑝𝑝 Interpolärt tröghetsmoment 

n Antal dymlingar 

𝑟𝑟𝑠𝑠𝑖𝑖 x-koordinat för dymling nr i 

𝑟𝑟𝑠𝑠𝑖𝑖 z-koordinat för dymling nr i 

 

Vinkel för respektive dymlings kraftriktning togs fram genom (3.7). 

𝛼𝛼 = arctan �𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐸𝐸𝐸𝐸
𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐸𝐸𝐸𝐸

�     (3.7) 

För att undvika spröda brott i form av sprickor i trämaterialet så anges krav på 
minimiavstånd mellan dymlingar samt från dymling till ände och från dymling till kant 
i Eurokod 5. Uppställningen kontrollerades mot dessa krav som också finns angivna i 
Tabell 3 där definitioner av avstånd redovisas i Figur 28. 
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Tabell 3. Minsta avstånd mellan dymlingar samt kant- och ändavstånd för dymlingar enligt SS-EN 1995-1-1 
(2004). 

Typ av avstånd Vinkel Minsta avstånd 

α1 Parallellt fiberriktningen 0° ≤ α ≤ 360° (3 + 2 | cos α |) d 

α2 Vinkelrätt fiberriktningen 0° ≤ α ≤ 360° 3 d 

α3,t Belastad ände -90° ≤ α ≤ 90° max (7 d; 80 mm) 

α3,c Obelastad ände 90° ≤ α ≤ 150° 

150° ≤ α ≤ 210° 

210° ≤ α ≤ 270° 

max(α3,t | sin α | d; 3d) 

3 d 

max(α3,t | sin α | d; 3d) 

α4,t Belastad kant 0° ≤ α ≤ 180° max[(2 + 2sin α) d; 3d] 

α4,c Obelastad kant 180° ≤ α ≤ 360° 3 d 

 

 

 

Figur 28. Inbördes avstånd samt änd- och kantavstånd i dymlingsförband. Enligt SS-EN 1995-1-1 (2004) 

 

Minsta ändavstånd för plåten i förbandet kontrollerades gentemot kravet att avståndet 
minst skall motsvara en faktor 1,2 multiplicerat med dymlingsdiametern enligt SS-EN 
1993-1-8 (2005). 
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Slutligen fastställdes spänningen mellan dymling och trä genom (3.8). Avstånden 
mellan dymlingarna varierades tills spänningen mellan dymling och trä motsvarar 
målspänningen av 10 MPa för tidigare angiven last. 

 

𝑓𝑓𝑠𝑠𝐸𝐸𝑑𝑑 = max (𝐹𝐹𝑖𝑖𝐸𝐸𝐸𝐸)
�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘−𝑡𝑡𝑝𝑝�∗𝑑𝑑

     (3.8) 

 

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘 Bredd av balk 

𝑡𝑡𝑝𝑝 Tjocklek på inslitsad plåt 

𝑓𝑓𝑠𝑠𝐸𝐸𝑑𝑑 Spänning mellan dymling och trä 

 

Bäddhållfasthet för respektive kraftriktning togs fram genom (3.9) där hänsyn till 
vinkel mot fiberriktningen behöver tas då dymlingar används som förbindartyp.  

𝑓𝑓ℎ𝑘𝑘 =  𝑓𝑓ℎ,0,𝑘𝑘
𝑘𝑘90𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2(𝛼𝛼)+𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2(𝛼𝛼)

     (3.9) 

(3.10) användes i (3.9) med kravet att förborrning av provkroppar sker och då ingående 
trämaterial är barrträ så användes (3.11) i (3.9).  

𝑓𝑓ℎ,0,𝑘𝑘 = 0,082(1 − 0,01𝑑𝑑)𝜌𝜌    (3.10) 

𝑘𝑘90 = 1,35 + 0,015𝑑𝑑     (3.11) 

𝜌𝜌𝑘𝑘 Träets karakteristiska densitet 

𝑑𝑑 Dymlingens diameter 

Dymlingens flytmoment togs fram genom (3.12) med kravet att dymlingen skall vara 
större än 8 millimeter. 

𝑀𝑀𝑦𝑦,𝑅𝑅𝑘𝑘 = 0,3 ∗ 𝑓𝑓𝑢𝑢𝑘𝑘,𝑑𝑑𝑦𝑦𝑚𝑚𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑 ∗ 𝑑𝑑2,6    (3.12) 

𝑀𝑀𝑦𝑦,𝑅𝑅𝑘𝑘 Förbindarens flytmoment 

𝑓𝑓𝑢𝑢𝑘𝑘,𝑑𝑑𝑦𝑦𝑚𝑚𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑 Dymlingens draghållfasthet 

 

Bärförmågan per förbindare och skär togs sedan fram genom (3.13) 
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𝐹𝐹𝑣𝑣,𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝑓𝑓ℎ𝑘𝑘 ∗ 𝑡𝑡1 ∗ 𝑑𝑑

𝑓𝑓ℎ𝑘𝑘 ∗ 𝑡𝑡1 ∗ 𝑑𝑑 ��2 + 4𝑀𝑀𝑦𝑦,𝑅𝑅𝑘𝑘

𝑓𝑓ℎ𝑘𝑘∗𝑑𝑑∗𝑡𝑡12
− 1�

2,3 ∗ �𝑀𝑀𝑦𝑦,𝑅𝑅𝑘𝑘 ∗ 𝑓𝑓ℎ𝑘𝑘 ∗ 𝑑𝑑

   (3.13) 

𝑡𝑡1 Virkestjocklek för respektive sidodel, definition enligt Figur 19 

𝐹𝐹𝑣𝑣,𝑅𝑅𝑘𝑘  Karakteristisk bärförmåga per skjuvningsplan och förbindare 

 

Deformationsfallet som sedan togs fram var det Fv,Rk med minst värde för de uttryck 
som ges i (3.13) och kopplar samman till vilket deformationsfall som först uppkommer 
i Figur 29. Där den övre ekvationen i (3.13) svarar mot deformationen (a) i Figur 29, 
den mellersta ekvationen i (3.13) svarar mot deformationen (b) i Figur 29 och den 
nedre ekvationen i (3.13) svarar mot deformationen (c) i Figur 29.  

 

 

Figur 29. Möjliga deformationer vid inslitsade stålplåtar. (Bergkvist 2015). 

 

Då ett förband är utsatt för moment så skall kravet i (3.14) uppfyllas för att 
dymlingarna skall kunna placeras i rad utan att ett effektivt antal fästdon behöver 
användas (Kermani & Porteous, 2013). Kontroll sker därför att (3.14) uppfylls för given 
placering. Se Bilaga A för beräkningar. 

𝑚𝑚0.9� 𝑏𝑏1
13𝑑𝑑

4 ≥ 1     (3.14) 

n Antal dymlingar i en rad med en komposant parallell till fiberriktningen 

a1 Avståndet mellan dymlingarna som är parallellt fiberriktningen 

d Dymlingens diameter  
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3.2 Elasticitetsmodul 

Den specifika elasticitetsmodulen för respektive provkropp togs fram för att jämförelse 
skall kunna ske mellan nedböjning av teori och experimentella försök. Under detta 
delkapitel beskrivs processen att ta fram elasticitetsmodulen för respektive balk genom 
provning. 

 

3.2.1 Framtagande av elasticitetsmodul genom provning 

För att bestämma respektive balks elasticitetsmodul så placerades respektive balk på 
två upplag enligt Figur 30. En lägesgivare placerades i mitten av respektive balk 
uppställd på ett stativ som placeras på en statisk referenspunkt. Lasterna påfördes med 
samma avstånd från respektive upplag, se Figur 30. Nedböjning avlästes vid belastning 
utförda under 2 mätserier med 10 mätningar för var belastning enligt 
belastningsschema: 

1. Nollställning av lägesgivare. 
2. Pålastning till 25 kilogram vid respektive punktlast P i Figur 30  och avläsning 

av mittnedböjning. 
3. Pålastning till 90 kilogram vid respektive punktlast P i Figur 30 och avläsning 

av mittnedböjning. 
4. Avlastning och nollställning av lägesgivare. 

 

 

Figur 30. Provuppställning för mätning av nedböjning. 



  39 

 

En viktad elasticitetsmodul tas fram enligt Johannesson och Vretblad (2011) med 
Gamma-metoden för respektive balk genom (3.15). 

𝐸𝐸 = 𝑏𝑏1(𝑃𝑃2−𝑃𝑃1)(3𝑏𝑏2−4𝑏𝑏12)
2(𝑢𝑢2−𝑢𝑢1)𝑏𝑏2ℎ3

     (3.15) 

P2 Påförd övre last (steg 3) 

P1 Påförd nedre last (steg 2) 

u2 Medelvärdet av nedböjning vid påförd övre last (steg 3) 

u1 Medelvärdet av nedböjning vid påförd nedre last (steg 2) 

b1 Avstånd mellan punktlast och stöd enligt Figur 30 vilket motsvaras av 635 mm 

b2 Balkbredd 

l  Längd mellan upplag, vilket motsvaras av 1600 mm 

 

Där P2 – P1 motsvaras av lastökningen och u2 – u1 är skillnaden i nedböjning som svarar 
mot lastökningen, se Figur 31. Se Bilaga B för beräkningar.  

 

 

Figur 31. Kraft - nedböjningsdiagram. 
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3.2.2 Laborationsutförande för framtagande av elasticitetsmodul 

 

Materiel som användes under laborationen var: 

o Spännband 30 mm bredd 
o Lägesgivare 
o Magnetstativ 
o Vinkelhake 
o Skruvtving 
o Limträbalk 
o KL-träbalk 
o Ståltackor 
o Våg 

Belastningen som användes i laborationen var massiva ståltackor, se Figur 32, utefter 
fördelningen: 

o 4 st á 5 kg 
o 5 st á 10 kg 
o 1 st á 15 kg 
o 3 st á 25 kg 
o 2 st trälåda á 21,5 kg 

 

 

Figur 32. Massiva ståltackor som belastning. 
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Balken placerades över två stöd med upplag på 50 mm enligt Figur 33. 

 

 

Figur 33. Upplag på stöd på vänster sida (a) samt upplag på stöd på höger sida (b). 

 

En stålstång fästes mot stöden med hjälp av en skruvtving i varje ände, se Figur 34 (a). 
Lägesgivare fästes mot stålstång med hjälp av ett magnetstativ, se Figur 34 (b). Lådan 
för belastningen fästes upp med ett 30 mm brett spännband och placeras 165 från 
centrum av den fria spännvidden, se Figur 34 (c).  

 

 

Figur 34. Infästning av stålstång (a), lägesgivarens placering och infästning mot stålstången (b) och lådans 
placering (c).  
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3.3 Beräkning av teoretisk nedböjning 

Under detta delkapitel så definieras de olika nedböjningarna tillsammans med 
beräkningar för den teoretiska böjningen av respektive konsolbalk samt nedböjningen 
i balken orsakad av rotation i förbandet. 

3.3.1 Definitioner av nedböjning 

Den totala nedböjningen definieras i detta arbete som summan av nedböjning orsakad 
av balkens utböjning tillsammans med nedböjning orsakad av rotation i förbandet, se 
Figur 35. Med hänsyn till rotationen i förbandet så anses den inslitsade plåten vara 
fullt stum och att endast träelementet roterar i förhållande till plåten. Antagandet 
kommer av att stålplåten tillverkas med tillräcklig höjd för att inte ge med sig vid 
belastning. 

Figur 35. Definition av total nedböjning från nedböjning orsakad av rotation samt balkens eftergivlighet. 

3.3.2 Provkropparnas egentyngd 

Vid de teoretiska beräkningarna togs ej provkropparnas egentyngd med i 
beräkningarna. Detta berodde av att nedböjning orsakad av egentyngden ej kunde 
mätas vid experimentella försök, då balken redan böjt ned för sin egentyngd vid 
montage i fixturen, och att jämförbara resultat med de experimentella försök som 
genomfördes skulle kunna ske. 
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3.3.3 Beräkning av teoretisk böjning av balk med framtagen elasticitetsmodul 

Framtagen elasticitetsmodul för respektive balk enligt kapitel 3.3 används för att ta 
fram förväntad initial teoretisk böjning av balken belastad enligt Figur 36. Initial 
böjning av balk beräknades genom (3.16). Fokus ligger vid balkens böjning och 
hänsyn till rotation i förband tas ej vid framtagande av denna böjning. För 
beräkningar se Bilaga C. 

Figur 36. Belastningsfall i försöksuppställning. 

𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡 = 4𝑃𝑃𝐿𝐿3

𝐸𝐸𝑏𝑏ℎ3
(3.16) 

E 

P 

L 

b 

h 

uinst 

Elasticitetsmodul 

Kraft  

Balklängd

Balkbredd

Balkhöjd

Direkt nedböjning 
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3.3.4 Beräkning av nedböjning orsakad av relativ rotation i förbandet 

I förband mellan trä och stål med dymlingar som förbindartyp så fastställs 
förskjutningsmodulen Kser genom (3.17) (SS-EN 1995-1-1 2004). 
Förskjutningsmodulen skiljer ej mellan limträ och korslimmat trä i Eurokod 5, vilket 
innebär att beräkningar utförs enligt (3.17) för båda balktyperna.   

𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟 = 2 ∗ 𝜌𝜌𝑚𝑚1,5 𝑑𝑑
23

(3.17) 

d Dymlingens diameter 

 𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟 Förskjutningsmodul per förbindare och skär 

𝜌𝜌𝑚𝑚 Medeldensitet för ingående virkesdel 

Förskjutningsmodulen som uppkommer av moment fastställs med (3.18). 

𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟,𝑀𝑀 =  𝑚𝑚𝑠𝑠𝑘𝑘ä𝑟𝑟𝑚𝑚𝑑𝑑𝑦𝑦𝑚𝑚𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟2 (3.18) 

𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟,𝑀𝑀 Förskjutningsmodul fastställt av moment

𝑚𝑚𝑠𝑠𝑘𝑘ä𝑟𝑟  Antal skär i förbandet 

𝑚𝑚𝑑𝑑𝑦𝑦𝑚𝑚𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑 Antal dymlingar 

r Radie från rotationscentrum till dymling 

Den relativa rotationen i förbandet beräknas med (3.19). 

𝜗𝜗𝑟𝑟 =  𝑀𝑀𝐶𝐶,𝐸𝐸𝐸𝐸
𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑀𝑀

(3.19) 

𝑀𝑀𝐶𝐶,𝐸𝐸𝑑𝑑 Moment i rotationscentrum 

𝜗𝜗𝑟𝑟 Relativ rotation i förbandet 

Nedböjning som uppkommer av rotationen i förbandet beräknas med (3.20). För 
beräkningar se Bilaga D. 

𝑈𝑈 𝜕𝜕 = 𝐿𝐿1 ∗  𝜗𝜗𝑟𝑟 (3.20) 

𝐿𝐿1 Längd från punktlast till rotationscentrum 

𝑈𝑈𝜗𝜗 Nedböjning som uppkommer av rotation i förbandet 
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3.4 Laborationsuppställning 

Under detta delkapitel så redovisas uppbyggnaden av fixturen för experimentella 
försök tillsammans med förberedelser för laborationsutförande i form av håltagning 
för dymlingar. 

 

3.4.1 Anordning för laborationsuppställning 

Försöksuppställningen utgick från att en U-profil förankrades vertikalt i ett 
betongfundament med expanderbult. Utifrån U-profilen så fästes en stålplåt med fyra 
bultar, Figur 37. Kvaliteten av stålplåten är S235 och tjockleken är 10 millimeter. På 
respektive sida om stålplåten fästes respektive balk, se Figur 38, med placering av 
dymlingar enligt kapitel 3.1.4.  

 

 

Figur 37. Experimentell fixtur. 
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Figur 38. Försöksuppställning med måttsättning. 
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3.4.2 Håltagning för dymlingar 

Skruvstycket som sitter fast i bordet på pelarborrmaskinen (Arboga maskiner, Typ: A 
4008 UM) injusterades innan håltagning genomfördes. Injusteringen gjordes med en 
analog mätklocka, se Figur 39 (a). Ett rullstöd användes för att hålla rätt höjd vid 
borrning, höjden injusterades med ett vattenpass, se Figur 39 (b). Utmätning av 
punkterna för håltagning genomfördes med en vinkelhake, se Figur 39 (c). 

Figur 39. Injustering av skruvstycke (a), Justering av höjd (b) och utmätning för dymlingsplacering (c). 
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Fixering av stålplåten vid trästycket genomfördes med två stycken snabbtvingar, se 
Figur 40 (a). En tillfällig distans mellan stålplåten och änden på slitsen utgjordes av 
en stålstång med diameter 10 mm, se Figur 40 (b).  

 

 

 
Figur 40. Fixering av stålplåt med tvingar (a) och placering av distans vid slits (b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  49 

 

Med hjälp av en dubb centrerades borren över den utmärkta punkten där håltagning 
skall ske, se Figur 41 (a). En digital mätare (Biga, Typ: TOP20-3M), se Figur 41 (b), 
som mäter förflyttningarna i x-, y- och z-led av borrchucken, nollställdes vid punkten 
där dubben centrerats och borrning sker i den första punkten enligt Figur 41 (c). 
Förflyttning sker sedan av borrchucken med hjälp av den digitala mätaren till de 
resterande centrumpunkterna. Håltagningen genomfördes med en gemensam 
borrning genom båda trädelarna och stålplåten. Borren som användes var en 
metallborr med en diameter på 10 mm.  

 

 
Figur 41. Dubb för centrering för borr (a), Digital mätare i x-, y- och z-led och borrning (c). 
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Efterhand som borrning genomfördes sattes dymlingar i hålen, se Figur 42 (a). När 
dymlingar är helt islagna sticker dymlingar ut 10 mm på var sida om provkroppen, se 
Figur 42 (b). Resultatet av alla hålen borrade och dymlingarna isatta visas i Figur 42 
(c). 

 

 
Figur 42. Borrning med insatta dymlingar (a), resultat vid isättande av dymlingar i en balk (b) och resultat av 
insättningar av dymlingar i båda balkar (c). 
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3.5 Laborationsutförande 

I detta delkapitel så redovisas laborationsutförandet med använd mätutrustning samt 
dess placering, hur pålastning och datainsamling genomförs tillsammans med 
framtagande av densitet och fuktkvot hos provkropparna. 

 

3.5.1 Mätutrustning 

I laborationen användes lägesgivare (Mitutoyo Absolute, Model: ID-U1025) som anger 
förflyttning i förbandet samt total nedböjning av respektive balk. Lägesgivaren har ett 
mätområde i intervallet 0 till 25,4 millimeter samt en digital upplösning av 0,01 
millimeter. 

Data om relativ luftfuktighet samt temperatur i omgivande miljö av 
provuppställningen mäts under hela belastningstiden med en dataloggare (Extech, 
Model: RHT10). Dataloggaren loggar mätvärden med tidsintervall av 10 minuter över 
hela provperioden. Mätosäkerheten hos dataloggaren redovisas i Tabell 4. Den relativa 
luftfuktigheten under de experimentella försöken redovisas i Bilaga G. 

 

Tabell 4. Mätosäkerhet av dataloggare RHT10 (Extech Instruments 2014). 

Relativ luftfuktighet Intervall Mätosäkerhet 

0 till 40 och 80 till 100 % ±5.0% 

20 till 40 och 60 till 80 %  ±3.5% 

40 till 60 % ±3.0% 

Temperatur Intervall Mätosäkerhet 

-40 till -10 och +40 till +70 °C ±2°C 

-10 till +40 °C ±1°C 
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3.5.2 Placering av lägesgivare  

Limträbalken och KL-träbalken monterades, se Figur 43, därefter placerades 
lägesgivarna vid respektive mätpunkt enligt Figur 44. Lägesgivare placerades 70 mm 
från respektive balkände och lägesgivare vid dymlingsförbandet placerades 50 mm 
från dymlingens placering, se Figur 44, Figur 45 samt Figur 46. 

 

 

Figur 43. Laborationsuppställning innan belastning. 

 

 

 
Figur 44. Lägesgivarnas placering i förhållande till dymlingar respektive balkände. 
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Figur 45. Placering av lägesgivare för mätning av relativ rotation i förbandet. 

 

 

 

Figur 46. Placering av lägesmätare som mäter global nedböjning (a) samt dess förhållande till punktlast (b). 
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3.5.3 Pålastning och datainsamling 

Balkarna belastades enskilt där limträbalken först succesivt belastades upp till 1 kN 
och sedan belastades balken av korslimmat trä på motsvarande sätt upp till 1 kN. 

Tillvägagångssätt vid initial pålastning: 

1. Alla lägesmätare nollställdes. 
2. Lådan med massa av 21 kilogram monterades med spännband vid balkände. 

Avläsning vid lägesgivare skedde efter 10 sekunder. 
3. Efter 2 minuter tillfördes 25 kilogram till lådan. Avläsning av lägesgivarna 

skedde efter 10 sekunder efter påförd belastning. 
4. Efter ytterligare 1 minut så tillfördes 25 kilogram till lådan. Avläsning av 

lägesgivarena skedde efter 10 sekunder efter påförd belastning.  
5. Efter ytterligare 1 minut så tillfördes 30 kilogram till lådan. Avläsning av 

lägesgivarna skedde efter 10 sekunder efter påförd belastning. 
 

Avläsning av lägesgivare över tid genomfördes genom: 

1. Avläsning med 2 minuters intervall under de första 2 timmarna. 
2. Mellan timme 2 till timme 6 avlästes mätarna varje halvtimma. 
3. Under dag 1-5 avlästes mätarna 1 gång varje timme kl. 08:00-17:00. 
4. Under dag 6-12 avlästes mätarna 1 gång varje dag. 

 

Utifrån data från lägesgivarna så beräknades nedböjningen orsakad av den relativa 
rotationen i förbandet samt nedböjning orsakad av balkens eftergivlighet i ett initialt 
skede och ett skede över tid. Beräkningsgången redovisas i kapitel 3.6.1. 

 

3.5.4 Pålastning till brott 

Efter att ha låtit lasten av 1 kN vara vilande på balkarna under 11 dygn så belastades 
provkropparna till brott. Vid pålastning till brott så belastades båda balkarna simultant 
med en påförd last av 5 kilogram varje minut med avläsning av lägesgivarna efter 10 
sekunder efter varje ny påförd last. Pålastningen genomfördes fortlöpande tills synligt 
brott uppkom i balkarna. Utifrån data från lägesgivarna så beräknades nedböjningen 
orsakad av den relativa rotationen i förbandet samt nedböjningen av balkens 
eftergivlighet. Beräkningsgången redovisas i kapitel 3.6.1. 
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3.5.5 Framtagande av densitet och fuktkvot hos provkropp 

Torrdensitet bestäms som förhållandet mellan provkroppens fasta massa och dess 
volym och fuktkvot bestäms som andel vätska i provkroppen i förhållande till 
provkroppens torra substans. Densiteten och fuktkvoten används för att verifiera 
laborationens transparens och repeterbarhet. 

Tillvägagångssätt: 

1. En kub ur provkropparna togs ut med sidlängd 50 millimeter  
2. Respektive provbit vägdes med våg av noggrannhet 0,01 g. Massan motsvarar 

fast substans och en viss del vatten i cellväggarna, m. 
3. Förde ned respektive provbit i ett vattenbad och mätte volymändringen. 

Volymändringen motsvarar provbitens volym, V. 
4. Respektive provbit torkades i en ugn med temperatur 103˚C under en 

tidsperiod av 24 timmar. 
5. Respektive provbit vägdes efter torkning. Massan motsvarar provbitens fasta 

substans, 𝑚𝑚s. 
6. Massan vattenfyllda porer beräknas med (3.21). 
7. Torrdensiteten beräknades med (3.22). 
8. Fuktkvoten beräknades med (3.23). 

 

𝑚𝑚𝑤𝑤 = 𝑚𝑚 −𝑚𝑚𝑠𝑠     (3.21) 

𝜌𝜌𝑑𝑑 = 𝑚𝑚𝑠𝑠
𝑉𝑉

      (3.22) 

𝑤𝑤 = 𝑚𝑚𝑤𝑤
𝑚𝑚𝑠𝑠

      (3.23) 

 
m Massa fast substans med viss del fyllda porer 

𝑚𝑚𝑤𝑤 Massa vattenfyllda porer 

𝑚𝑚𝑠𝑠 Massa fast substans 

V Volym av provbit 

𝜌𝜌𝑑𝑑 Torrdensitet 

𝑤𝑤 Fuktkvot 

 

 

För beräkningar se Bilaga I.  
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3.6 Utvärdering av laborationsdata 

I detta kapitel redovisas behandlingen av mätdata från lägesgivarna tillsammans med 
analys genom Digital Image Correlation. 

 

3.6.1 Utvärdering av data från lägesgivarna 

Med rådata som utkommer ur laborationen beräknades den relativa rotationen i 
förbandet med (3.24). 

𝜗𝜗𝑟𝑟 = 𝐿𝐿𝑉𝑉𝐿𝐿𝐿𝐿1−𝐿𝐿𝑉𝑉𝐿𝐿𝐿𝐿2
𝑏𝑏𝑣𝑣𝑠𝑠𝑡𝑡å𝑠𝑠𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 𝐿𝐿𝑉𝑉𝐿𝐿𝐿𝐿

     (3.24) 

 

LVDT1 Värde av lägesgivare 1, vid tidsmässigt samtidig avläsning av båda lägesgivare 

LVDT2 Värde av lägesgivare 2, vid tidsmässigt samtidig avläsning av båda lägesgivare 

𝜗𝜗𝑟𝑟 Relativ rotation 

 

Nedböjning som uppkommer av rotationen i förbandet beräknades med (3.25). 

𝑈𝑈 𝜗𝜗 = 𝐿𝐿1 ∗  𝜗𝜗𝑟𝑟     (3.25) 

𝐿𝐿1 Längd från punktlast till rotationscentrum 

𝑈𝑈𝜗𝜗    Nedböjning som uppkommer av rotation i förbandet  

 

Lägesgivarna som placerats på balkarnas ände visar på den totala nedböjningen av 
hela strukturen. För att ta fram nedböjningen orsakad av balkböjning så exkluderas 
nedböjningen orsakad av rotation från den totala nedböjningen, detta redovisas i 
(3.26). 

