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Sammanfattning 
 

Lättelement AB projekterar och tillverkar byggelement i form av tak, vägg och bjälklag till 

den Nordiska marknaden. Merparten är takelement och huvudmarknaden är Sverige. I varje 

element sitter 4 stycken lyftpunkter. Lyftpunkterna används för att lyfta element, dra ihop 

element samt som infästning för fallskyddsutrustning. Lättelement AB har konstruerat en ny 

modell av lyftpunkt som de önskade få testad och hade för avsikt att ersätta den nuvarande 

lyftpunkten med den nya modellen om den har samma eller bättre lastkapacitet. Denna nya 

modell skulle underlätta vid tillverkning och montering av lyftpunkter. 

Det här arbetets syfte var att utreda ifall den nya lyftpunktsmodellen klarar de krafter som 

uppstår vid lyft och ihopdragning av element.  

Enligt de teoretiska beräkningarna skulle den nya modellen av lyftpunkt ha bättre kapacitet 

än den nuvarande. Under dragprovning visades oförutsedda brott och de praktiska värdena 

blev betydligt lägre än beräknat. Efter dragprovning beräknades bärförmågan utifrån den 

aktuella brottbilden och det kunde konstateras att beräkningarna och testresultaten stämmer 

relativt bra överens. Utifrån kraven som ställs på den nya modellen av lyftpunkt uppnås inte 

de önskade hållfasthetsvärdena för att kunna ersätta den nuvarande modellen.  

Det här arbetet är dock ett bra underlag för vidareutveckling av lyftpunkten. Nu är det känt 

vad som sker vid brott för den här typen av lyftpunkt. Det ger en möjlighet att konstruera en 

lyftpunkt som skall klara den önskade bärförmågan och samtidigt kan vara smidig ur ett 

produktionstekniskt perspektiv.  
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Abstract 
 

Lättelement AB designs and manufactures building elements in the form of ceilings, walls 

and floor tiles for the Nordic market. The majority are roof elements and the main market is 

Sweden. Each element has 4 lifting points. Lifting points are used for lifting elements, pulling 

together elements as well as attachment for fall protection equipment. Lättelement AB has 

designed a new model of lifting point that they want tested and intend to replace the current 

lifting point if the new model has the same or better capacity.  

The purpose of this work is to investigate if the new model of lifting point manages the forces 

that arise during its applications. This new model would facilitate the manufacture and 

assembly of lifting points.  

According to the theoretical calculations, the new model of lifting point would have better 

capacity than the current one. During tensile testing, unforeseen material failure were shown 

and the practical values were significantly lower than expected. After tensile testing, the load 

capacity was calculated based on the current material failure and it was found that the 

calculations and test results are relatively well matched. Based on the requirements set for 

the new model of lifting point, the desired strength values are not achieved to replace the 

current model. 

However, this work is a good basis for further development of the lifting point. Now it is 

known what happens at the material failure for this kind of lifting point. It provides an 

opportunity to construct a lifting point that will handle the desired capacity while at the same 

time being flexible from a production engineering perspective.  
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1. Inledning 
I det här avsnittet presenteras arbetets grundläggande frågeställningar samt avgränsningar. 

Även arbetets bakgrund presenteras för en ökad förståelse för syfte och mål. 

1.1 Bakgrund 
Under drygt 35 års tid har Lättelement AB tillverkat prefabricerade byggelement. De har 

kunder från alla stora byggbolag men även mindre och medelstora byggbolag har sett 

fördelarna med Lättelements produkt. Alla element utformas efter kundens önskemål, som 

sedan färdigställs direkt i fabrik. Eftersom deras tillverkning sker inomhus minimeras risken 

att bygga in fukt i den täta konstruktionen. Största delen av produktionen är takelement. 

Lättbalkar sammanfogas med plåt och plywood till en samverkande konstruktion som får 

elementen att ha en hög bärförmåga med låg vikt. Plywooden används för att uppta 

tryckspänningar och plåten utnyttjas för att uppta dragspänningar samt agera som 

diffusionsspärr. Element upp till 20 m långa är möjligt att bygga och placeras på två stöd 

beroende på snözon. 

För att kunna montera dessa element på byggarbetsplatsen så krävs inbyggda lyftpunkter i 

elementen. Dessa lyftpunkter används vid lyft och ihopdragning av element, samt som 

infästning för fallskydd. Lättelement AB använder sig nu utav en äldre lösning som inte är 

optimal ur ett produktionstekniskt perspektiv, då exempelvis isoleringsskivorna måste 

beskäras på grund av storleken på den nuvarande lyftpunkten. För att minimera 

arbetsmomenten kring lyftpunkten i produktionen har de tillverkat en ny modell av lyftpunkt 

som är tänkt att ersätta den nuvarande modellen.  

1.2 Syfte 
Examensarbetets syfte var att utreda ifall den nya modellen av lyftpunkt klarar de krafter 

som uppstår under dess användningsområden. Denna nya modell skulle underlätta vid 

tillverkning och montering av lyftpunkter. 

1.3 Målsättning 
Målet med arbetet var att det skulle ge ett underlag som visar om den nya modellen av 

lyftpunkt är kapabel till att ersätta den nuvarande modellen samt utgöra ett underlag för 

eventuell vidareutveckling av modellen ifall den inte håller måttet. 

