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Sammanfattning 
 

Martinsons utför idag beräkningar på KL-träskivor med FEM-beräkningar. För enklare lastfall 

skulle det vara tidsbesparande att genomföra beräkningar enligt klassisk balkteori. I samband 

med att det har tillkommit relativt ny teori om beräkning av KL-trä enligt balkteori från boken 

”KL-trähandbok” utgiven av Svenskt trä, önskar Martinson tillägna sig denna kunskap. Målet 

med rapporten är att skapa en bättre förståelse för teorin dels genom att analysera 

beräkningsmetoden numerisk vid hjälp av ett Excelverktyg som har utvecklats och dels genom 

att granska, tillföra och diskutera teorin.  

 

Konkreta beräkningsexempel togs fram och data matades in beräkningsmallen i Excel. 

Resultatet redovisas i tabeller tagit från Excel och verifierar det som beskrivs i teorin. Vissa 

formler tagen från teorin i KL-trähandboken är begränsad i form av att de gäller under vissa 

omständigheter som exempelvis skiktskjuvning som bara gäller för en skiva bestående av tre 

skikt. 

 

Delar av teorin som KL-trähandboken redovisar saknar utförliga förklaringar. Under 

diskussionen har studentens tolkning av teorin presenterats med bakgrund av den teori som 

finns i rapporten. 

 

Examensarbetet exemplifierar beräkningsmetoden från KL-trähandboken och belyser vilka 

delar av teorin behöver utforskas närmare. 
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Abstract 
Martinsons calculates stresses in CLT by using Finite Element Analysis. This tool can solve 

complex problems but it is time-consuming to verify results and to build the model, therefore 

less complex problems concerning verification of CLT with beam theory could prove to be 

more efficient. A book named “KL-trähandbok” published by “Svenskt trä” presents a chapter 

on verification of CLT with beam theory. Martinsons aims to learn more about this theory. By 

using an Excel-tool created by the student based on the equations from this theory numerical 

results can be analysed. At the same time further research was performed with the aim to get a 

better understanding of the theory. 

 

To get an understanding of how the different variables affects an CLT element, some more 

specific examples were implemented in the excel-tool. The results from Excel can be used to 

verify parts of the theory. Some equations were difficult to implement in a practical example 

and was e.g. restricted to describe only a three-layer board. 

 

Some parts of the theory are lacking detailed explanations which gave room for discussion, 

however further research is needed to get a better understanding. 

 

In conclusion it can be said that the work done in this bachelor’s degree of structural engineering 

resulted in an Excel-tool that can verify and show how different variables changes the 

characteristics fore CLT elements according to beam theory, but with limitations. Further 

conclusion is that some of the additional theory and discussion of the theory from “KL-

trähandbok” may contribute to a better understanding of the theory.  
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1 Inledning 
Detta arbete har producerats åt Martinsons, vilket är ett familjeägt företag som räknas som ett 

av Sveriges största inom träförädlingsindustrin. Deras verksamhet förgrenar sig ut från sågverk, 

som bland annat står för Sveriges största limträproduktion, till separata bolag som är ledande 

inom träbroar och byggsystem med massiva trästommar. KL-trä är en relativt ny och outforskad 

produkt som ingår i flera forskningsprojekt vid Martinsons utvecklingsavdelning i Kroksjön.  

 

Martinsons utför idag beräkningar på KL-trä med hjälp av R-FEM-beräkningar och en 

tvådimensionell beräkningsmetod med programmet Statcon. R-FEM-beräkningar kan vara 

tidskrävande på grund av att verktyget är svårgripbart. Av denna anledning är det fördelaktigt 

om en beräkningsmetod med balkteori kan användas i enklare fall. Boken ”KL-trähandbok” 

utgiven av svenskt trä, (hädanefter KL-trähandboken) redovisar en beräkningsmetod som gäller 

för KL-trä som balkelement, vilken Martinsons önskar fördjupa sig i. Martinsons har redan en 

beräkningsmetod som redovisar KL-träskivornas karakteristiska egenskaper. Företaget önskar 

att verifiera om metoden från KL-trähandboken ger samma resultat för skivornas karakteristiska 

egenskaper.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppgiften är att redovisa beräkningsmetoden för KL-trä enligt balkteori som 

redovisas i KL-trähandboken. Beräkningsmetoden redovisas dels genom att lyfta fram delar av 

teori som verkar vara svårbegripliga och tillföra så mycket som möjligt samt dels genom att 

analysera beräkningsmetoden numerisk. Ett Excelverktyg upprättas för att producera resultat 

för olika skivor och laster, för att få en överblick över hur de olika parametrarna påverkar KL-

träskivans egenskaper. Målet med uppgiften är att Martinsons kan utnyttja rapporten och 