𝑢𝑢𝑏𝑏ö𝑗𝑗𝑠𝑠 = 𝑢𝑢𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡 − 𝑢𝑢𝑟𝑟𝑐𝑐𝑡𝑡     (3.26) 

 

𝑢𝑢𝑏𝑏ö𝑗𝑗𝑠𝑠 Nedböjning på grund av balkens böjning 

𝑢𝑢𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡 Totala nedböjningen av balken inklusive nedböjning av rotation 

𝑢𝑢𝑟𝑟𝑐𝑐𝑡𝑡  Nedböjning på grund av rotation i förbandet  
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För utdata från laborationen se Bilaga E. 

 

Rotationsstyvhet beräknas med (3.27). Rotationsstyvheten beräknas med 
medelvärden av moment och relativ rotation i det initiala skedet av laborationen vid 
belastning av respektive balk.  

𝑘𝑘 =  𝑀𝑀
𝜗𝜗𝑠𝑠

      (3.27) 

𝑀𝑀 Moment i förbandet  

k Rotationsstyvhet   

𝜗𝜗𝑟𝑟 Relativ rotation  

 

För beräkningar se Bilaga F.  
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3.6.2 Utvärdering med Digital Image Correlation (DIC) 

Vid DIC så jämförs digitala bilder av en provkropp vid olika stadie av deformation. 
Analysen sker genom programvara där förflyttningen av högupplösta pixlar mellan 
bilder redovisas. För att DIC skall fungera effektivt så behöver pixlarna i de digitala 
bilderna vara unika med olika kontrast och intensitetsnivåer. Mätningarna kan 
redovisa ytdeformationer ned till noggrannhet av en del per miljon av synfältet. 
(McCormick & Lord 2010). 

Vid provning så genomfördes en 2-dimensionell analys av förflyttningarna i förbandet. 
Markörer som underlättar för programvaran att uppfatta de utmärkande pixlarna 
placerades ut vid förbandet av provkroppen, se Figur 47. Därefter placerades en 
kamera på stativ framför förbandet. Vid provtillfället så togs en bild som referens innan 
pålastning började och därefter togs en bild efter varje pålastning för att dokumentera 
förflyttningar av markörerna. Bearbetning av bilderna visar på hur stora 
förflyttningarna är, i vilken riktning förflyttningarna sker samt vid vilken tid bilden 
togs. För att analysera förflyttningen av markörerna så användes programvara GOM 
Correlate.  

 

 
Figur 47. Utsatta mätmarkörer för kamera. 

 

Analysen genomfördes på markörerna som placerats på dymlingarna för att undersöka 
huruvida dymlingarna förflyttas mellan bilderna och om förflyttningarna skiljer sig åt 
mellan balktyperna vid samma belastning. En jämförelse mellan balkarna sker genom 
att förflyttning av respektive dymling genom DIC-analysen jämförs med kraften på 
samma dymling mellan balktyperna. Detta för att se till vilka dymlingar som har lägst 
förflyttning i förhållande till teoretisk påverkande kraft mellan balktyperna.  
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Analysen genomfördes genom att: 

1. Storleken av förskjutningsvektorerna togs fram genom dymlingarnas 
förflyttning vid respektive belastningssteg 

2. Förskjutningsvektorerna summerades ihop fram till respektive belastningssteg, 
för att ge en total förflyttning hos respektive dymling vid de olika pålastningarna 

3. Kraft på respektive dymling togs fram för varje belastningssteg genom samma 
beräkningsgång som kapitel 3.1.4 

4. En relation ställs upp mellan kraft på respektive dymling i förhållande till 
summan av förskjutningsvektorernas förflyttning vid varje belastningssteg 

5. Jämförelse sker av vilken av balktyperna som har minst förflyttning i strukturen 

 

Genomförandet redovisas i Bilaga H. 
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4 RESULTAT 
I detta kapitel redovisas resultatet för jämförelsen mellan balken av limträ och 
korslimmat trä tillsammans med resultatet i jämförelsen mellan praktiskt utfall och 
teoretiskt utfall. 

 

4.1 Resultat - jämförelse av korslimmat trä och limträ 

Resultatet i detta delkapitel visar på skillnader under provning mellan korslimmat trä 
och limträ. Resultatdelen går först igenom grundligt för att sedan sammanfattas i en 
resultatsammanställning. 
 
 
4.1.1 Nedböjning initialt skede 

Rådata insamlad från lägesgivarna i ett initialt skede redovisas i Tabell 5 och Tabell 6 
med placering av givarna enligt Figur 48. Nedböjningen vid balkänden för 
limträbalken översteg slaglängden för lägesgivaren vid den sista pålastningen vilket 
ger att ett sista värde av nedböjningen saknas för limträbalken, se Tabell 5. För studien 
innebär detta att analysen i det initiala skedet istället sker fram till en pålastning av 
0,72 kN för respektive balk, detta för att en rättvis jämförelse skall kunna ske mellan 
balkarna. Vid nedböjning över tid så belastas balkarna fortsatt med en belastning av 
1,0 kN. 
 
 

 
Figur 48. Numrering av lägesgivarna (LVDT). 
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Tabell 5. Rådata från lägesgivarna vid påförd last i ett initialt skede för limträbalk. 

Ackumulerad 
tid [min] 

Kraft [kN] LVDT 1B [mm] LVDT 2B [mm] LVDT 3B [mm] 

0 0,22 - 5,28 - 0,23 0,12 

2 0,47 - 11,75 - 0,61 0,23 

3 0,72 - 20,00 - 1,30 0,26 

4 1,01 X - 2,43 0,34 

 
 

Tabell 6. Rådata från lägesgivarna vid påförd last i ett initialt skede för korslimmat trä. 

Ackumulerad 
tid [min] 

Kraft [kN] LVDT 1A [mm] LVDT 2A [mm] LVDT 3A [mm] 

0 0,22 - 4,80 - 0,19 0,08 

2 0,47 - 10,31 - 0,44 0,21 

3 0,72 - 16,40 - 0,71 0,36 

8,5 1,01 - 24,63 - 1,17 0,62 

 
 

Bearbetningen av rådata leder till jämförande data för balken av korslimmat trä samt 
limträbalken, se Tabell 7. Sett till den initiala böjningen av balkarna är limträbalken 
styvare då den har en mindre böjning, se Tabell 7 samt Figur 49. Sett till nedböjningen 
orsakad av den relativa rotationen i förbandet i ett initialt skede så är korslimmat trä 
fördelaktigt i jämförelse med limträ då balken har mindre nedböjning, se Tabell 7 samt 
Figur 50. 

 

Tabell 7. Resultat i jämförelse mellan balk av limträ och korslimmat trä vid provning vid belastning av 0,72 kN i 
initialt skede. 

 Limträ Korslimmat trä 

Initial böjning, balk [mm] 3,07 4,79 

Initial nedböjning, rotation [mm] 16,93 11,61 

 

 



  62 

 

 

Figur 49. Initial böjning av balk genom provning. 

 
 
 

 

Figur 50. Initial nedböjning av relativ rotation i förbandet. 
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4.1.2 Initial rotationsstyvhet  

Den initiala rotationsstyvheten är högre i förbandet i KL-träbalken än i limträbalken, 
se Figur 51. Den initiala rotationsstyvheten är 185 kNm/rad för KL-träbalken och 129 
kNm/rad för limträbalken. Balken i korslimmat trä har således 43 % högre 
rotationsstyvhet gentemot balken i limträ.  

 

 
Figur 51. Initial rotationsstyvhet i förband i respektive KL-träbalk och limträbalk. 

 

4.1.3 Nedböjning över tid 

I Figur 52 visas den totala nedböjningen över tid frånsett det initiala skedet av balkens 
nedböjning. Sett till nedböjning över tid förhåller sig de olika balkarna i stora delar 
parallellt med varandra, se Figur 52, men från 96 timmar blir det större nedböjning i 
limträbalken än i KL-träbalken. Då provning över tid avslutades så hade båda 
provkropparna en snittnedböjning av 0,005 millimeter per timme. 
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Figur 52. Total nedböjning av KL-träbalk och limträbalk över tid frånsett det initiala skedet.  

 

Böjningen av respektive balk redovisas i Figur 53 och visar på att limträbalken har en 
större nedböjning över tid. Sett till nedböjningen orsakad av den relativa rotationen så 
har istället balken i korslimmat trä en större nedböjning över tid, se Figur 54. 

 

 
Figur 53. Böjning av respektive balk över tid. 
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Figur 54. Nedböjning orsakad av relativ rotation vid belastning över tid. 

 

4.1.4 Pålastning till brott 

Limträbalken uppvisade ett sprött brott, se Figur 55 (a), då lasten nådde 2 kN. Balken 
av korslimmat trä uppvisade stora deformationer i förbandsområdet och vid belastning 
upp till 3 kN så hade balken inte spruckit men det finns väl synliga stora deformationer 
i förbandet, se Figur 55 (b). På grund av att den totala nedböjningen av balken översteg 
vad fixturen klarade av så avbröts pålastningen för balken i korslimmat trä vid 3 kN.  

 

 

Figur 55. Deformationer i förbandet för limträ (a) och för KL-trä (b) vid belastning av 2 kN. 
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Figur 56 respektive Figur 57 visar nedböjning orsakad av böjning av balk och av den 
relativa rotationen i förbandet. Balken i korslimmat trä visade sig i båda fall böja ner 
mindre än den i limträ. Platån som uppvisas för balken i korslimmat trä, vid en påförd 
last av 2 kN i Figur 56, är orsakad av att ingen ytterligare pålastning genomfördes 
under en tidsperiod av 16 minuter. Under denna tidsperiod så fortsatte 
deformationerna öka i förbandet medan lasten var konstant. Därefter fortsatte 
pålastning av balken i korslimmat trä. 

 

 
Figur 56. Nedböjning orsakad av relativ rotation i förbandet i relation till påförd kraft vid pålastning till brott 
för respektive balk. 
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Figur 57. Böjning av balk i relation till påförd kraft vid pålastning till brott för respektive balk. 

 

Tabell 8 visar densitet samt fuktkvot hos provkropparna vid belastning till brott. 

 

Tabell 8. Densitet samt fuktkvot vid belastning till brott. 

 Limträ Korslimmat trä 

Fuktkvot [%] 12,27 10,47 

Torrdensitet [kg/m3] 417,91 478,30 
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4.1.5 Resultatsammanställning - jämförelse av korslimmat trä och limträ  

I detta delkapitel redovisas en jämförelse mellan KL-träbalk och limträbalk vid 
laboration. 

I Tabell 9 och Tabell 10 visas vilken balk som uppvisar högst prestanda i genomförd 
laboration. Balken av korslimmat trä uppvisar högst prestanda både sett till böjning av 
balk (Tabell 9) och nedböjning orsakad av den relativa rotationen i förbandet (Tabell 
10). Den balk som uppvisar högst prestanda i respektive disciplin har en 1 i kolumnen 
och den balk som uppvisar sämre prestanda har en 0 i kolumnen. De olika 
disciplinerna viktas lika i varje disciplin. 

Tabell 9. Översiktlig tabell för vilken balk som uppvisar den högst prestanda i böjning av balk i genomförda tester. 

 Korslimmat trä Limträ 

Böjning av balk, initialt skede 0 1 

Böjning av balk, över tid 1 0 

Böjning av balk, pålastning till brott 1 0 

Totalt 2 1 

 

Tabell 10. Översiktlig tabell för vilken balk som uppvisar den högst prestanda i nedböjning av den relativa 
rotationen i förbandet i genomförda tester. 

 Korslimmat trä Limträ 

Initial nedböjning, rotation 1 0 

Nedböjning över tid, rotation 0 1 

Nedböjning vid pålastning till brott, rotation 1 0 

Totalt 2 1 
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4.2 Resultat – jämförelse av teoretiskt utfall med experimentellt utfall 

I detta delkapitel redovisas resultat från beräknade nedböjningar och jämförs med 
experimentella resultat för initial böjning i balk samt nedböjning som beror av den 
relativa rotationen i förbandet.  

4.2.1 Nedböjning av respektive balk 

Framtagen elasticitetsmodul genom provning av limträ och korslimmat trä redovisas i 
Tabell 11. Framtagen elasticitetsmodul användes som ingående data vid beräkning av 
teoretisk nedböjning av balkarna.  

Tabell 11. Resultat av elasticitetsmodul från provning. 

Limträ Korslimmat trä 

Elasticitetsmodul [MPa] 9 948 4 189 

Resultatet av initial böjning av balkarna samt dess differens mellan teoretiskt och 
praktiskt utfall redovisas i Tabell 12. Resultatet visar på att differensen mellan 
praktiskt och teoretiskt utfall i KL-träbalken är avsevärt större än i limträbalken. Att 
balken av korslimmat trä har en högre teoretisk nedböjning gentemot limträbalken har 
ett direkt samband med att framtagen elasticitetsmodul (Tabell 11) är lägre för balken 
av korslimmat trä.  

Tabell 12. Resultat av initial nedböjning av balk samt procentuell ökning mellan beräknade och mätta värden vid 
belastning av 0,72 kN vid balkände. 