1.4 Avgränsningar 
Lyftpunkten har utretts endast för krafter som uppstår under de två huvudsakliga 

användningsområdena, lyft av element och ihopdragning av element. Vid utredning av 

ihopdragning har endast den svaga riktningen tagits i beaktning. Utredning av infästning för 

fallskydd har ej utförts.  

Vid praktiska tester simulerades en kraftpåkänning som skulle motsvara de laster 

lyftpunkten utsätts för i dess användningsområden. Simuleringen av lyft av element har 

testats praktiskt med en rak vertikal last. Fullstora element har ej testats då dem helt enkelt 

inte får plats i testmaskinen.  
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2. Teori 
I följande del redovisas nödvändig fakta för arbetet, där bärförmågan för den nya modellen 

av lyftpunkt bestäms genom dragprovning och teoretiska beräkningar. Träets och 

plywoodens tryckhållfasthet tillsammans med de mekaniska förbindarnas 

hållfasthetsegenskaper antas vara avgörande för lyftpunktens bärförmåga. 

2.1 Byggelement  
Grundelementet som Lättelement AB tillverkar är uppbyggda med lättbalkar från Masonite 

Beams AB. Elementen har som standard en bredd på 2,4 m, tjocklek 215 - 515 mm samt en 

elementlängd upp till 20 m. Elementen väger mellan 19 - 30 kg/m2 beroende på elementens 

tjocklek och längd (Lättelement AB, grundelementet). Balkarna består av flänsar av 

konstruktionsvirke samt en långfibrig board som liv. På den undre delen av elementet 

spiklimmas stålplåt som ska fungera som diffusionsspärr och även samverka i elementets 

bärförmåga, då plåtens goda förmåga att uppta dragspänningar utnyttjas. Utrymmen mellan 

balkar och kortlingar fylls med isolering. Balkarna har ett lågt värmeledningstal, vilket gör att 

köldbryggor minimeras i elementen. Ovanpå balkarna spiklimmas en specialkomponerad 

14,5 mm konstruktionsplywood som hjälper elementet att uppta tryckspänningar. Plywooden 

består av 5 skikt varav de tre inre är placerade med fiberriktningen längs med elementet. Till 

sist helsvetsas ett tätskikt i form av takpapp på ovansidan av plywooden, se figur 1 nedan. 

 

 

Figur 1. 1. Tätskikt, 2. Konstruktionsplywood, 3. Isolering, 4. Lättbalkar, 5. Fästbeslag, 6. Stålplåt (Lättelement 

AB, grundelementet). 

När elementen dras mot varandra vid montage, greppar klossar tag i nästa elements 

lättbalksliv som not och spont (Lättelement AB, grundelementet). För att få det tätt mellan 

elementen används gummilister som fästs mot den uppvikta plåten. På utsidan av de yttersta 

lättbalkarna limmas stenullsisolering mot livet i fabrik för att sedan vid sammandragning av 

elementen få ett isolerat utrymme direkt vid montaget.  Enligt Lättelement AB kan hela 

1000 m2 takelement läggas per dag om normal väderlek råder (Lättelement AB, Montage).  

2.1.1 Balk 
Balkarna som används för att producera elementen köps in från Masonite Beams AB i 

Rundvik. Normalt har dessa en standardlängd mellan 6,4 - 11,6 m men speciallängder går att 

få efter kundens önskemål. Balkarnas flänsar består av konstruktionsvirke av klass C30 och 

livet består av 10 mm OSB-skiva. Dimensioner på flänsar och livets höjd varierar med hänsyn 
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till spännvidd, belastning och önskad tjocklek på elementet. Flänshöjden är 47 mm medan 

flänsbredden kan variera mellan 47 mm och 97 mm. Balkhöjden varierar mellan 200 mm – 

500 mm (Masonite Beams AB). 

2.1.2 Lyftpunkt 
Den nuvarande modellen av lyftpunkt som används är uppbyggd av två stycken reglar, en 

gängad bricka samt spikar, se figur 2. Då den är tidskrävande att tillverka och montera har de 

för avsikt att ersätta den med en ny modell som sparar tid i produktionen samt har samma 

eller bättre bärförmåga som nuvarande modell, se figur 2. Den nya modellen av lyftpunkt 

består av ett vinkeljärn som Lättelement AB har projekterat själv, tillverkad av en 4 mm tjock 

stålplåt som spikas mot övre balkfläns. Lyftpunkten kommer då att ligga an mot både 

balkfläns och plywoodskiva, se figur 2. Se även bilaga 1 för mått och hålplaceringar för 

lyftpunkten. Vid montering av lyftpunkter i produktionen är elementen upp och ner, 

plywooden är då i underkant. Detta för att underlätta montering samt de andra momenten i 

tillverkningen t.ex. isolering av elementet och plåtbeläggningen. Därav positioneringen av 

lyftpunkterna i figur 2. Vid ett lyft samt montage av element är då lyftpunkten vänd uppåt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Ny modell av lyft punkt t.v. och nuvarande lyftpunkt t.h. (bild skickad till författaren i samband med 

projektstart). 