Excelverktyget som hjälpmedel för att jämföra med den tidigare metoden och bidra till 

förståelsen av KL-trä som balkelement. 
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1.2 Avgränsningar 

I denna rapport behandlas endast symmetriska KL-träelement, det vill säga sådana element där 

den neutrala linjens läge är densamma som skivans geometriska tyngdpunkt. Denna 

avgränsning har valts dels med hänsyn till den begränsade tid som getts för skrivandet av 

rapporten, dels för att de KL-träskivor Martinsons har i sitt sortiment är symmetriska. Det har 

mot denna bakgrund ansetts mindre relevant att fokusera på osymmetriska skivor. Av 

tidsmässiga skäl redovisas inte heller kontroll för knäckning i denna rapport.  

 

Vidare har någon redogörelse för respektive kontroller vid drag och tryck i skivans plan (utan 

knäckning) inte gjorts, då detta anses relativt okomplicerad. Fortsättningsvis har inte 

skjuvdeformation enligt Timoshenko’s balkteori berörts i rapporten, med bakgrund av teorins 

komplexitet i kombination med begränsad tid. 

 

Slutligen bör observeras att även om rapportens syfte är att beskriva KL-trä enligt balkteori, har 

det inte gjorts något försök på att utreda närmare för vilka omständigheter ett KL-träelement 

kan betraktas som en balk. 
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2 Teori 
Detta avsnitt beskriver teorin som ska undersökas. Större delar av teorin är av naturliga skäl 

hämtad från boken ”KL-trähandbok”, se (Gustafsson, 2017), eftersom boken är grundlag för 

denna rapport. Samtliga formler förutom ekvation 2.25 och 2.26 är hämtat från KL-

trähandboken. 

 

2.1 Övergripande antaganden och allmänt om KL-trä 

Verifiering av en KL-träskivas bärförmåga kan göras på två alternativa sätt. Antingen betraktas 

KL-träskivan som en homogen skiva eller så anges de ingående brädornas hållfasthet som 

skivans hållfasthet. Sistnämnde metod gäller för teorin som beskrivs i boken ”KL-trähandbok”. 

Skillnaden mellan metoderna är att den förstnämnda beaktar KL-träskivans sammansättning 

genom att korrigera tillåten spänning, alltså skivans bärförmåga, medan sistnämnda metod 

beaktar skivans komposition vid beräkning av dimensionerande spänning, alltså lasteffekten, 

se (Gustafsson, 2017). 

 

E-modulen tvärs fiberriktningen (E90) antas vara lika med noll eftersom relativt till E-modulen 

parallellt med fiberriktningen (E0) är den så liten att den kan negligeras (Gustafsson, 2017). 

 

Systemeffekten 

Karakteristisk draghållfasthet för trä påverkas mycket av lokala svagheter som exempelvis 

kvistar. Sannolikheten för att lokala svagheter ska sammanfall vid dragning av en KL-träskiva 

reduceras med antal brädor som utsätts för största tillåtna dragspänning samtidigt. Därav får 

kapaciteten ökas under vissa omständigheter, för mer utförlig förklaring se KL-trähandbok 

avsnitt 3.1.6. 
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2.2 Bernoullis balkteori 

Bernoullis balkteori bygger på följande antaganden för att teorin ska gälla: 

• Plana tvärsnitt förblir plana. 

• Tvärsnitt förblir vinkelräta mot medellinjen. 

• Små deformationer antas. 

• Den neutrala linjen förskjuts inte i längs led vid ren böjning (Heyden & Dahlblom, 

2007). 

 

 

2.3 Definition av riktningar 

Trä är ett ortotropisk material med olika hållfasthet och elastiska egenskaper i tre olika 

riktningar. Kompositionen av en KL-träskiva komplicerar situationen ytterligare eftersom 

ingående lameller är orienterade med 90 graders rotation mellan skikten. Riktningar i KL-

trähanboken definieras därför utifrån två perspektiv. Det första utifrån hela skivans perspektiv 

med nyttjande av globala axlar och det andra perspektivet med nyttjande av lokala axlar.  