Limträ Korslimmat trä 

Teoretiskt utfall av initial böjning av balk [mm] 3,45 8,20 

Praktiskt utfall av initial böjning av balk [mm] 3,07 4,79 

Differens mellan teoretisk- och praktiskt utfall [mm] 0,38 3,41 

Procentuell ökning till beräknade från mätta värden 12 % 71 % 

För limträbalken stämmer beräkningar förhållandevis väl mellan praktiskt- och 
teoretiskt utslag för framtagande av nedböjning med en differens av 0,38 millimeter, 
se Tabell 12, vilket motsvarar en procentuell ökning av 12 % från mätta- till beräknade 
värden. Även för framtagande av nedböjning orsakad av den relativa rotationen så 
överensstämmer praktiskt- och teoretiskt utslag med en differens av 0,32 millimeter 
för limträbalken, se Tabell 13, vilket motsvarar en procentuell minskning av 2 % från 
mätta- till beräknade värden.  
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Tabell 13. Teoretisk relativ rotation i förbandet samt dess nedböjning vid påverkan av last motsvarande 0,72 kN. 

 Limträ Korslimmat trä 

Teoretiskt utfall av nedböjning av rotation [mm] 16,61 16,16 

Praktiskt utfall av nedböjning av rotation [mm] 16,93 11,61 

Differens mellan teoretiskt- och praktiskt utfall [mm] 0,32 4,55 

Procentuell ökning till beräknade från mätta värden - 2 % 39 % 

 

För balken av korslimmat trä uppvisas dock stora variationer mellan mätta och 
beräknade värden på böjning av balken och nedböjning orsakad av relativ rotation. 
Böjningen av balken uppvisar en skillnad av 3,41 millimeter (Tabell 12), vilket 
motsvarar en procentuell ökning av 71 % från mätta- till beräknade värden. Även för 
framtagande av nedböjningen orsakad av den relativ rotation uppvisas stora 
variationer med en differens av 4,55 millimeter (Tabell 13), vilket motsvarar en 
procentuell ökning av 39 % från mätta- till beräknade värden.  
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4.3 Resultat av analys med Digital Image Correlation (DIC) 

Resultat för förflyttning i var dymling i förhållande till kraft på dymling redovisas i 
Figur 58 för respektive dymling. Ur dessa figurer bekräftas tidigare resultat om att 
balken av korslimmat trä erhåller högre prestanda vid hänsyn till rotation i förbandet. 
Balken av korslimmat trä har mindre förflyttning i relation till påförd last i tre 
dymlingar, se Figur 58 (a), (b) och (c), medan en större förflyttning påvisas i en 
dymling, se Figur 58 (d).  

 

 
Figur 58. Förflyttning i relation till kraft för respektive dymling i det initiala skedet. (a) motsvarar dymling 1, (b) 
motsvarar dymling 2, (c) motsvarar dymling 3 samt (d) motsvarar dymling 4.   
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5 DISKUSSION 
I detta kapitel sker en diskussion över studiens resultat, val av metod samt studiens 
bidrag till ett hållbart byggande. 

5.1 Resultatdiskussion 

Resultatet av den genomförda experimentella studien visar att en balk i korslimmat trä 
har goda egenskaper med avseende på såväl böjning som relativ rotation i 
dymlingsförbandet. Vid såväl nedböjningen orsakad av rotationen i förbandet som 
nedböjningen av balken på grund av balkböjning så har balken i korslimmat trä lägre 
nedböjning än motsvarande balk i limträ. Även sett till vilket brott som uppkommer så 
visar balken i korslimmat trä på fördelar där brottet som uppkommer är segt medan 
brottet som uppkommer i limträbalken är ett avsevärt sprödare brott. Att balken av 
korslimmat trä visar på positiva effekter gentemot det traditionella utförandet av 
balkonger med en balk av limträ som balkelement visar på att det finns potential i att 
utföra balkar av korslimmat trä. Att sprickbildning ej uppkommer vid belastning av 
balken i korslimmat trä stämmer väl överens med resultat från tidigare 
forskningsprojekt av Blass och Flaig (2013) som påvisat att en av fördelarna med balkar 
av korslimmat trä är mindre benägen att spricka gentemot limträbalkar när den utsätts 
för dragbelastning vinkelrätt mot balkens längdaxel. En viss del av att balken i 
korslimmat trä har bättre egenskaper kan komma av att balken har högre densitet 
gentemot balken i limträ. Detta påvisades i studien av Dorn et al. (2013) som fastställer 
att en ökad densitet hos en provkropp ger en ökad lastbärande förmåga och mindre 
förflyttningar i förbandet.  

Att böjningen är större i den korslimmade balken i ett initialt skede är förenligt med 
dess lägre elasticitetsmodul. Den relativa luftfuktigheten varierade under provningen 
vilket kan ha haft inverkan på balkarnas böjning över tid. Att böjningen över tid blir 
lägre i balken av korslimmat trä kan till viss del bero av att korslimmat trä har hög 
formstabilitet med relativt små fuktbetingade rörelser, vilket diskuterades av 
Gustafsson (2017).  

En orsak till att den relativa rotationen är mindre i balken av korslimmat trä kan 
komma av att respektive dymling belastar balken i korslimmat trä via två 
fiberriktningar, vilket kan ge en förstärkande och armerande effekt, medan 
limträbalken endast påverkas av belastning genom en vinkel för respektive dymling till 
fiberriktningen. Denna teori stämmer överens med undersökningen av Blass och Uibel 
(2007) där en högre hålkantshållfasthet påvisades vid belastning genom två skikt med 
olika fiberriktningar i jämförelse med ett skikt.  
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Resultatet mellan teoretiska beräkningar och resultat från experimentella försök visar 
på att teorin är tillämpbar vid beräkning av initial böjning av balk samt nedböjning 
orsakad av rotationen för balken i limträ, dock så har större variationer mellan 
teoretiskt och praktiskt utslag visats för balken i korslimmat trä. En studie av Dorn et 
al. (2013) visar att beräkningar på en konstruktions styvhet kan vara tillförlitliga i vissa 
tester och opålitliga i andra tester. Detta innebär att ytterligare studier på ett större 
antal provkroppar behöver utföras för att säkerställa användandet av formlerna vid 
beräkning av korslimmat trä. Att teoretiska beräkningar för den relativa rotationen 
enligt Eurokod 5 inte överensstämmer med experimentella försök för balken i 
korslimmat trä kan även vara en konsekvens av att förskjutningsmodulen endast tar 
hänsyn till densitet och dymlingsdiameter och inte vilken riktning till fibrerna som 
belastas.  

5.2 Metoddiskussion 

I detta delkapitel så diskuteras metodval, uppkommen problematik och brister med 
arbetet. 

5.2.1 Provning för framtagande av elasticitetsmodul 

Vid framtagande av elasticitetsmodul för respektive balk så användes ingen standard 
för provningen. Detta berodde av att längden av de producerade provkropparna var för 
kort för att uppfylla längden som angavs i standarden. En längre balk som efterfrågas 
i standarden hade påvisat en större nedböjning i relation till dess längd och resultatet 
från standardmätning hade högst troligt gett ett resultat med högre precision än 
framtaget resultat.  

Upplagen som användes vid provning för elasticitetsmodul var inte helt stumma vilket 
innebär att upplagens eftergivlighet kan ha påverkat resultatet. Att differensen mellan 
en lägre påförd last och en övre påförd last användes vid framtagandet av 
elasticitetsmodulen bidrar dock troligtvis till att påverkan från upplagens eftergivlighet 
begränsas och att resultaten blev mer tillförlitliga.  

5.2.2 Laborationsutförande 

I ett initialt skede så avgränsades arbetet till att endast utvärdera två provkroppar, en 
av respektive slag. Att endast två provkroppar utvärderades berodde på att 
laborationen utfördes över längre tid och att tidsåtgången för arbetet var begränsat. 
Carling (1992) fastställer att minst fem lika prov behöver utföras för att ge ett 
tillförlitligt resultat vilket innebär att studiens resultat inte fullt ut kan anses 
tillförlitligt utan endast ger en fingervisning över hur balkarna förhåller sig till 
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varandra. Ytterligare analys med större provserier behöver utföras för att fullt fastställa 
hur balkarna förhåller sig till varandra där även hänsyn i så fall tas till att trämaterialet 
kan innefatta variationer i form av kvistar och snedfibrighet.  

Vid mätning av nedböjning av limträbalken vid pålastning så översteg nedböjningen 
slaglängden av lägesgivaren, vilket gav att ett resultat fick uteslutas ur analysen. Detta 
bidrog till att tidigare mätvärden, där slaglängden hade varit tillräcklig, användes för 
analys. Jämförelsen kunde fortsatt utföras men då med de tidigare mätvärdena, vilket 
ger att resultatets utgång inte påverkades vid jämförelse balkarna emellan.  

Anordningen för laborationen var uppbyggd för att samtida pålastning skulle ske för 
de båda provkropparna. Vid laborationstillfället så pålastades istället en provkropp åt 
gången, detta på grund av att endast en kamera fanns tillgänglig för att mäta 
förflyttningarna i respektive förband. Vid sista pålastningen så visade det sig att 
lägesgivarna vid den andra provkroppen gav utslag vilket visar på att anordningen för 
laborationen rört på sig under pålastningstillfället. Detta ger att avläsningarna för 
initiala deformationer har påverkats av anordningens förflyttning vid sista 
pålastningstillfället. Då sista mätvärdet uteslöts ur analysen på grund av att 
lägesgivarens slaglängd överstegs så har inte anordningens förflyttning påverkan på 
resultatet av analysen vid jämförelse mellan de båda provkropparna. 

Provning utfördes endast under delar av månaderna april och maj vilket ger att värden 
av fuktbelastning inte blir representativa för en årsvariation som krävs vid utvärdering 
av de bärande elementen i en balkong och dess infästningar. Ytterligare utvärdering 
behöver utföras där det bärande träelementet och dess infästning utförs över ett längre 
tidsspann där årets variationer av fuktbelastning tas i beaktandet. 

Framtagande av böjning av respektive balk utgick från att nedböjningen orsakad av 
rotationen exkluderades från den totala nedböjningen av strukturen. Detta ger att en 
precis samtidig avläsning behöver ske mellan lägesgivarna för att ge precision i 
resultatet för böjning av balkarna. Då avläsningen genomfördes visuellt och inte med 
utrusning som loggar mätvärden bidrar det till en viss mindre tidsfördröjning mellan 
avläsningarna av lägesgivarna. Detta bidrar till att resultaten från böjning inte fullt ut 
är lika tillförlitliga som resultaten från de separata delarna av total nedböjning 
respektive nedböjning orsakad av rotation i förbandet. Då samtliga resultat påvisade 
relativt stora differenser mellan limträ och korslimmat trä så orsakar dock inte dessa 
mindre avvikelser utgången för jämförelsen mellan balkarna. 

Studien hade ett deformationsfall där dymlingarna kröker sig, en del av 
deformationerna beror därför av dymlingarnas flytmoment och en annan del av 
hålkantshållfastheten, enligt (5.1). Ett annat deformationsfall som kan uppkomma är 
då dymlingen är grövre eller med högre hållfasthet och brottmoden endast beror av 
hålkantshållfastheten, enligt (5.2). Hålkantshållfastheten är det vitala vid jämförelse 
mellan balktyperna så en brottmod som endast ser till hålkantshållfastheten hade med 
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fördel kunna användas i studien. Då samma dymlingsutförande används i förbandet 
mellan de olika balktyperna så blir dess flytmoment lika i teorin och jämförelsen 
mellan balkarnas deformationer anses ändå vara tillförlitlig för att se hur balktyperna 
förhåller sig till varandra. 

𝐹𝐹𝑣𝑣,𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝑓𝑓ℎ𝑘𝑘 ∗ 𝑡𝑡1 ∗ 𝑑𝑑 ��2 + 4𝑀𝑀𝑦𝑦,𝑅𝑅𝑘𝑘

𝑓𝑓ℎ𝑘𝑘∗𝑑𝑑∗𝑡𝑡12
− 1�   (5.1) 

𝐹𝐹𝑣𝑣,𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝑓𝑓ℎ𝑘𝑘 ∗ 𝑡𝑡1 ∗ 𝑑𝑑     (5.2) 

 

5.3 Relation till hållbart byggande 

Denna studie visar på att balken av korslimmat trä har positiva effekter gentemot det 
traditionella utförandet av balkonger med en balk av limträ. Detta visar på att finns 
potential i att utföra balkar av korslimmat trä istället för att det endast utförs som 
större planelement. Att öka möjligheterna att använda trä i konstruktioner där de har 
sämre materialegenskaper gentemot de alternativa stommaterialen leder till att trä kan 
användas i större utsträckning och i längden konkurrera ut alternativen med större 
klimatpåverkan. Att öka möjligheterna att använda trä vid byggnation leder till ett 
hållbart byggande. 

Att utreda och laborera med materialet trä leder till att mer kunskap inom ämnet 
kommer till känna. En ökad insikt i trämaterialets möjligheter kan i sig användas till 
att samhällsbyggandet använder trä som stommaterial i allt högre utsträckning. Att trä 
är ett bättre miljömässigt alternativ än andra stommaterial påvisades bland annat av 
Brege et al. (2017) som visade på att ett industriellt producerat trähus har 40 % lägre 
utsläpp av koldioxidekvivalenter än ett betonghus.  
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6 SLUTSATS 
I detta kapitel redovisas svaren på uppsatta frågeställningar för arbetet. 