  



    
 

 

4 
 

 

2.2 Bärförmåga för skruvförband 
Alla beräkningar som utförs i arbetet är enligt Dimensionering av träkonstruktioner: Del 2: - 

Regler och formler enligt Eurokod 5 (Borgström 2016) som är baserad på SS-EN 1995-1-

1:2004, Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner - Del 1-1: Allmänt - Gemensamma 

regler och regler för byggnader och de svenska tillämpningsreglerna EKS 10.  

Eurokoderna är dimensioneringsregler för byggkonstruktioner. På Eurokodernas hemsida 

kan man läsa att dessa koder förväntas bidra till utveckling av marknaden av byggprodukter 

och ingenjörstjänster. Koderna är även tänkt att leda till mer enhetliga säkerhetsnivåer i 

byggandet i Europa. Europakommissionen och Europeiska frihandelssammanslutningen 

ansvarar för framtagningen av Eurokoderna (Eurocodes). 

Hålkanthållfasthet 

När skruven utsätts för belastning trycker den mot anliggande material vilket ger ett 

hålkantstryck mot skruven. I det fall då skruven har en grov dimension kommer den inte att 

böjas i förhållande till trämaterialet, det uppstår därmed deformationer i trämaterialet. Då 

skruven har en mindre dimension kan den deformeras genom böjning. Det tryck som träet 

omger skruven är trämaterialets hålkanthållfasthet. Den hållfastheten påverkas av flertalet 

parametrar som till exempel trämaterialets densitet och ifall det förekommer förborrning 

eller ej. Reglerna för spik kan användas då skruvens diameter är mindre än 6 mm (Borgström 

2016, 10.6.1). 

Den karakteristiska hålkanthållfastheten för plywood bestäms enligt (Borgström 2016, 

10.4.1):  

𝑓ℎ,𝑘 = 0,11 ∙ ρ𝑘 ∙ 𝑑𝑒𝑓
−0,3    (1) 

där 𝜌𝑘 är trämaterialets densitet (kg/m3) och def är skruvens effektiva diameter i millimeter. 

Den karakteristiska hålkanthållfastheten för trä utan förborrade hål bestäms enligt 

(Borgström 2016, 10.4.1): 

𝑓ℎ,𝑘 = 0,082 ∙ ρ𝑘 ∙ 𝑑
−0,3     (2) 

där 𝜌𝑘 är trämaterialets densitet (kg/m3) och d är skruvens diameter i millimeter. Detta gäller 

för skruvar med diameter upp till 6 mm samt spikar upp till 8 mm. 

Flytmoment 

Flytmomentet är det moment som krävs för att en flytled ska uppstå, skruven böjs. När det 

har bildats en flytled betyder det att deformationen i skruven inte återgår till sin 

ursprungsform. Böjhållfastheten angivs i tillverkarens prestandadeklaration för skruven 

(Gunnebo 2013): 

M𝑦,𝑅𝑘  = 6800 Nmm    (3)  
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Tvärkraftsbelastade skruvar 

Teoretisk hållfasthet för förband med stål mot trä bestäms genom den karakteristiska 

bärförmågan per skruv vid enkelt skjuvningsplan samt tjock stålplåt, Fv,rk, enligt (Borgström 

2016, 10.3): 

𝐹𝑣,𝑅𝑘 = 𝑚𝑖𝑛

{
 
 

 
 

𝑓ℎ,𝑘 ∙ 𝑡1 ∙ d

𝑓ℎ,𝑘 ∙ 𝑡1 ∙ d ∙ (√2 +
4𝑀𝑦,𝑅𝑘

𝑓ℎ,𝑘∙d∙𝑡1
2 − 1) +

𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘

4

2,3 ∙ √𝑀𝑦,𝑅𝑘 ∙ 𝑓ℎ,𝑘 ∙ d +
𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘

4

  (4) 

Dimensionerande bärförmåga 

För att få ett dimensionerande värde för hållfasthet i brottgränstillstånd tas lastvaraktighet 

och klimatklass i beaktande. Den dimensionerande hållfastheten beräknas då enligt 

(Borgström 2016, 3.1 och 3.2): 

𝑓𝑑 = 
𝑘𝑚𝑜𝑑∙𝑓𝑘

𝛾𝑀
     (5) 

där fd är dimensioneringsvärde för hållfasthetsparametrar, fk är karakteristiska värde för 

hållfasthetsparametrar, kmod är en modifieringsfaktor som tar hänsyn till effekten av 

lastvaraktighet och klimatklass för hållfasthetsparametrar och γM är en partialkoefficient 

beroende på vilket material det handlar om. 

Utdragsbärförmåga 

Vid axiell belastning är det skruvens hållfasthet för utdragning som är dimensionerande. Den 

karakteristiska utdragsbärförmågan för en skruv, Fax,Rk, vid riktning vinkelrätt mot 

fiberriktningen bestäms enligt (Borgström 2016, 10.4.3): 

𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘 = 𝑓𝑎𝑥,𝑅𝑘 ∙ d ∙ 𝑡𝑝𝑒𝑛      (6) 

där fax,Rk är den karakteristiska utdragshållfasthet för spetssidan (N/mm2), d är skruvens 

diameter i millimeter och tpen är inträngningsdjupet i millimeter på spetssidan. 