 

En lokal axel skapar en orientering i förhållande till fiberriktningen för den brädan som 

betraktas. En axel som löper längs fiberriktningen betecknas med 0. Om axeln löper tvärs 

fiberriktning betecknas den med 90, som står för 90 grader i förhållande till fiberriktningen. Ett 

exempel på lokal beteckning kan vara längs-skjuvning som betecknas med τ090 därför att det 

uppstår skjuvning längs fibrerna (beteckning 0) och radiellt (beteckning 90). 

 

En global axel syftar till att skapa en orientering för hela skivan. Den globala x-axeln löper 

alltid parallellt med fiberriktningen för KL-träskivans yttersta skikt. Z-axeln löper i riktning av 

skivans tjocklek och slutligen y-axeln som är orienterad 90 grader mot fiberriktningen till 

skivans yttersta skikt. För att referera till brädor där fiberriktningen är parallell med en x-axeln 

används prefixen ”x” och motsvarande gäller för brädor med fiberriktningen parallellt med y-

axeln. 
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Figur 1 visar hur spänningar och moment namnges utifrån den globala axeln. 

 
Figur 1:Moment kring z-axeln 

Spänningen σmz,x kan läsas som: moment kring z-axeln, med resulterande normalspänning över 

ett tvärsnitt som skär över x-axeln (Gustafsson, 2017). 

 

2.4 Tvärsnitts geometriska storheter 

Följande avsnitt innehåller formler för hur man beräknar tvärsnittstorheter tröghetsmoment, 

vridmotstånd, polära tröghetsmomentet samt statiska moment vid beräkning av rullskjuvning 

och längsskjuvning. 

 

 Statiska moment 

I en KL-träskiva där skikten är orienterade med 90 graders vinkel i förhållande till sina grann-

skikt kommer en tvärkraft som orsakar skjuvspänningar längs fiberriktningen för lameller 

parallella med den globala x-axeln att orsaka rullskjuvning för skikt parallella med den globala 

y-axeln. Av denna anledning får man kontrollera både för längsskjuvning och rullskjuvning 

även om det oftast är rullskjuvning som är dimensionerande (Gustafsson, 2017). Figur 2 

illustrerar rullskjuvning och längsskjuvning. 

 

 
Figur 2: Tvärkrafter resulterar i längskjuvning samt rullskjuvning (Mestek, et al., -) 
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Statiska momentet vid rullskjuvning 

Det statiska momentet summeras för de skikt som antas utsättas för böjspänning. E-modulen 

tvärs fiberriktningen antas vara lika med noll och tar därmed ingen böjspänning och bidrar 

därmed inte till ökning av skjuvspänningen. Resultatet blir att skjuvspänningen förblir konstant 

över de skikt som utsätts för rullskjuvning (Gustafsson, 2017). 

  

Statiska momentet gäller vid beaktning av rullskjuvning för skikt parallella med y-axeln: 
 

 
𝑆",$,%&' =)

𝐸$,+
𝐸,&-

× 𝑏$𝑡+𝑎+
23

+45

 2.1 

 

Statiska momentet som gäller vid beaktning av rullskjuvning för skikt parallella med x-axeln: 

 

 
𝑆",6,%&' =)

𝐸6,+
𝐸,&-

× 𝑏6𝑡+𝑎+
23

+45

 2.2 

 

mL tvärgående skikt närmast skivans tyngdpunkt. 

Ex,i elasticitetsmodulen för respektive skikt parallella med x-axeln. 

Ey,i elasticitetsmodulen för respektive skikt parallella med y-axeln. 

Eref elasticitetmodulen för ett av de ingående skikt med samma fiberriktning. 

bx bredden på skikt parallella med x-axeln 

by bredden på skikt parallella med y-axeln 

ti respektives skikts tjocklek 

ai avstånd från betraktad skikts tyngdpunkt till hela skivans tyngdpunkt. 
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Betrakta en symmetrisk skiva med 5 skikt enligt figur 3 nedan. Böjning sker kring skivans 

globala y-axel. 

 
Figur 3: KL-träskiva med 5 skikt 

De skikt som utsätts för rullskjuvning är skikt 2 och 4. Om vi beaktar rullskjuvning i skikt 4 

summeras det statiska momentet för varje längsgående skikt upp till skikt 4 som betecknas mL. 