6.1 Återkoppling till frågeställningen 

Frågeställning: 

Hur förhåller sig en limträbalk och en balk i korslimmat trä till varandra vid utböjning i ett 
initialt skede, vid medellång lastvarighet samt vid belastning till brott i en konsolbalk? 

Föreliggande studie visar på att balken i korslimmat trä har en lägre nedböjning 
orsakad av den relativa rotationen i förbandet i initialt skede. En orsak till att detta kan 
komma av att respektive dymling belastar balken i korslimmat trä via två 
fiberriktningar, vilket kan ge en förstärkande och armerande effekt, medan 
limträbalken endast påverkas av belastning genom en vinkel för respektive dymling till 
fiberriktningen. Studien visar också att balken av korslimmat trä får en lägre 
nedböjning orsakad av balkens eftergivlighet vid medellång lastvarighet, som till viss 
del kan bero på att balken av korslimmat trä har hög formstabilitet med relativt små 
fuktbetingade rörelser. Vid uppkomst av brott i limträbalken karakteriseras brottet 
som ett sprött brott där sprickbildning uppkom utan förvarning medan brottet i balken 
av korslimmat trä karakteriseras som ett segt brott med synliga deformationer i 
förbandet. 

Att balken av korslimmat trä visar på positiva effekter gentemot det traditionella 
utförandet av balkonger med en balk av limträ visar på att det finns potential i att 
utföra balkar av korslimmat trä istället för att det endast utförs som större 
planelement. 

 

Frågeställning: 

Överensstämmer teoretiska beräkningar utförda enligt Eurokod 5 med resultat uppmätta 
vid experimentella försök? 

Teoretiska beräkningar stämmer till stor del överens med praktiskt utslag för 
limträbalken dock så visas på stora variationer i jämförelse av teoretiskt och praktiskt 
utslag för balken av korslimmat trä. En anledning till detta är att beräkningar på en 
konstruktions styvhet kan vara tillförlitliga i vissa tester och opålitliga i andra tester. 
Detta innebär att ytterligare studier på ett större antal provkroppar behöver utföras för 
att säkerställa användandet av formlerna i Eurokod 5 vid beräkning av korslimmat trä. 

En annan anledning kan komma av att respektive dymling belastar balken i 
korslimmat trä via två fiberriktningar, vilket kan ge en förstärkande och armerande 
effekt, medan limträbalken endast påverkas av belastning genom en vinkel för 
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respektive dymling till fiberriktningen. Den armerade effekten tas inte hänsyn till vid 
framtagande av den relativa rotationen i förbandet vilket kan bidra till att balken i 
korslimmat trä inte överensstämmer med de teoretiska beräkningarna.   
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 A1 

Bilaga A: Framtagande av dymlingsplacering 

Indata för genomförandet redovisas i Tabell A1 och förbindarna placeras enligt Figur 
A1. 

Tabell A1. Indata för framtagande av dymlingsplacering. 

Kraft [P] 1,0 kN 

Excentricitet (e) 1850 mm 

Densitet (ρ) 477 kg/m3 

Dymlingsdiameter (d) 10 mm 

Balkbredd (bbalk) 115 mm 

Plåttjocklek (tp) 10 mm 

Virkestjocklek (t1) 52 mm 

Figur A1. Förbindarnas placering i förbandet. 



 A2 

Bestämning av påverkande tvärkraft samt moment kring rotationscentrum tas fram: 

𝑀𝑀𝐶𝐶𝑠𝑠𝑑𝑑 = 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 1,85 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚  

𝑉𝑉𝐸𝐸𝑑𝑑 = 𝑃𝑃 = 1,0 𝑘𝑘𝑘𝑘 

Fördelningen av moment och tvärkraft på respektive dymling redovisas i Figur A2. 

Figur A2. Mothållande tvärkraft och kraft från moment på respektive dymling. Röd linje motsvarar moment, 
grön linje motsvarar tvärkraft och streckad linje är resulterande kraft. 

Kraft i respektive fästdon bestämdes med ekvation nedan och dess resultat redovisas i 
Tabell A2.  

𝐹𝐹𝑠𝑠𝑖𝑖,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 𝐻𝐻𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑠𝑠
− 𝑀𝑀𝐶𝐶,𝐸𝐸𝐸𝐸

∑�𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖
2 +𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖

2 �
∗ 𝑟𝑟𝑠𝑠𝑖𝑖 

𝐹𝐹𝑠𝑠𝑖𝑖,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑠𝑠

+ 𝑀𝑀𝐶𝐶,𝐸𝐸𝐸𝐸
∑�𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖

2 +𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖
2 �
∗ 𝑟𝑟𝑠𝑠𝑖𝑖 

𝐹𝐹𝑠𝑠,𝐸𝐸𝑑𝑑 = �𝐹𝐹𝑠𝑠𝑖𝑖.𝐸𝐸𝑑𝑑
2 + 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑖𝑖.𝐸𝐸𝑑𝑑

2  

Vinkel för respektive dymlings kraftriktning tas fram nedan och dess resultat redovisas 
i Tabell A2. 

𝛼𝛼 = arctan �𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐸𝐸𝐸𝐸
𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐸𝐸𝐸𝐸

� 



Tabell A2. Belastning på respektive fästdon samt vinkel till fiberriktningen. 

Dymlingsnr 1 2 3 4 

Fix,Ed [kN] -7,23 7,23 7,23 -7,23

Fiz,Ed [kN] 7,48 7,48 -6,98 -6,98

Fi,Ed [kN] 10,40 10,40 10,04 10,04 

𝛼𝛼 [°] 46,0 46,0 44,0 44,0 

Uppfyllande av avståndskraven redovisas i Tabell A3 samt Tabell A4. 

Tabell A3. Resultat av avståndskontroll för trämaterialet. 

Typ av avstånd Minsta avstånd Minsta 
avstånd 

Avstånd 

Parallellt fiberriktningen (3 + 2 | cos α |) d 30 64 OK! 

Vinkelrätt fiberriktningen 3 d 30 64 OK! 

Ändavstånd max (7 d; 80 mm) 80 118 OK! 

Belastad kant max[(2 + 2sin α) d; 3d] 30 58 OK! 

Tabell A4. Resultat av avståndskontroll för stålplåten. 

Typ av avstånd Minsta avstånd Minsta avstånd Avstånd 

Ändavstånd 1,2d 12 109 OK! 

Resultat för spänningen mellan dymling och trä redovisas nedan. 

𝑓𝑓𝑠𝑠𝐸𝐸𝑑𝑑 = max (𝐹𝐹𝑖𝑖𝐸𝐸𝐸𝐸)
�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘−𝑡𝑡𝑝𝑝�∗𝑑𝑑

 =9,9 MPa

Programvaran Excel användes vid framtagande av spänningen och fästdonens avstånd 
till rotationscentrum varierades till att uppnå en spänning så nära målspänningen av 
10 MPa som möjligt. En spänning motsvarande 9,9 MPa var det närmaste spänningen 
som kunde uppnås för att avstånden skulle motsvara hela millimetrar. 

Bäddhållfasthet för respektive kraftriktning tas fram nedan och resultatet redovisas i 
Tabell A5. 
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𝑓𝑓ℎ𝑘𝑘(𝛼𝛼) =  
0,082(1 − 0,01𝑑𝑑)𝜌𝜌

(1,35 + 0,015𝑑𝑑)𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚2(𝛼𝛼) + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2(𝛼𝛼) 

Tabell A5.  Bäddhållfasthet för respektive kraftriktning. 

Dymlingsnr 1 2 3 4 

fh,α,k [MPa] 27,97 27,97 28,36 28,36 

Bärförmågan per förbindare och skär tas sedan fram genom nedan och resultat 
redovisas i Tabell A6. 

𝐹𝐹𝑣𝑣,𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧

𝑓𝑓ℎ𝑘𝑘 ∗ 𝑡𝑡1 ∗ 𝑑𝑑

𝑓𝑓ℎ𝑘𝑘 ∗ 𝑡𝑡1 ∗ 𝑑𝑑 ��2 +
4𝑀𝑀𝑦𝑦,𝑅𝑅𝑘𝑘

𝑓𝑓ℎ,1,𝑘𝑘 ∗ 𝑑𝑑 ∗ 𝑡𝑡12
− 1�

2,3 ∗ �𝑀𝑀𝑦𝑦,𝑅𝑅𝑘𝑘 ∗ 𝑓𝑓ℎ𝑘𝑘 ∗ 𝑑𝑑

Tabell A6. Maximalt tillåten last för respektive dymling. Deformationsfall redovisas med fet stil. 

Dymlingsnr 1 2 3 4 Deformationsfall 

FvRk1 [kN] 29,36 29,36 29,77 29,77 (a) 

FvRk2 [kN] 15,80 15,80 15,97 15,97 (b) 

FvRk3 [kN] 20,42 20,42 20,56 20,56 (c) 

Deformationsfall som först uppkommer motsvaras av att dymlingarna kröker sig, 
vilket redovisas i Figur A3 (b). 

Figur A3. Möjliga deformationer vid inslitsade stålplåtar. (Bergkvist 2015). 
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Kontroll för antal fästdon i rad parallellt med fiberriktningen: 

𝑚𝑚0.9 �2𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖
13𝑑𝑑

=4 1,56 ≥ 1 OK! 
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Bilaga B: Beräkningar för bestämning av effektiva elasticitetsmoduler 

Indata för balkarna redovisas i Tabell B1 och belastningsfallen redovisas i Tabell B2. 
Mätvärden för laborationen redovisas i Tabell B3. 

Tabell B1. Indata för balkar av limträ och korslimmat trä samt avstånd mellan punktlast och stöd. 

Avstånd mellan punktlast och stöd b 1 635 mm 

Bredd på balk b 2 115 mm 
Höjd på balk h 180 mm 
Längd mellan upplag l 1600 mm 

Tabell B2. Belastning i de olika belastningsfallen. 

Massa [kg] Kraft P [N] 

Fall 1 25 245,5 

Fall 2 90 883,8 

Tabell B3. Mätdata från laboration. 

Limträ KL-trä 

Nr Fall 1 Fall 2 Fall 1 Fall 2 

1 0,02 0,21 0,21 0,64 mm 

2 0,03 0,23 0,20 0,64 mm 

3 0,06 0,23 0,20 0,65 mm 

4 0,07 0,23 0,21 0,66 mm 

5 0,07 0,23 0,22 0,66 mm 

6 0,06 0,25 0,24 0,66 mm 

7 0,05 0,25 0,29 0,65 mm 

8 0,05 0,25 0,23 0,65 mm 

9 0,05 0,24 0,21 0,80 mm 

10 0,06 0,24 0,21 0,58 mm 
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Utifrån mätvärden av nedböjning i Tabell B3 så togs medelvärden av nedböjning fram, 
vilket redovisas i Tabell B4. 

Tabell 14. Medelvärde av nedböjning för respektive balk och belastningsfall. 

KL-trä Limträ 

u1 [mm] u2 [mm] u1 [mm] u2 [mm] 

0,05 0,24 0,22 0,66 

Elasticitetsmodulerna beräknades: 

𝐸𝐸 = 𝑏𝑏1(𝑃𝑃2−𝑃𝑃1)(3𝑏𝑏2−4𝑏𝑏12)
2(𝑢𝑢2−𝑢𝑢1)𝑏𝑏2ℎ3

= 9948 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑀𝑀 För limträbalk. 

𝐸𝐸 = 𝑏𝑏1(𝑃𝑃2−𝑃𝑃1)(3𝑏𝑏2−4𝑏𝑏12)
2(𝑢𝑢2−𝑢𝑢1)𝑏𝑏2ℎ3

= 4189 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑀𝑀 För KL-träbalk. 
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Bilaga C: Beräkning av teoretisk nedböjning från böjning i balkarna 

Aktuell belastning är 0,72 kN med indata för beräkning i Tabell C1. 

Tabell C1. Indata för limträ- och KL-träbalk. 

Limträbalk KL-träbalk 

Elasticitetsmodul E 9948 4189 MPa 

Bredd på balk b 115 115 mm 

Höjd på balk h 180 180 mm 

Längd på balk L 2000 2000 mm 

Tröghetsmoment I 55890000 55890000 mm4 

Initial böjning för limträbalk: 

𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡 =
4𝑃𝑃𝐿𝐿3

𝐸𝐸𝑏𝑏ℎ3
= 3,45 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Initial böjning för KL-balk: 

𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡 =
4𝑃𝑃𝐿𝐿3

𝐸𝐸𝑏𝑏ℎ3
= 8,20 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Med resultat redovisat i Tabell C2. 

Tabell C2. Teoretisk nedböjning av konsolbalk avhängig av balklängd med framtagen elasticitetsmodul vid 
belastning av punktlast motsvarande 0,72 kN vid balkände. 

Limträ Korslimmat trä 

Initial böjning av balk 3,45 mm 8,20 mm 
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Bilaga D: Beräkning av rotation i förbanden 

Limträbalk 

Indata för beräkningar redovisas i Tabell D1. 

Tabell D1. Indata till det mekaniska förbandet i limträbalken. 