Träets bärförmåga tryck vinkelrätt fibrerna 

Bärförmågan för tryck vinkelrätt fiberriktningen bestäms enligt (Borgström 2016, 5.2): 

𝑁𝑐,90,𝑅𝑑 = 𝐾𝑐90 ∙ 𝑓𝑐90𝑑 ∙ 𝐴𝑒𝑓    (7) 

där 𝐾𝑐90 = 1,5 är en faktor som tar hänsyn till hur lasten angriper träet och graden av 

sammantryckning, fc90d är den dimensionerande tryckhållfastheten vinkelrätt fiberriktningen 

i Pascal (Pa) och 𝐴𝑒𝑓 är den effektiva kontaktytan vid tryck vinkelrätt fiberriktningen. 
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Plywoods bärförmåga tryck vinkelrätt fibrerna 

Bärförmågan för tryck vinkelrätt fiberriktningen bestäms enligt (Borgström 2016, 5.2): 

𝑁𝑐,90,𝑅𝑑 = 𝐾𝑐90 ∙ 𝑓𝑐90𝑑 ∙ A    (8) 

där 𝐾𝑐90 = 1,0 är en faktor som tar hänsyn till hur lasten angriper plywooden och graden av 

sammantryckning, fc90d är den dimensionerande tryckhållfastheten vinkelrätt fiberriktningen 

i pascal (Pa) och A är kontaktytan vid tryck vinkelrätt fiberriktningen. 
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3. Metod för bestämning av bärförmåga 
Den här delen presenterar hur arbetets resultat har uppnåtts, så som teoretiska beräkningar. 

Även beskrivningar av provkroppar samt metoder för att utföra provningarna presenteras. 

3.1 Krafter 
Lyftpunkten kommer att utsättas för krafter då elementet lyfts på plats under montage samt 

vid ihopdragning av element för att få elementet på rätt plats samt få taket tätt. Kraft F1 

representerar kraften vid lyft och kraft F2 representerar ihopdragning, se figur 3. Vid 

ihopdragning belastas lyftpunkten med en kraft ca 50 mm ovanför centrum på övre delen av 

lyftpunkten, horisontellt ut från balkflänsen.   

 

Figur 3. Kraftriktningarna F1 & F2. 

Vid en tidigare provdragning klarade den nuvarande lyftpunkten ca 20 kN innan brott. På 

grund av att de vill vara säker på att lyftpunkten ska hålla för ett lyft, se figur 4, så används 

5 kN som maximalt tillåten last vid projektering av element. Den nya modellen av lyftpunkt 

skall då ha lika stor eller högre brottlast än den nuvarande för att Lättelement AB ska 

överväga ett byte av lyftpunktsmodell. 
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Figur 4. Lyft av element med nuvarande modell av lyftpunkter under ett montage i Örnsköldsvik november 2016. 

 

Vid ihopdragning utsätts lyftpunkten maximalt för en kraft F2 på 10 kN, detta på grund av att 

spelet som montagearbetarna använder har kapacitet för 1000 kg. Det är endast 

lyftpunkterna på elementets sida av det redan fastskruvade elementet som används vid 

ihopdragning, se figur 5. Detta medför att de två lyftpunkterna som används, får belastning i 

motsatt riktning i förhållande till respektive balkfläns. Vid praktiska försök och teoretiska 

beräkningar har den svagaste riktningen utretts, riktningen då kraften går rakt horisontellt ut 

från balkflänsen.  

 

Figur 5. Ihopdragning av element med hjälp av ett spel fäst i lyftpunkter (Lättelement AB. Produkthandbok). 

 



    
 

 

9 
 

3.2 Beräkningar 
Den nya modellen av lyftpunkt kan utsättas för två olika fall av krafter. Kraft F1 och F2 

beräknas var för sig. Se bilaga 1 för fullständig beräkningsgång.  

3.2.1 Beräkning av bärförmåga vid lyft, kraft F1 

Vid beräkning av kraft F1, se figur 6, antas plywoodens och träets hållfasthet för tryck 

vinkelrätt fibrerna ha full samverkan tillsammans med skruvarnas tvärkraftsbärförmåga. 

Tanken var att när lyftpunkten belastas med en lyftande kraft tillåts en viss deformation i 

plywood samt trä för att kunna räkna med skruvarnas tvärkraftskapacitet i bärförmågan. 

Deformationen som kan uppstå i trämaterialen ses som tillåten om den är måttlig, då dessa 

är inuti elementen och inte påverkar elementets bärförmåga väsentligt. Med hjälp av 

jämviktsekvationer kan sedan lastkapaciteten beräknas för lyftpunkten.  

 

Figur 6. Kraft F1. 

3.2.2 Beräkning av bärförmåga vid ihopdragning, kraft F2 

Lastkapaciteten beräknas utifrån jämviktsekvationer där plywoodens hålkanthållfasthet samt 

skruvgruppens utdragningsbärförmåga antas ha full samverkan. Kraft F2 verkar 50 mm 

ovanför centrum på övre plåten, se figur 7 för kraftriktning. 

 

Figur 7. Kraft F2, i den svaga riktningen. 