 

 
𝑆",$,%&' = 7

𝐸5
𝐸,&-

× 𝑏$𝑡5𝑎58 + 7
𝐸:
𝐸,&-

× 𝑏$𝑡:𝑎:8 2.3 

 

Där ai kan skrivas som: 

 

 
𝑎+ = 	𝑍= −)(𝑎+)

%

+45

+
𝑎%
2  2.4 

 

 

Ekvation 2.4 är utryckt och verifierad i förhållandet till symmetriska skivor och används i 

Excelverktyget. 

 

Det statiska momentet vid längskjuvning  

När längsskjuvning ska beaktas summeras det nettostatiska momentet till det skikt som närmast 

skivans tyngdpunkt. När det skikt som betraktas sammanfaller med skivans tyngdpunkt 

beräknas det statiska momentet enligt: 

 

 
𝑆$,%&' =)

𝐸$,+
𝐸,&-

× 𝑏$𝑡+𝑎+ + 𝑏$
B𝑡C2 − 𝑎CD

E

2

CF

+45

 2.5 
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𝑆6,%&' =)

𝐸6,+
𝐸,&-

× 𝑏6𝑡+𝑎+ + 𝑏6
B𝑡C2 − 𝑎CD

E

2

CF

+45

 2.6 

 

Eftersom alla skivor som betraktas i denna rapport är symmetriska kan andra termen i ekvation 

2.5 och ekvation 2.6 utryckas som: 

 

 
𝑆$,%&' =)7

𝐸$,+
𝐸,&-

× 𝑏$𝑡+𝑎+8 + 𝑏$ ∙ 𝑡2+'' ∙ 𝑎2+''

CF

+45

 2.7 

 

 

kL refererar till det längsgående skikt närmast skivans tyngdpunkt. 

amitt Avstånd från det neutrala lagret till mittskiktets snittade dels tyngdpunkt. 

tmitt betraktat skikt tjocklek. 

 

Andra termen i ekvation 2.7 anger det statiska momentet för halva mittskiktet. 

 

När det skikt som betraktas inte sammanfaller med skivans tyngdpunkt beräknas det 

nettostatiska momentet till: 

 

 
𝑆$,%&' =)

𝐸$,+
𝐸,&-

× 𝑏$𝑡+𝑎+

CF

+45

 2.8 

 

 

 
𝑆6,%&' =)

𝐸6,+
𝐸,&-

× 𝑏6𝑡+𝑎+

CF

+45

 2.9 
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 Tröghetsmoment 

Tröghetsmoment beräknas med Steiners sats. Netto-tröghetsmomentet beräknas för rotation 

kring y-axeln, rotation kring x-axeln, rotation kring z-axeln. Tröghetsmomentet vid rotation 

kring z-axeln får delas upp i ytterligare två fall, nämligen vid böjning i x-led och böjning i y-

led (Gustafsson, 2017). 

 

 Netto-tröghetsmoment vid rotation kring y-axeln: 

 

 
𝐼$,%&' =)

𝐸$,+
𝐸,&-

×
𝑏$𝑡+:

12 +)
𝐸$,+
𝐸,&-

× 𝑏$𝑡+𝑎+E 2.10 

 

 

Netto-tröghetsmoment vid rotation kring x-axeln 

 

 
𝐼6,%&' = )

𝐸6,+
𝐸,&-

×
𝑏6𝑡+:

12 +)
𝐸6,+
𝐸,&-

× 𝑏6𝑡+𝑎+E 2.11 

 

 

Netto-tröghetsmoment vid rotation kring z-axeln vid böjning i y-led 

 

 
𝐼J,$,%&' =)

𝐸$,+
𝐸,&-

×
𝑡+𝑏$:

12 =
𝑡5 + 𝑡: + 𝑡K +⋯

12 × 𝑏6  2.12 

 

 

Netto-tröghetsmoment vid rotation kring z-axeln vid böjning i x-led 

 

 
𝐼J,6,%&' =)

𝐸6,+
𝐸,&-

×
𝑡+𝑏6:

12 =
𝑡E + 𝑡M + 𝑡N +⋯

12 × 𝑏6  2.13 
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 Polärt tröghetsmoment 

Vid vridning mellan två korslimmade brädor uppstår skjuvspänningar. Det polära 

tröghetsmomentet beskriver en linjär skjuvspänningsfördelning från centrum av den 

rektangulära limmade ytan till ytterkant: 

 

 
𝐼O = 𝐼5 + 𝐼E =

𝑏P,$ ∙ 𝑏P,6:

12 +
𝑏P,6 ∙ 𝑏P,$:

12  2.14 

 

Ekvation 2.14 kan omformas till: 

 