Densitet 𝜌𝜌 477 kg/m3 

Dymlings diameter d 10 mm 

Antal dymlingar ndymling 4 st 

Antal skär nskär 2 st 

Längd från punktlast till rotationscentrum L1 1850 mm 

Radie från dymling till rotationscentrum r 45 mm 

Moment i rotationscentrum 𝑀𝑀𝑐𝑐,𝐸𝐸𝑑𝑑 1332000 Nmm 

Rotation i det mekaniska förbandet i limträbalken. 

Förskjutningdmodul: 

𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟 = 2 ∗ 𝜌𝜌1,5 𝑑𝑑
23

=  9056 𝑘𝑘 𝑚𝑚𝑚𝑚�

Förskjutningsmodul av moment: 

𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟,𝑀𝑀 =  𝑚𝑚𝑠𝑠𝑘𝑘ä𝑟𝑟𝑚𝑚𝑑𝑑𝑦𝑦𝑚𝑚𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟2 =   148371441,1 Nmm 

Relativ rotation: 

𝜗𝜗𝑟𝑟 =  𝑀𝑀𝑐𝑐,𝐸𝐸𝐸𝐸
𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑀𝑀

= 0,0090 𝑟𝑟𝑀𝑀𝑑𝑑𝑚𝑚𝑀𝑀𝑚𝑚𝑃𝑃𝑟𝑟 

Nednöjning av rotation: 

𝑈𝑈𝜗𝜗 = 𝐿𝐿1 ∗  𝜗𝜗𝑟𝑟 = 16,61 𝑚𝑚𝑚𝑚 

En sammanställning över resultatet för limträbalken redovisas i Tabell D2. 
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Tabell D2. Utdata från beräkning av rotation i det mekaniska förbandet i limträbalken. 

Kser 9056 N/mm per förbindare och skär 

Kser,M 148371441,1 Nmm 

𝜗𝜗𝑟𝑟 0,0090 radianer Relativ rotation 

u 𝜗𝜗 16,61 mm Nedböjning 

KL-träbalk 

Indata för beräkningar redovisas i Tabell D3. 

Tabell D2. Indata till det mekaniska förbandet i KL-träbalken. 

Densitet 𝜌𝜌 486 kg/m3 

Dymlings diameter d 10 mm 

Antal dymlingar ndymling 4 st 

Antal skär nskär 2 st 

Längd från punktlast till rotationscentrum L1 1850 mm 

Radie från dymling till rotationscentrum r 45 mm 

Moment i rotationscentrum 𝑀𝑀𝑐𝑐,𝐸𝐸𝑑𝑑 1332000 Nmm 

Rotation i det mekaniska förbandet i KL-träbalken. 

Förskjutningdmodul: 

𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟 = 2 ∗ 𝜌𝜌𝑚𝑚1,5 𝑑𝑑
23

=  9308 𝑁𝑁
𝑚𝑚𝑚𝑚

Förskjutningsmodul av moment: 

𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟,𝑀𝑀 =  𝑚𝑚𝑠𝑠𝑘𝑘ä𝑟𝑟𝑚𝑚𝑑𝑑𝑦𝑦𝑚𝑚𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟2 =   152507617 Nmm 

Relativ rotation: 

𝜗𝜗𝑟𝑟 =  𝑀𝑀𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐
𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑀𝑀

= 0,0121 𝑟𝑟𝑀𝑀𝑑𝑑𝑚𝑚𝑀𝑀𝑚𝑚𝑃𝑃𝑟𝑟 

Nedböjning av rotation: 

𝑢𝑢𝜗𝜗 = 𝐿𝐿1 ∗  𝜗𝜗𝑟𝑟 = 16,16 𝑚𝑚𝑚𝑚 
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En sammanställning över resultatet för balken i korslimmat trä redovisas i Tabell D4. 

Tabell D3. Utdata från beräkning av rotation i det mekaniska förbandet i KL-träbalken. 

Kser 9308 N/mm 
per förbindare och 
skär 

Kser,M 152507617 Nmm 

𝜗𝜗𝑟𝑟 0,0087 radianer Relativ rotation 

u𝜗𝜗 16,16 mm Nedböjning 
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Bilaga E: Utdata från laboration 

Rådatan samt beräknad nedböjning av balk samt relativ rotation från laborationen för 
limträ redovisas i Tabell E1, E2 samt E3 och för korslimmat trä i Tabell E4, E5 och E5. 

Tabell E1. Rådata från laborationen för balken av limträ samt beräknad av balk och relativ rotation i ett initialt 
skede. 

Ackumulerad 
tid

Kraft Moment LVDT 1B LVDT 2B LVDT 3B Nedböjning 
Relativ 
rotation

Nedböjning 
Balk

0 0,23 0,41 5,28 -0,23 0,12 3,80 1,48 

0:02:00 0,47 0,84 11,75 -0,61 0,23 9,12 2,63 

0:03:00 0,72 1,28 20,00 -1,30 0,26 16,93 3,07 

0:04:15 1,01 1,80 36,65 -2,43 0,34 30,06 6,59 

Tabell E2. Rådata från laborationen för balken av limträ samt beräknad av balk och relativ rotation över tid. 

Ackumulerad 
tid 

Kraft Moment LVDT 1B LVDT 2B LVDT 3B Nedböjning 
Relativ 
rotation 

Nedböjning 
Balk 

0:22:00 1,01 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0:27:00 1,01 1,80 0,09 0,00 0,00 0,00 0,09 

0:30:00 1,01 1,80 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 

0:32:30 1,01 1,80 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 

0:34:30 1,01 1,80 0,24 0,00 0,01 0,11 0,13 

0:36:30 1,01 1,80 0,27 0,00 0,01 0,11 0,16 

0:38:30 1,01 1,80 0,30 0,00 0,01 0,11 0,19 

0:40:30 1,01 1,80 0,33 0,00 0,01 0,11 0,22 

0:42:30 1,01 1,80 0,37 0,00 0,01 0,11 0,26 

0:44:30 1,01 1,80 0,39 0,00 0,01 0,11 0,28 

0:46:30 1,01 1,80 0,42 0,00 0,01 0,11 0,31 

0:48:30 1,01 1,80 0,44 0,00 0,01 0,11 0,33 

0:50:30 1,01 1,80 0,48 0,00 0,01 0,11 0,37 

0:52:30 1,01 1,80 0,50 0,00 0,01 0,11 0,39 
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0:54:30 1,01 1,80 0,52 0,00 0,01 0,11 0,41 

0:56:30 1,01 1,80 0,54 0,00 0,01 0,11 0,43 

0:58:30 1,01 1,80 0,58 0,00 0,01 0,11 0,47 

1:00:30 1,01 1,80 0,59 0,00 0,01 0,11 0,48 

1:02:30 1,01 1,80 0,62 0,00 0,01 0,11 0,51 

1:04:30 1,01 1,80 0,63 0,00 0,01 0,11 0,52 

1:06:30 1,01 1,80 0,66 0,00 0,01 0,11 0,55 

1:08:30 1,01 1,80 0,67 0,00 0,01 0,11 0,56 

1:10:30 1,01 1,80 0,69 0,00 0,01 0,11 0,58 

1:12:30 1,01 1,80 0,70 0,00 0,02 0,22 0,48 

1:14:30 1,01 1,80 0,72 0,00 0,02 0,22 0,50 

1:16:30 1,01 1,80 0,74 0,00 0,02 0,22 0,52 

1:18:30 1,01 1,80 0,76 0,00 0,02 0,22 0,54 

1:20:30 1,01 1,80 0,78 0,00 0,02 0,22 0,56 

1:23:00 1,01 1,80 0,79 0,00 0,02 0,22 0,57 

1:25:00 1,01 1,80 0,82 0,00 0,02 0,22 0,60 

1:27:00 1,01 1,80 0,83 0,00 0,02 0,22 0,61 

1:29:00 1,01 1,80 0,84 0,00 0,02 0,22 0,62 

1:31:00 1,01 1,80 0,86 0,00 0,02 0,22 0,64 

1:33:00 1,01 1,80 0,87 0,00 0,02 0,22 0,65 

1:35:00 1,01 1,80 0,91 0,00 0,02 0,22 0,69 

1:37:00 1,01 1,80 0,91 0,00 0,02 0,22 0,69 

1:39:00 1,01 1,80 0,92 0,00 0,02 0,22 0,70 

1:41:00 1,01 1,80 0,93 0,00 0,02 0,22 0,71 

1:43:00 1,01 1,80 0,95 0,00 0,02 0,22 0,73 

1:45:00 1,01 1,80 0,97 0,00 0,02 0,22 0,75 

1:47:00 1,01 1,80 0,98 0,00 0,02 0,22 0,76 

1:48:00 1,01 1,80 0,99 0,00 0,02 0,22 0,77 
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1:49:00 1,01 1,80 1,00 0,00 0,02 0,22 0,78 

1:50:00 1,01 1,80 1,00 0,00 0,02 0,22 0,78 

1:51:00 1,01 1,80 1,00 0,00 0,02 0,22 0,78 

1:52:00 1,01 1,80 1,01 0,00 0,02 0,22 0,79 

1:53:00 1,01 1,80 1,01 0,00 0,02 0,22 0,79 

1:54:00 1,01 1,80 1,02 0,00 0,02 0,22 0,80 

2:30:00 1,01 1,80 1,21 0,00 0,02 0,22 0,99 

3:00:00 1,01 1,80 1,38 -0,01 0,04 0,54 0,84 

3:30:00 1,01 1,80 1,50 -0,01 0,04 0,54 0,96 

4:30:00 1,01 1,80 1,65 -0,02 0,04 0,65 1,00 

5:30:00 1,01 1,80 1,77 -0,02 0,06 0,87 0,90 

6:00:00 1,01 1,80 1,84 -0,02 0,06 0,87 0,97 

8:30:00 1,01 1,80 2,07 -0,03 0,08 1,19 0,88 

19:30:00 1,01 1,80 2,69 -0,04 0,11 1,63 1,06 

20:30:00 1,01 1,80 2,72 -0,04 0,11 1,63 1,09 

21:30:00 1,01 1,80 2,84 -0,04 0,11 1,63 1,21 

22:30:00 1,01 1,80 2,91 -0,04 0,12 1,74 1,17 

23:30:00 1,01 1,80 2,96 -0,04 0,12 1,74 1,22 

24:30:00 1,01 1,80 2,99 -0,04 0,12 1,74 1,25 

25:30:00 1,01 1,80 3,03 -0,04 0,12 1,74 1,29 

26:30:00 1,01 1,80 3,06 -0,05 0,16 2,28 0,78 

27:30:00 1,01 1,80 3,10 -0,05 0,16 2,28 0,82 

42:30:00 1,01 1,80 3,49 -0,05 0,18 2,50 0,99 

43:30:00 1,01 1,80 3,50 -0,05 0,18 2,50 1,00 

44:30:00 1,01 1,80 3,52 -0,05 0,18 2,50 1,02 

45:30:00 1,01 1,80 3,54 -0,05 0,18 2,50 1,04 

46:30:00 1,01 1,80 3,58 -0,05 0,19 2,60 0,98 

47:30:00 1,01 1,80 3,65 -0,05 0,19 2,60 1,05 
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52:00:00 1,01 1,80 3,73 -0,05 0,19 2,60 1,13 

66:30:00 1,01 1,80 3,95 -0,05 0,20 2,71 1,24 

67:30:00 1,01 1,80 3,97 -0,05 0,20 2,71 1,26 

68:30:00 1,01 1,80 3,98 -0,05 0,21 2,82 1,16 

69:30:00 1,01 1,80 4,00 -0,05 0,21 2,82 1,18 

70:30:00 1,01 1,80 4,01 -0,06 0,21 2,93 1,08 

71:30:00 1,01 1,80 4,03 -0,06 0,21 2,93 1,10 

72:30:00 1,01 1,80 4,05 -0,06 0,21 2,93 1,12 

73:30:00 1,01 1,80 4,06 -0,07 0,21 3,04 1,02 

74:30:00 1,01 1,80 4,07 -0,07 0,21 3,04 1,03 

75:30:00 1,01 1,80 4,08 -0,07 0,21 3,04 1,04 

90:30:00 1,01 1,80 4,24 -0,09 0,21 3,26 0,98 

91:30:00 1,01 1,80 4,25 -0,09 0,22 3,36 0,89 

92:30:00 1,01 1,80 4,26 -0,09 0,22 3,36 0,90 

93:30:00 1,01 1,80 4,27 -0,09 0,22 3,36 0,91 

94:30:00 1,01 1,80 4,28 -0,09 0,22 3,36 0,92 

96:30:00 1,01 1,80 4,30 -0,10 0,22 3,47 0,83 

97:30:00 1,01 1,80 4,31 -0,10 0,22 3,47 0,84 

100:00:00 1,01 1,80 4,33 -0,10 0,22 3,47 0,86 

124:00:00 1,01 1,80 4,53 -0,13 0,22 3,80 0,73 

148:00:00 1,01 1,80 4,74 -0,14 0,22 3,91 0,83 

168:30:00 1,01 1,80 4,84 -0,14 0,22 3,91 0,93 

172:00:00 1,01 1,80 4,85 -0,14 0,23 4,02 0,83 

187:00:00 1,01 1,80 4,92 -0,14 0,23 4,02 0,90 

241:30:00 1,01 1,80 5,15 -0,14 0,25 4,23 0,92 

263:56:00 1,01 1,80 5,27 -0,15 0,25 4,34 0,93 
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Tabell E3. Rådata från laboration för balken av limträ samt beräknad nedböjning av balk och relativ rotation 
vid pålastning till brott. 