  



    
 

 

10 
 

3.3 Provtrycksmaskin Masonite Beams AB 
Provtrycksmaskinen på Masonite Beams AB är uppbyggd av stående stålbalkar längs ena 

testrumsväggen som provkroppar kan fästas mot på olika sätt. Se figur 8 nedan. I detta fall 

svetsades två upplag till provkropparna som fästes mot stålbalkarna med kraftiga tvingar. I 

nederkant av balkarna finns en räls som har två flyttbara kolvar, dessa kan generera en 

dragande kraft ned mot golvet samt försedda med utrustning för att registrera och skicka 

värden på kraft och förskjutning till dator. Kolvarna har en fästanordning för att kunna 

koppla på önskade fästen för att genomföra tester. Anordningen klarar av att generera en 

dragande kraft upp till ca 50 kN. För det här arbetets provning användes en utav de två 

kolvarna. 

 

Figur 8. Här kan man se stålbalkarna längs väggen tillsammans med dragkolven och de svetsade upplagen. 
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3.4 Provkropp för belastningsprovning 
Belastningsprovningarna som utfördes på Masonite Beams AB simulerar lyft av element samt 

sammandragning av elementen. Det krävdes minst fem värden från varje simulering för att 

kunna få fram ett dimensionerande värde enligt provningsstandard. Med tanke på att 

uppställningen inte använts förut tillverkades det 6 stycken provkroppar för varje 

kraftsimulering. Detta för att ha en extra provkropp om det första testet för de två olika 

lasterna inte gick enligt planerna. 

Det tillverkades då 12 provkroppar där varje provkropp byggs upp med två långbalkar och två 

kortlingar med mått 1068 mm respektive 537 mm, plywood limspikades på översidan. Ett 

16 mm hål borras i plywooden där lyftpunkten sedan skruvades fast med 4 stycken 

5,0 x 40 mm ankarskruv, se figur 9. Till sist spiklimmades plåt på undersidan av 

provkroppen. Lyftöglan som sedan skulle skruvas fast i lyftpunkten är en M16 maskinögla. Se 

ritning för provkropp i bilaga 3. 

 

 

Figur 9. Provkropp under produktion. 

Under tillverkningen av provkropparna dokumenterades även ingående material. Denna 

innehåller information om aktuell fuktkvot för trämaterialen, coilnummer för plåt och 

batchnummer för lim.  Fuktkvoten kontrolleras för att undvika inbyggnad av fuktskadat 

material, coilnummer är plåttillverkarens numrering av plåtrullen och limmets 

batchnummer används för att visa vilket parti limmet är ifrån. Eftersom provkropparna 

tillverkades av material från den ordinarie elementproduktionen är det bra att kunna spåra 

byggda element, ifall oväntade materialbrott för plåt och lim uppträdde vid dragprovning.  
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3.5 Laborationsuppställning 
För provning av kraft F1 ställdes provkroppen med plywoodsidan neråt på upplag med ett c/c 

avstånd 770 mm. Plywoodsidan placerades nedåt då dragkolven endast kan generera en last 

som drar ner mot golvet. För att underlätta montering och byte av provkropp så användes 

tvingar för att fixera provkroppen. Även ett stöd för den obelastade sidan används. För att 

kunna belasta lyftpunkten kopplades en kätting mellan dragkolven och lyftöglan. 

Provkroppen placerades så att lyftpunkten befann sig rakt ovanför dragkolven, se figur 10. 

Lyftpunkten är riktad ner mot golvet på provkroppens långsida som är mot stålbalkarna.  

 

Figur 10. Provkroppsuppställning vid test av kraft F1. 

Vid provning av kraft F2 ställdes provkroppen upp på högkant för att kunna simulera 

sammandragningen av två element, se figur 11. Lyftpunkten var riktad mot stålreglarna och 

placerad på den övre långbalken för att få lyftöglan så centriskt som möjligt ovanför 

dragkolven. Även här belastas lyftpunkten av en kraft som drar ned mot golvet. 

 

Figur 11. Provkroppsuppställning vid test av kraft F2.  
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4. Resultat 
Här redovisas de teoretiska samt praktiska resultaten som framtagits under arbetets 

genomförande. Även bilder presenteras för att tydliggöra de brott som uppstod under 

provdragning. 

4.1 Resultat för teoretiska beräkningar av lyft, F1 
Vid ett lyft så kommer lyftpunkten belasta trämaterialen vinkelrätt mot fibrerna. Vilket leder 

till att dessa materials bärförmåga kommer att vara avgörande för hur stor last lyftpunkten 

kommer klara innan brott uppstår. 

Plywoodens samt träets bärförmåga vid tryck vinkelrätt fibrerna kontrolleras enligt nedan.  

𝑁𝑐,90,𝑅𝑑,𝑝𝑙𝑦 = 1,0 ∙ 6,9 ∙ 10
6 ∙ 0,00296 = 20,4 𝑘𝑁  (9) 

𝑁𝑐,90,𝑅𝑑,𝑡𝑟ä = 1,5 ∙ 1,73 ∙ 10
6 ∙ 0,0021 = 5,8 𝑘𝑁  (10) 

Skruvarnas tvärkraftsbärförmåga kontrolleras sedan enligt nedan. Skruvgruppen kommer att 

utsättas för skjuvkrafter då trämaterialen har deformerats en aning. Linverkan tas även i 

beaktande i ekv. (11). 