 
𝑊O =

2𝐼O
R𝑏P,$𝑏P,6

 2.15 

 

 

bl,x   bredden på brädorna som är parallell med x-axeln och  

bl,y  bredden på brädorna som är parallella med y-axeln. 

nt  antal limmade ytor som är av storleksordning 𝑏P,$ ∙ 𝑏P,6  

 

bl,x och bl,y är brädornas bredd i x-led respektive y-led. Bredden i respektive riktningar antas 

vara densamma för alla. 
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2.5 Brottgränstillstånd 

I detta avsnitt presenteras tvärsnittskontroller för böjspänning och skjuvspänning vid 

transversal belastning av en KL-träskiva samt vid last i skivans plan. Först presenteras kontroll 

för böjspänning samt skjuvspänning vid transversalbelastning av en KL-träskiva, därnäst 

redovisas kontroll för böjspänning och skjuvspänning vid ballastning i skivans plan.  

 

 Kontroll för böjspänning vid transversalbelastning av KL-träskiva 

När en KL-träskiva belastas transversalt får man kontrollera för böjspänningar vid moment 

kring y-axeln eller x-axeln, beroende hur skivan är upplagd. 

 

Böjning kring y-axeln: 

 

 
𝜎26,T =

𝑀6,T

𝑊$,%&'
≤ 𝑓2,$PX6,T = 𝑘=6= ∙ 𝑘2ZT

𝑓2,$PX6,C
ϒ[

 2.16 

 

Där: 

𝜎26,T   är dimensionerande spänning vid moment kring y-axeln. 

𝑀6,T  är dimensionerande moment kring y-axeln. 

𝑊$,%&'  är skivans nettoböjmotstånd. 

𝑘=6=  Faktor som beaktar systemeffekten. 

𝑘2ZT  Faktor som beaktar klimatklass och lastvaraktighet. 

𝑓2,$PX6,C är karakteristisk böjhållfasthet. 

𝑓2,$PX6,T är dimensionerande böjhållfasthet. 
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Som  Figur 4 illustrerar resulterar böjmoment kring y-axeln i böjspänning i de skikt som är 

parallella med den globala x-axeln. 

 
Figur 4: Böjspänning vid moment kring y-axeln (Gustafsson, 2017) 

Böjning kring x-axeln: 

 

 
𝜎2$,T =

𝑀$,T

𝑊6,%&'
≤ 𝑓2,6PX6,T = 𝑘=6= ∙ 𝑘2ZT

𝑓2,6PX6,C

ϒ[
 2.17 

 

Där: 

𝑀$,T  är dimensionerande moment kring x-axeln. 

𝑊6,%&'  är skivans nettoböjmotstånd. 

𝑓2,6PX6,C  är karakteristisk böjhållfasthet. 

𝑓2,6PX6,T är dimensionerande böjhållfasthet. 

 

Figur 5 visar att böjmoment kring x-axeln resulterar i böjspänning i skikt där fiber är parallella 

med y-axeln. 

 
Figur 5:Böjspänning vid moment kring x-axeln (Gustafsson, 2017) 

 

Vid drag får man multiplicera med faktorn, ksys, som beaktar systemeffekten om tillräckligt 

många brädor medverkar. Med KL-trä utsätt för böjning kring x- eller y-axeln blir tvärsnittet 
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tryckt i överkant samt dragen i underkant. Då trä har lägre hållfasthet vid drag än vid tryck är 

den dragna delen av tvärsnittet avgörande för tvärsnittets momentkapacitet. Eftersom 

draghållfastheten är dimensionerande får systemeffekten beaktas (Gustafsson, 2017). 

 

 Kontroll för skjuvspänning vid transversalbelastning av KL-träskiva. 

Transversalbelastning av en KL-träskiva medför nedböjning ut ur skivans plan. Lasten orsakar 

både rullskjuvning och längsskjuvning. Både kontrolleras, men rullskjuvningen är oftast 

dimensionerande. Hållfastheten för längsskjuvning kontrolleras med ekvation 2.18: 

 

 
𝜏],$J,T =

𝑆$,%&' ∙ 𝑉$J,T
𝐼$,%&' ∙ 𝑏6

≤ 𝑓],_`_,6PX6,T = 𝑘2ZT
𝑓],6PX6,C
ϒ[

 2.18 

 

Beteckningen 090 hänvisar spänningskomposantens verkningslinje och refererar till brädans 

lokala axlar. Prefix 0 innebär att krafter verkar längs fiberriktningen och prefix 90 innebär tvärs 

fiberriktningen. Figur 6 visar hur skjuvkraften verkar över en bräda som utsätts för 

längsskjuvning. 