Ackumulerad 
tid 

Kraft Moment LVDT 1A LVDT 2A LVDT 3A Nedböjning 
Relativ 
rotation 

Nedböjning 
Balk 

00:00:00 1,06 1,89 0,21 0 0,02 0,22 0,00 

00:01:00 1,11 1,98 0,83 0 0,04 0,43 0,40 

00:02:00 1,16 2,07 1,81 0 0,06 0,65 1,16 

00:03:00 1,21 2,15 2,65 -0,01 0,1 1,19 1,46 

00:04:00 1,26 2,24 4,20 -0,06 0,16 2,39 1,81 

00:05:00 1,31 2,33 6,12 -0,12 0,24 3,91 2,21 

00:06:00 1,36 2,42 9,20 -0,24 0,36 6,51 2,69 

00:07:00 1,41 2,50 14,30 -0,45 0,57 11,07 3,23 

00:08:00 1,46 2,59 19,99 -0,67 0,75 15,41 4,58 

00:09:00 1,50 2,68 30,08 -1,18 1,28 26,70 3,38 

00:10:00 1,55 2,77 40,16 -1,46 1,48 31,91 8,25 

00:11:00 1,60 2,85 58,32 -2,18 2,1 46,45 11,87 

00:12:00 1,65 2,94 74,48 -2,99 2,99 64,90 9,58 

00:13:00 1,70 3,03 109,76 -4,44 4,6 98,12 11,64 

00:14:00 1,75 3,11 145,04 -5,4 6,1 124,82 20,22 

00:15:00 1,80 3,20 180,32 -6,75 7,55 155,21 25,11 

00:16:00 1,85 3,29 211,14 -7,8 8,99 182,23 28,91 

00:17:00 1,90 3,38 222,80 -8,94 10,71 213,27 9,53 

00:18:00 1,95 3,46 238,22 -9,43 11,52 227,38 10,84 

00:19:00 2,00 3,55 253,64 -9,84 12,15 238,67 14,97 

Tabell E4. Rådata från laboration för balken av korslimmat trä samt beräknad nedböjning av balk och relativ 
rotation i ett initialt skede. 

Ackumulerad 
tid

Kraft Moment LVDT 1A LVDT 2A LVDT 3A Nedböjning 
Relativ 
rotation

Nedböjning 
Balk

0:00:00 0,23 0,41 4,80 -0,19 0,08 2,93 1,87 

0:02:00 0,47 0,84 10,31 -0,44 0,21 7,05 3,26 

0:03:00 0,72 1,28 16,40 -0,71 0,36 11,61 4,79 

0:08:30 1,01 1,80 24,63 -1,17 0,62 19,43 5,20 
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Tabell E5. Rådata från laborationen för balken av korslimmat trä samt beräknad av balk och relativ rotation 
över tid. 

Ackumulerad 
tid 

Kraft Moment LVDT 1A LVDT 2A LVDT 3A Nedböjning 
Relativ 
rotation 

Nedböjning 
Balk 

0:22:00 1,01 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0:24:00 1,01 1,80 0,08 0,00 0,00 0,00 0,08 

0:26:00 1,01 1,80 0,14 -0,01 0,01 0,22 0,07 

0:28:00 1,01 1,80 0,22 -0,01 0,01 0,22 0,00 

0:30:00 1,01 1,80 0,27 -0,01 0,01 0,22 0,05 

0:32:00 1,01 1,80 0,33 -0,01 0,01 0,22 0,11 

0:34:00 1,01 1,80 0,38 -0,02 0,01 0,33 0,05 

0:36:00 1,01 1,80 0,42 -0,02 0,01 0,33 0,09 

0:38:00 1,01 1,80 0,47 -0,02 0,02 0,43 0,04 

0:40:00 1,01 1,80 0,52 -0,02 0,02 0,43 0,09 

0:42:00 1,01 1,80 0,55 -0,02 0,02 0,43 0,12 

0:44:00 1,01 1,80 0,59 -0,03 0,02 0,54 0,05 

0:46:00 1,01 1,80 0,62 -0,03 0,02 0,54 0,08 

0:48:00 1,01 1,80 0,65 -0,03 0,02 0,54 0,11 

0:50:00 1,01 1,80 0,69 -0,03 0,02 0,54 0,15 

0:52:00 1,01 1,80 0,72 -0,03 0,02 0,54 0,18 

0:54:00 1,01 1,80 0,76 -0,03 0,02 0,54 0,22 

0:56:00 1,01 1,80 0,77 -0,03 0,03 0,65 0,12 

0:58:00 1,01 1,80 0,79 -0,03 0,03 0,65 0,14 

1:00:00 1,01 1,80 0,83 -0,04 0,03 0,76 0,07 

1:02:00 1,01 1,80 0,85 -0,04 0,03 0,76 0,09 

1:04:00 1,01 1,80 0,87 -0,04 0,03 0,76 0,11 

1:06:00 1,01 1,80 0,90 -0,04 0,03 0,76 0,14 

1:08:00 1,01 1,80 0,91 -0,04 0,03 0,76 0,15 



 E7 

1:11:00 1,01 1,80 0,95 -0,04 0,03 0,76 0,19 

1:12:30 1,01 1,80 0,97 -0,04 0,03 0,76 0,21 

1:14:30 1,01 1,80 0,99 -0,04 0,04 0,87 0,12 

1:16:30 1,01 1,80 1,00 -0,04 0,04 0,87 0,13 

1:18:30 1,01 1,80 1,02 -0,05 0,04 0,98 0,04 

1:20:30 1,01 1,80 1,04 -0,05 0,04 0,98 0,06 

1:22:30 1,01 1,80 1,06 -0,05 0,04 0,98 0,08 

1:24:30 1,01 1,80 1,08 -0,05 0,04 0,98 0,10 

1:26:30 1,01 1,80 1,10 -0,05 0,04 0,98 0,12 

1:28:30 1,01 1,80 1,12 -0,05 0,04 0,98 0,14 

1:30:30 1,01 1,80 1,14 -0,05 0,04 0,98 0,16 

1:32:30 1,01 1,80 1,15 -0,05 0,04 0,98 0,17 

1:34:30 1,01 1,80 1,16 -0,05 0,04 0,98 0,18 

1:35:30 1,01 1,80 1,17 -0,05 0,04 0,98 0,19 

1:36:30 1,01 1,80 1,18 -0,05 0,04 0,98 0,20 

1:37:30 1,01 1,80 1,19 -0,05 0,04 0,98 0,21 

1:38:30 1,01 1,80 1,19 -0,05 0,04 0,98 0,21 

1:39:30 1,01 1,80 1,20 -0,05 0,04 0,98 0,22 

1:40:30 1,01 1,80 1,20 -0,05 0,04 0,98 0,22 

1:41:30 1,01 1,80 1,21 -0,05 0,04 0,98 0,23 

1:42:30 1,01 1,80 1,22 -0,05 0,04 0,98 0,24 

1:43:30 1,01 1,80 1,23 -0,06 0,04 1,09 0,14 

1:47:30 1,01 1,80 1,25 -0,06 0,04 1,09 0,16 

2:18:30 1,01 1,80 1,42 -0,07 0,06 1,41 0,01 

2:48:30 1,01 1,80 1,60 -0,07 0,06 1,41 0,19 

3:18:30 1,01 1,80 1,71 -0,08 0,06 1,52 0,19 

4:18:30 1,01 1,80 1,85 -0,08 0,06 1,52 0,33 

5:18:30 1,01 1,80 1,98 -0,09 0,07 1,74 0,24 
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5:48:30 1,01 1,80 2,08 -0,10 0,07 1,85 0,23 

8:18:30 1,01 1,80 2,28 -0,10 0,08 1,95 0,33 

19:18:30 1,01 1,80 2,83 -0,12 0,09 2,28 0,55 

20:18:30 1,01 1,80 2,87 -0,13 0,10 2,50 0,37 

21:18:30 1,01 1,80 2,90 -0,13 0,10 2,50 0,40 

22:18:30 1,01 1,80 2,93 -0,13 0,10 2,50 0,43 

23:18:30 1,01 1,80 2,97 -0,13 0,10 2,50 0,47 

24:18:30 1,01 1,80 3,02 -0,13 0,10 2,50 0,52 

25:18:30 1,01 1,80 3,06 -0,13 0,10 2,50 0,56 

26:18:30 1,01 1,80 3,08 -0,14 0,12 2,82 0,26 

27:18:30 1,01 1,80 3,11 -0,14 0,12 2,82 0,29 

42:18:30 1,01 1,80 3,48 -0,14 0,14 3,04 0,44 

43:18:30 1,01 1,80 3,51 -0,14 0,14 3,04 0,47 

44:18:30 1,01 1,80 3,53 -0,14 0,14 3,04 0,49 

45:18:30 1,01 1,80 3,56 -0,14 0,14 3,04 0,52 

46:18:30 1,01 1,80 3,58 -0,14 0,14 3,04 0,54 

47:18:30 1,01 1,80 3,60 -0,14 0,14 3,04 0,56 

51:48:30 1,01 1,80 3,69 -0,15 0,15 3,26 0,43 

66:18:30 1,01 1,80 3,91 -0,15 0,15 3,26 0,65 

67:18:30 1,01 1,80 3,93 -0,15 0,16 3,36 0,57 

68:18:30 1,01 1,80 3,95 -0,15 0,16 3,36 0,59 

69:18:30 1,01 1,80 3,99 -0,15 0,16 3,36 0,63 

70:18:30 1,01 1,80 4,01 -0,16 0,16 3,47 0,54 

71:18:30 1,01 1,80 4,03 -0,16 0,16 3,47 0,56 

72:18:30 1,01 1,80 4,04 -0,16 0,16 3,47 0,57 

73:18:30 1,01 1,80 4,08 -0,16 0,16 3,47 0,61 

74:18:30 1,01 1,80 4,09 -0,16 0,16 3,47 0,62 

75:18:30 1,01 1,80 4,10 -0,16 0,16 3,47 0,63 
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90:18:30 1,01 1,80 4,22 -0,17 0,16 3,58 0,64 

91:18:30 1,01 1,80 4,22 -0,17 0,16 3,58 0,64 

92:18:30 1,01 1,80 4,23 -0,17 0,16 3,58 0,65 

93:18:30 1,01 1,80 4,24 -0,17 0,16 3,58 0,66 

94:18:30 1,01 1,80 4,24 -0,17 0,16 3,58 0,66 

96:18:30 1,01 1,80 4,26 -0,18 0,16 3,69 0,57 

97:18:30 1,01 1,80 4,27 -0,18 0,16 3,69 0,58 

99:48:30 1,01 1,80 4,28 -0,18 0,16 3,69 0,59 

123:48:30 1,01 1,80 4,43 -0,20 0,16 3,91 0,52 

147:48:30 1,01 1,80 4,55 -0,20 0,17 4,02 0,53 

168:18:30 1,01 1,80 4,63 -0,20 0,18 4,12 0,51 

171:48:30 1,01 1,80 4,65 -0,20 0,18 4,12 0,53 

186:48:30 1,01 1,80 4,72 -0,20 0,19 4,23 0,49 

241:18:30 1,01 1,80 4,96 -0,20 0,20 4,34 0,62 

263:44:30 1,01 1,80 5,09 -0,21 0,20 4,45 0,64 

Tabell E6. Rådata från laboration för balken av korslimmat trä samt beräknad nedböjning av balk och relativ 
rotation vid pålastning till brott. 