𝐹𝑣𝑅𝑘 = 20,97 ∙ 36 ∙ 3,74 ∙ (√2 +
4∙6800

20,97∙3,74∙362
− 1) +

1970

4
   (11) 

= 1,9 𝑘𝑁/ 𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 
0,9∙7,68

1,3
= 5,3 𝑘𝑁     (12) 

Skruvgruppens lastkapacitet för skjuvning är 5,3 kN.  

𝑓ℎ,𝑘 = 0,11 ∙ 380 ∙ 3,74
−0,3 = 20,9 𝑁/𝑚𝑚2  (13) 

𝑀𝑦,𝑅𝑘 =  6800 𝑁𝑚𝑚       (3) 

För att beräkna spikgruppens bärförmåga vid utdragning så används den karakteristiska 

utdragshållfastheten för spetssidan, fax,k, som har värdet 11,1 N/mm2 (Gunnebo). 

𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘 = 11,1 ∙ 4,9 ∙ 36 = 1,9 kN/skruv   (14) 

𝑓𝑎𝑥,𝑅𝑑 = 
0,9∙7,8

1,3
= 5,4 𝑘𝑁    (15) 

När de olika materialens bärförmågor är känd och full samverkan antas används vertikal 

jämviktsekvation för att lösa ut F1. 

∑𝐹𝑦 = 0; =>  𝐹2 = 𝑓𝑣,𝑅𝑑 +𝑁𝑐,90,𝑅𝑑,𝑡𝑟ä +𝑁𝑐,90,𝑅𝑑,𝑝𝑙𝑦 = 31,5 𝑘𝑁 

Lyftpunkten skall då enligt teorin klara en kraft F1 på 31,5 kN. 

4.2 Resultat för teoretiska beräkningar av ihopdragning, F2 
Vid ihopdragning antas kraften påverka plywoodens hållkant samt lyftpunktens skruvar. Då 

dessa material deformeras kommer brott att uppstå. Vid beräkning så beräknas materialens 

bärförmåga först, för att sedan kunna ta reda på vilken brottlast lyftpunkten har med hjälp av 

jämviktsekvationer.  
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Först kontrolleras hålkanthållfastheten för plywood enligt nedan. 

𝑓ℎ,𝑘 = 0,11 ∙ 420 ∙ 14
−0,3 = 20,71 𝑁/𝑚𝑚2   (16) 

𝑓ℎ,𝑑 = 
0,9∙20,9

1,3
= 14,4 𝑁/𝑚𝑚2    (17) 

Spänningen beräknas sedan om till en kraft där halva hålets mantelarea antas verka mot 

lyftöglans bult. Detta ger plywoodens hålkantsbärförmåga i Newton enligt nedan. 

𝐹ℎ,𝑑 = 𝑓ℎ,𝑑 ∙
𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒𝑎

2
= 14,4 ∙ 106 ∙

6,38 ∙ 10−4

2
= 4,6 𝑘𝑁 

(Isaksson och Mårtensson 2016, 5.1.1) 

Hålkanthållfastheten i plywooden har en lastkapacitet på 4,6 kN. Den lastkapaciteten antas 

ha full samverkan med de fyra skruvarnas utdragsbärförmåga som beräknas enligt nedan där 

den karakteristiska utdragshållfastheten för spetssidan, fax,k, har värdet 11,1 N/mm2 

(Gunnebo). 

𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘 = 11,18 ∙ 4,9 ∙ 36 = 1,9 kN/skruv   (18) 

 7,8 kN för hela skruvförbandet 

𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑑 = 
0,9∙7,8

1,3
= 5,4 𝑘𝑁    (19) 

När de olika materialens bärförmågor är kända och full samverkan antas används horisontal 

jämviktsekvation för att lösa ut F1. 

∑𝐹𝑥 = 0; => 𝐹2 = 𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑑 + 𝐹ℎ,𝑑 = 10 𝑘𝑁 

Lyftpunkten skall enligt teorin klara en kraft F2 på 10 kN. 

4.3 Sammanställning av teoretiska resultat 
Här sammanställs de teoretiskt beräknade resultaten för den nya modellen av lyftpunkt, se 

nedan i tabell 1. Lasten som kan påföras innan brott sker vid lyft, kraft F1, är beräknad till 

31,5 kN och kraft F2 är beräknad till 10,0 kN innan brott sker vid sammandragning av 

element. Se även bilaga 1 för beräkningsgången av de båda krafterna.  

 

Tabell 1: Sammanställning av de beräknade resultaten för kraft F1 & F2. 

 

 

  

Kraftriktning Beräknad bärförmåga [kN] 

F1 (lyft) 31,5 

F2 (sammandragning) 10,00 
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4.4 Resultat experimentella försök 
Här sammanställs resultatet av de praktiska testerna för kraft F1 och F2. Under provningens 

gång antecknades aktuell fukthalt i balkflänsar, brottlast samt observationer under 

provdragningens gång. Se även bilaga 2 för kraft-förskjutningsdiagram. 

4.4.1 Kraft F1 

Provning av kraft F1 simulerade den lyftande kraften vid lyft av element. Under de praktiska 

testerna visades det att lyftpunkten klarade ca 10 kN innan brott uppstod i provkroppen. Se 

tabell 2 för en sammanställning av provserien. 

Tabell 2: Sammanställning av resultatet från de praktiska testerna för kraft F1.  

 

Vid provning visades det att balkflänsen utsattes för drag vinkelrätt fibrerna och brottbilden 

var att balkflänsen sprack, se figur 12. Utsidan av balkflänsen hade större deformation än på 

insidan där lyftpunkten ligger an mot balkfläns.  

 

Figur 12. Brott vid test av kraft F1.  

  

Provkropp 

nr: 

Fukthalt 

[%] 

Brottlast 

[kN] 

Observation 

1 9,7 9,90 Balkfläns sönderdragen vid brott 

2 9,6 10,80 Balkfläns sönderdragen vid brott 

3 8,0 9,54 Liten spricka i plywood i närhet av lyftpunkt. 

Balkfläns sönderdragen vid brott 
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4.4.2 Kraft F2 

Provningen av kraft F2 simulerade kraften som påförs vid sammandragning av element. 

Teoretiskt beräknad hållfasthet för kraft F2 var 10 kN. Två provningar utfördes för kraft F2, 

den provkropp som hade högst hållfasthet klarade strax över 8 kN. Se tabell 3 för en 

sammanställning av provserien. 

 

Tabell 3: Sammanställning av resultatet från de praktiska testerna för kraft F2 

 

Vid provning visades det att då plywoodskivan började ge vika för kontakttrycket blev det en 

vinkeländring för öglan, se figur 13. 

 

 

 

Figur 13. Lyftöglan har fått en vinkeländring, fotot taget strax innan brott vid test av kraft F2.  

  

Provkropp 

nr: 

Fukthalt 

[%] 

Brottlast 

[kN] 

Observation 

4 9,0 8,12 Vid 7,6 kN började plyw. deformeras. Lyftöglan drogs 

ur gängorna på lyftpunkten vid brott 

5 9,2 5,52 Lyftöglan drogs ur gängorna på lyftpunkten vid brott 
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5. Jämförelse mellan de teoretiska och praktiska resultaten 
Den nya modellen av lyftpunkt har beräknats teoretiskt och testats praktiskt i det här arbetet. 

De teoretiska beräkningarna visade att den skulle ha tillräcklig hållfasthet för att kunna 

ersätta den nuvarande modellen medan de praktiska testerna visar att den inte håller måttet. 

Lyftpunkten beräknades teoretiskt innan de praktiska testerna, vilket gjorde att 

beräkningarna inte stämde överens med de praktiska resultaten då fel antaganden gjordes.  

5.1 Antaganden gjorda under utredningens gång 
Under de teoretiska beräkningarna för lyftpunkten har full samverkan mellan de olika 

materialen antagits. Detta gjordes för att förenkla beräkningarna då tillräcklig kunskap inte 

fanns innan provning om hur materialen beter sig under kraftpåkänning. 

Vid ett lyft av element är lyftcentrum i mitten av elementet, vilket medför en vinklad last i två 

plan. Simuleringen av lyft under provningen har antagits vara rakt vertikal vilket då inte 

riktigt speglar den verkliga belastningen till fullo. Förenklingen gjordes då komplikationer 

uppdagades då provuppställningen skulle planeras. Det skulle bli för omfattande att få till en 

vinklad last.  

5.2 Kraften vid lyft 
De teoretiska beräkningarna visade att lyftpunkten skulle klara 31,56 kN innan brott skulle 

ske men under de praktiska testerna som gjordes visades en helt annan brottbild än de 

förutsedda vilket gjorde att den klarade bara ca 10 kN. Vid beräkningarna antogs balkflänsen 

få deformeras vid tryck vinkelrätt fibrerna, då ansågs plywooden vara det material som skulle 

deformeras och brott skulle uppstå. Att balkflänsen inte skulle hålla för dragkraften som 

uppstod var inget som hade förutsetts, detta på grund av att allt fokus var riktad mot 

materialen som lyftpunkten hade kontakt mot och inte hela konstruktionen. Tre provkroppar 

testades och alla visade upp samma typ av brott efter ungefär samma belastning. Provserien 

avbröts för att det blev oväntat låga värden och att tidsschemat var pressat.  

Under en utav provningarna ställdes en kamera inne i provkroppen för att filma hur 

lyftpunkten betedde sig under belastning. Filmen visade att insidan av balkflänsen hade 

betydligt mindre sprickbildning än vad utsidan visade. Detta kan då bevisa att utan den 

anliggande stålvinkeln mot balkflänsen kan brott ha skett ännu tidigare. 

Efter de praktiska testerna beräknades balkflänsens hållfasthet för drag vinkelrätt fibrerna, 

se bilaga 1 för beräkningsgång, den beräknades då till ca 10 kN vilket stämmer väl med de 

praktiska värdena. Vid dessa beräkningar försummades lyftpunktens anliggning mot 

balkfläns samt skruvarnas inverkan på balkflänsen. 

Den nya modellens hållfasthet för kraft F1 är lägre än det accepterade värdet, vilket medför 

att ett byte av lyftpunkt inte är aktuellt. Den nuvarande modellen av lyftpunkt har en 

hållfasthet på ca 20 kN, vilket var den lägst önskade bärförmågan för den nya modellen. 