Ackumulerad 
tid 

Kraft Moment LVDT 1A LVDT 2A LVDT 3A Nedböjning 
Relativ 
rotation 

Nedböjning 
Balk 

00:00:00 1,05 1,88 0,6 0 0 0,000 0,60 

00:01:00 1,10 1,96 1,3 -0,04 0,02 0,651 0,65 

00:02:00 1,15 2,05 2,13 -0,06 0,03 0,977 1,15 

00:03:00 1,20 2,14 3 -0,08 0,06 1,520 1,48 

00:04:00 1,25 2,23 4,09 -0,13 0,11 2,605 1,49 

00:05:00 1,30 2,31 5,67 -0,19 0,16 3,799 1,87 

00:06:00 1,35 2,40 7,66 -0,28 0,24 5,644 2,02 

00:07:00 1,40 2,49 10,13 -0,39 0,35 8,032 2,10 

00:08:00 1,45 2,58 13,25 -0,52 0,46 10,637 2,61 

00:09:00 1,50 2,66 16,75 -0,69 0,64 14,435 2,31 

00:10:00 1,55 2,75 21,09 -0,89 0,82 18,560 2,53 
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00:11:00 1,59 2,84 25,65 -1,11 1,03 23,227 2,42 

00:12:00 1,64 2,93 31,56 -1,37 1,3 28,979 2,58 

00:13:00 1,69 3,01 38,87 -1,68 1,63 35,926 2,94 

00:14:00 1,74 3,10 47,62 -2,09 2,03 44,717 2,90 

00:15:00 1,79 3,19 64,74 -2,58 2,55 55,679 9,06 

00:16:00 1,84 3,28 77,74 -3,21 3,2 69,572 8,17 

00:17:00 1,89 3,36 99,5 -4,25 4,31 92,907 6,59 

00:18:00 1,94 3,45 121,07 -5,56 5,71 122,321 -1,25

00:19:00 1,99 3,54 136,3 -6,16 6,47 137,082 -0,78

00:21:00 1,99 3,54 177,48 -7,78 8,33 174,852 2,63 

00:22:00 1,99 3,54 184,58 -8,07 8,66 181,582 3,00 

00:23:00 1,99 3,54 190,84 -8,34 8,99 188,094 2,75 

00:24:00 1,99 3,54 195,94 -8,53 9,24 192,870 3,07 

00:25:00 1,99 3,54 199,78 -8,68 9,42 196,451 3,33 

00:26:00 1,99 3,54 203,84 -8,81 9,6 199,816 4,02 

00:27:00 1,99 3,54 206,15 -8,91 9,76 202,638 3,51 

00:28:00 1,99 3,54 210 -9,07 9,97 206,654 3,35 

00:29:00 1,99 3,54 213,32 -9,21 10,13 209,910 3,41 

00:30:00 1,99 3,54 215,3 -9,3 10,24 212,080 3,22 

00:31:00 1,99 3,54 217,35 -9,38 10,34 214,034 3,32 

00:32:00 1,99 3,54 219,1 -9,45 10,43 215,771 3,33 

00:33:00 1,99 3,54 220,36 -9,51 10,5 217,182 3,18 

00:34:00 1,99 3,54 221,7 -9,57 10,57 218,593 3,11 

00:35:00 1,99 3,54 222,89 -9,62 10,63 219,787 3,10 

00:35:30 2,04 3,63 224,55 -9,86 10,9 225,322 -0,77

00:36:00 2,09 3,71 226,89 -9,95 11,06 228,035 -1,15

00:36:30 2,13 3,80 230,89 -10,09 11,26 231,726 -0,84

00:37:00 2,18 3,89 237,39 -10,31 11,58 237,587 -0,20

00:37:30 2,23 3,97 256,35 -10,88 12,44 253,107 3,24 

00:38:00 2,28 4,06 265,35 -11,22 12,93 262,116 3,23 

00:38:30 2,33 4,15 289,51 -11,68 13,71 275,574 13,94 

00:39:00 2,38 4,24 303,51 -12,19 14,4 288,599 14,91 

00:39:31 2,43 4,32 338,83 -12,7 15,15 302,274 36,56 

00:40:01 2,48 4,41 353,33 -13,19 15,87 315,407 37,92 

00:40:31 2,53 4,50 386,65 -13,74 16,47 327,889 58,76 
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00:41:01 2,58 4,59 398,65 -14,22 17,07 339,611 59,04 

00:41:31 
2,63 4,67 417,81 -14,88 17,94 356,217 61,59 
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Bilaga F: Beräkning av initiala rotationsstyvheter 

Rotationsstyvheten beräknas med medelvärden av moment och relativ rotation i det 
initiala skedet. Indata för beräkning redovisas i Tabell F1. 

𝑘𝑘 =  
𝑀𝑀
𝜗𝜗𝑟𝑟

=  
𝑚𝑚𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝑚𝑚(𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚𝑡𝑡)

𝑚𝑚𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝑚𝑚(𝑟𝑟𝑃𝑃𝑚𝑚𝑀𝑀𝑡𝑡𝑚𝑚𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑐𝑐𝑡𝑡𝑀𝑀𝑡𝑡𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚)
 

Tabell F1. Indata från laborationen i det initiala skedet. 

Limträ KL-trä 

Moment [kNm] Relativ rotation [rad] Moment [kNm] Relativ rotation [rad] 

0,41 0,0021 0,39 0,0016 

0,84 0,0051 0,83 0,0040 

1,28 0,0095 1,26 0,0065 

1,80 0,0169 1,79 0,0109 

Rotationsstyvhet i KL-träbalken i initialt skedet: 

𝑘𝑘 =  
𝑀𝑀
𝜗𝜗𝑟𝑟

=  
𝑚𝑚𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝑚𝑚(𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚𝑡𝑡)

𝑚𝑚𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝑚𝑚(𝑟𝑟𝑃𝑃𝑚𝑚𝑀𝑀𝑡𝑡𝑚𝑚𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑐𝑐𝑡𝑡𝑀𝑀𝑡𝑡𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚)
= 185 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚/𝑟𝑟𝑀𝑀𝑑𝑑 

Rotationsstyvhet i limträträbalken i initialt skedet: 

𝑘𝑘 =  
𝑀𝑀
𝜗𝜗𝑟𝑟

=  
𝑚𝑚𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝑚𝑚(𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚𝑡𝑡)

𝑚𝑚𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝑚𝑚(𝑟𝑟𝑃𝑃𝑚𝑚𝑀𝑀𝑡𝑡𝑚𝑚𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑐𝑐𝑡𝑡𝑀𝑀𝑡𝑡𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚)
= 129 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚/𝑟𝑟𝑀𝑀𝑑𝑑 

Den initiala rotationsstyvheten är 185 kNm/rad för KL-träbalken och 129 kNm/rad för 
limträbalken. 
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Bilaga G: Relativ luftfuktighet under experimentella försök 

Den relativa luftfuktigheten under provning redovisas i Figur G1 och varierar i 
intervallet 50,4 % till 77,3 %. Temperaturen varierar i intervallet 12,7 °C till 14,1°C. 

Figur G1. Relativ luftfuktighet och temperatur under provning i relation till ackumulerad tid. 
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Bilaga H: Bearbetning av data från Digital Image Correlation 

Vid analys med DIC jämförs dymlingarnas påverkande kraftriktning med 
dymlingarnas förskjutning i förbandet vid varje ny påförd belastning i det initiala 
skedet. Förflyttningarna av dymlingarna i limträbalken för varje pålastningssteg 
redovisas i Figur H2 med Figur H1 som en referensbild.  

Figur H1. Referensbild för limträbalken. 

Figur H2. Förskjutningar i förhållande till referensbild vid respektive pålastningssteg för balken i limträ. (a) 
motsvarar pålastning till 0,22 kN, (b) motsvarar pålastning till 0,47 kN, (c) motsvarar pålastning till 0,72 kN 
samt (d) motsvarar pålastning till 1,0 kN. 



H2 

Förskjutningsvektorerna togs fram genom förflyttningarna i Figur H2 och redovisas i 
Figur H3, med storlek av respektive förskjutningsvektor enligt Tabell H1.  

Figur H 3. Förskjutningsvektorer (färgade linjer) för respektive pålastningssteg för balken i limträ. Figuren är ej 
skalenlig. Röd linje är förskjutningsvektor efter första pålastning (0,22 kN), grön linje är förskjutningsvektor för 
andra pålastning (0,25 kN), blå linje är förskjutningsvektor för tredje pålastning (0,25 kN) och orange linje är 
förskjutningsvektor för fjärde pålastning (0,28 kN). 

Tabell H1. Storlek på förskjutningsvektorerna för respektive dymling hos balken i limträ. 

Storlek på förskjutningsvektor [mm] 

Dymlingsnummer Röd Grön Blå Orange 

1 0,059 mm 0,082 mm 0,149 mm 0,234 mm 

2 0,043 mm 0,058 mm 0,132 mm 0,203 mm 

3 0,011 mm 0,009 mm 0,062 mm 0,094 mm 

4 0,038 mm 0,057 mm 0,086 mm 0,130 mm 

Den totala förflyttningen i förbandet i balken av limträ, som summan av 
förskjutningsvektorer vid respektive belastningssteg, redovisas i Tabell H2. 
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Tabell H2. Total förflyttning vid pålastning för respektive dymling. 

Total förflyttning [mm] vid pålastning [kN] 

Dymlingsnummer 0,22 kN 0,47 kN 0,72 kN 1,0 kN 

1 0,059 mm 0,141 mm 0,290 mm 0,524 mm 

2 0,043 mm 0,101 mm 0,233 mm 0,436 mm 

3 0,011 mm 0,020 mm 0,082 mm 0,176 mm 

4 0,038 mm 0,095 mm 0,181 mm 0,349 mm 

Kraft på respektive dymling vid påförd last på strukturen togs fram genom 
beräkningsgång i kapitel 3.1.4 och redovisas i Tabell H3.  

Tabell H3. Kraft på respektive dymling vid påförd kraft på provkropparna i ett initialt skede. 

Kraft på dymling [kN] 

Påförd kraft [kN] Dymling 1 Dymling 2 Dymling 3 Dymling 4 

0,22 kN 2,14 kN 2,14 kN 2,07 kN 2,07 kN 

0,47 kN 4,70 kN 4,70 kN 4,54 kN 4,54 kN 

0,72 kN 7,25 kN 7,25 kN 7,00 kN 7,00 kN 

1,0 kN 10,40 kN 10,40 kN 10,04 kN 10,04 kN 

Resultatet för balken i limträ i Figur 58 använder data från den totala förflyttningen 
av respektive dymling i Tabell H2 i relation med kraft på respektive dymling i Tabell 
H3 vid samma påförda kraft.  

Samma beräkningsgång genomfördes för balken i korslimmat trä där förflyttningarna 
av dymlingarna KL-träbalken i varje pålastningssteg redovisas i Figur H5 med Figur 
H4 som referensbild.  
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Figur H4. Referensbild för KL-träbalken. 

Figur H5. Förskjutningar i förhållande till referensbild vid respektive pålastningssteg för balken i korslimmat 
trä. (a) motsvarar pålastning till 0,22 kN, (b) motsvarar pålastning till 0,47 kN, (c) motsvarar pålastning till 
0,72 kN samt (d) motsvarar pålastning till 1,0 kN. 
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Förskjutningsvektorerna togs fram genom förflyttningarna i Figur H5 och redovisas i 
Figur H6, med storlek av respektive förskjutningsvektor enligt Tabell H4.  

Figur H6. Förskjutningsvektorer (färgade linjer) för respektive pålastningssteg för balken i korslimmat trä. 
Figuren är ej skalenlig. Röd linje är förskjutningsvektor efter första pålastning (0,22 kN), grön linje är 
förskjutningsvektor för andra pålastning (0,25 kN), blå linje är förskjutningsvektor för tredje pålastning (0,25 
kN) och orange linje är förskjutningsvektor för fjärde pålastning (0,28 kN). 

Tabell H4. Storlek på förskjutningsvektorerna för respektive dymling hos balken i korslimmat trä. 

Storlek på förskjutningsvektor [mm] 

Dymlingsnummer Röd Grön Blå Orange 

1 0,076 0,126 0,095 0,138 

2 0,051 0,075 0,064 0,099 

3 0,017 0,069 0,008 0,008 

4 0,056 0,118 0,066 0,091 

Den totala förflyttningen i förbandet i korslimmat trä, som summan av 
förskjutningsvektorer vid respektive belastningssteg, redovisas i Tabell H5. 
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Tabell H5. Total förflyttning vid pålastning för respektive dymling. 

Total förflyttning [mm] vid pålastning [kN] 

Dymlingsnummer 0,22 kN 0,47 kN 0,72 kN 1,0 kN 

1 0,076 mm 0,202 mm 0,297 mm 0,435 mm 

2 0,051 mm 0,126 mm 0,190 mm 0,289 mm 

3 0,017 mm 0,086 mm 0,094 mm 0,102 mm 

4 0,056 mm 0,174 mm 0,240 mm 0,331 mm 

Kraft på respektive dymling vid påförd last på strukturen är samma för balken i 
korslimmat trä som för balken i limträ, vilket redovisas i Tabell H3.  

Resultatet för balken i korslimmat trä i Figur 58 är relationen mellan den totala 
förflyttningen av respektive dymling i Tabell H5 och kraften på respektive dymling i 
Tabell H3 vid lika påförda kraft.  
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Bilaga I: Beräkning av densitet och fuktkvot i provkropparna 

Med indata i Tabell I1 så tas torrdensiteten samt fuktkvoten fram, vilket redovisas i 
Tabell I2. 

Tabell I1. Indata för beräkning av densitet och fuktkvot för respektive provkropp. 

Benämning Storhet KL-trä Limträ 

Massa, provbit [g] 𝑚𝑚 66,480 62,889 

Volym [mm3] V 125 813,4 134 035,1 

Massa, efter torkning [g] 𝑚𝑚𝑠𝑠 60,177 56,015 

Massa, vattenfyllda porer 
[g] 

𝑚𝑚𝑤𝑤 6,303 6,874 

Beräkning av massa fyllda porer: 

𝑚𝑚𝑤𝑤 = 𝑚𝑚 −𝑚𝑚𝑠𝑠 

Torrdensitet bestäms: 

𝜌𝜌𝑑𝑑 =
𝑚𝑚𝑠𝑠

𝑉𝑉

Fuktkvoten bestäms: 

𝑤𝑤 =
𝑚𝑚𝑤𝑤

𝑚𝑚𝑠𝑠

Tabell I2. Resultat av torrdensitet och fuktkvot för respektive provkropp. 

Benämning Storhet KL-trä Limträ 

Torrdensitet [kg/m3] 𝜌𝜌𝑑𝑑 478,30 417,91 

Fuktkvot [%] 𝑤𝑤 10,47 12,27 
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