5.3 Kraften vid ihopdragning 
De praktiska värdena var relativt nära de teoretiskt beräknade för kraft F2. Plywoodens 

bärförmåga för hålkanttryck samt skruvarnas utdragsbärförmåga antogs vara de delar som 

skulle deformeras och brott skulle uppstå. Detta antagande baserades bland annat på 

diskussioner med montagearbetare som vet vilka deformationer som uppstår för den 

nuvarande modell och som kunde vara avgörande faktorer för den nya modellen. Den 

teoretiskt beräknade hållfastheten var 10 kN medan de praktiska testerna visade en 



    
 

 

18 
 

hållfasthet på mellan ca. 5,5 - 8 kN. Två provkroppar testades för kraft F2 där båda 

provkropparna visade upp samma typ av brott. Provningen avbröts ännu en gång för att det 

blev oväntat låga värden och att tidsschemat var pressat.  

Även vid dessa tester uppstod det ett oförutsett brott, denna gång var det lyftöglan som drogs 

ur då gängorna i lyftpunkten deformerades. Detta skulle kunna bero på att när plywooden 

gav vika för lyftöglans kontakttryck uppstod ett böjmoment i lyftpunkten och hålet 

deformerades och gängorna fick lägre hållfasthet. Se bilaga 1 för beräkningar som gjordes 

efter dragprovningen. 

Den nya modellens hållfasthet för kraft F2 är även den lägre än det accepterade värdet, vilket 

medför att ett byte av lyftpunkt inte är aktuellt. Den nuvarande modellen av lyftpunkt har en 

hållfasthet på minst 10 kN, vilket var det lägst önskade bärförmågan för den nya modellen. 

5.4 Felkällor för de praktiska försöken 
Det kan finnas olika anledningar till varför de praktiska proverna skiljer sig åt. En orsak till 

att lyftöglan drogs ur under provning av kraft F2 kan vara att de lyftöglor som användes inte 

var helt nya, dessa hade varit i bruk innan. Lyftöglorna hade inga visuella defekter men det 

kan tänkas att det fanns ett visst slitage på gängorna. Slitaget hade då varit en bidragande 

faktor till en lägre brottlast. 

En ytterligare felkälla som kan uppmärksammas var kvalitén i de olika trämaterialen. Även 

om det visuellt inte fanns några defekter så kan t.ex. kvist och inre sprickbildning antas vara 

möjlig. 

Övriga felkällor: 

• Höjden på balkfläns kan variera lite, vilket kan orsaka ett glapp i lyftpunkten 

• Felaktigt montage av provkropp i dragprovmaskin 

• Misstag i produktionen, exempelvis skruv som dragits snett. 

5.5 Slutsats 
De praktiska värdena och de teoretiska beräkningarna skilde sig åt med tanke på de 

oförutsedda brotten. Efter provning beräknades bärförmågan utifrån den aktuella 

brottbilden och det konstaterades att beräkning och testresultaten stämmer relativt bra 

överens. Utifrån kraven som ställs på den nya modellen av lyftpunkt uppnås inte de önskade 

hållfasthetsvärdena för att kunna ersätta den nuvarande modellen.  

Med det här arbetet följer en del felkällor vilket leder till ett osäkert resultat. Ifall en 

vidareutveckling av lyftpunkten kommer att ske i framtiden bör därmed en längre 

försöksserie utföras för mer tillförlitligt resultat.  

5.6 Framtida arbete 
Det här arbetet får dock anses som ett bra underlag för vidareutveckling av lyftpunkten. Nu 

är det känt vad som sker vid brott för den här typen av lyftpunkt. Man har nu möjlighet att 

konstruera en lyftpunkt som skall klara den önskade bärförmågan som samtidigt kan vara 

smidig ur ett produktionstekniskt perspektiv.  

Vid en eventuell vidareutveckling av lyftpunkten bör en referensprovning av den nuvarande 

lyftpunkten utföras för att få korrekta värden att jämföra den nya modellen av lyftpunkt med. 

Denna referensprovning bör utföras med samma typ av provkropp och 

laborationsuppställning som för den nya modellen av lyftpunkt. 
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Istället för provningen som utfördes i det här arbetet där kraften F1 var rakt vertikal i 

förhållande till lyftpunkten, skall helst simulering av kraften vid provning bli realistisk för ett 

lyft, detta med en vinklad kraft i förhållande till lyftpunkten. 

Eftersom dessa lyftpunkter används som infästning för fallskyddsutrustning krävs även att 

ett fallprov utförs. Detta prov utförs genom att en vikt kopplas till lyftpunkten och släpps i 

fritt fall 2,5 m. Lyftpunkten blir testad i olika riktningar för att säkerställa att den klarar av 

den belastning som uppstår ifall till exempel en montör faller vid montagearbete. 

Här nedan listas några idéer för vidareutveckling av lyftpunkten: 

• Bredare lyftpunkt för att fördela lasten bättre över plywood och balkfläns 

• Större stålplatta mellan plywood och lyftögla för att fördela ut kontakttrycket på en 

större yta 

• Längre gängningslängd på lyftpunkten, t.ex. en påsvetsad mutter 

• Styvare stål eller grövre gods för att öka böjmomentkapaciteten. 
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