 
Figur 6: Skjuvning longitudinellt-radiellt,med karakteristisk längsskjuvhållfasthet fv,090,k 

Kontroll för rullskjuvning utförs enligt: 

 

 
𝜏"],6J,T =

𝑆",6,%&' ∙ 𝑉6J,T
𝐼6,%&' ∙ 𝑏6

≤ 𝑓],`_`_,$PX6,T = 𝑘2ZT
𝑓],`_`_,$PX6,C

ϒ[
 2.19 

 

Beteckningen 9090 betyder att skjuvkraftens verkningslinje är 90 grader mot fiberriktningen 

både på smal och bred sida av brädan. Skjuvmodulen för rullskjuvning (G) är ungefär 10 % av 

skjuvmodulen för längsskjuvning. Detta resulterar i större skjuvdeformation för skikt som 

utsätts för rullskjuvning än de som utsätts för längsskjuvning, se Figur 2. Resultatet är att 

Bernoullis balkteori motstrids, nämligen att plana tvärsnitt förblir plana (Mestek, et al., -) 
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Figur 7 illustrerar hur tvärkraften verkar på en bräda vid rullskjuvning. Observera att 

skjuvkraften över brädans kant i Figur 7 är felaktig för en icke kantlimmad KL-träskiva. 

 
Figur 7: Rullskjuvning, med karakteristisk hållfasthet fv,9090,k 

Vid böjning kring y-axeln utsätts tvärsnittet för skjuvspänning enligt Figur 8. De tvärgående 

skikten (i förhållandet till böjspänningen) utsätts för rullskjuvning τRv,xz,d och de längsgående 

skikten utsätts för längsskjuvning (τv,xz,d). Av Figur 8 framgår också att skjuvningen förblir 

konstant i de skikt som utsätts för rullskjuvning. Tvärkraften överförs till nästa skikt, men den 

ökar inte. Orsaken till detta är att E-modulen tvärs fiberriktningen, E90, är så liten relativt till E-

modulen längs fiberriktningen, E0, att den är negligerbar. Av denna anledning upptar inte dessa 

skikt någon normalspänning och det är normalspänningens variation över tvärsnittet som 

orsakar ändring i skjuvspänningen. 

 

 
Figur 8: Skjuvspänning vid böjning kring y-axeln. 

Effekten av skjuvdeformation får ignoreras för KL-trä som används som platta om förhållandet 
3

abFc
≥ 30. Detsamma gäller när förhållandet för en skiva om 3

a
≥ 30. Respektive villkor gäller 

för brottgränstillstånd samt bruksgränstillstånd. L står för balkens upplagslängd och hKLT eller 

h representerar balkhöjden beroende på om det är belastning vinkelrät mot planet eller i planet. 

Förhållandet mellan de ingående brädornas bredd (b) och tjocklek (t) har också betydelse för 
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skjuvdeformation och skjuvkrafter. Ökat förhållande mellan b/t innebär större 

skjuvdeformation vilket ger större skjuvspänningar (CEN/TC 250/SC5, 2017). Figur 9 visar att 

skjuvdeformation dominerar för korta spännvidder och höga tvärsnitt, medan böj-deformation 

blir av mindre betydelse. 

 
Figur 9: Inverkan av skjuvdeformation för en platta med bestående av 3 skikt med total tjocklek 60 mm (Fellmoser & Blass, 

2004). 

 

 Kontroll för böjspänning vid last i skivans plan 

En KL-träskiva som belastas med en yttre last i skivans plan resulterar i moment kring z-axeln. 

Nedböjning av skivan kan ske i x-riktning eller y-riktning beroende på vilken sida som belastas, 

se Figur 1.  Lägg märke till att systemeffekten inte beaktas då den medverkande bredden är 

liten. 

 

Nedböjning i y-riktning resulterar i böjspänning i skikt parallella med skivans ytskikt: 

 

 
𝜎2,J,T =

𝑀J,T

𝑊J,$,%&'
≤ 𝑓[,$PX6,T = 𝑘2ZT

𝑓2,$PX6,C

ϒ[
 2.20 

 

 

För nedböjning i x-riktning beskrivs böjspänningen enligt: 

 

 
𝜎2,J,T =

𝑀J,T

𝑊J,6,%&'
≤ 𝑓[,6PX6,T = 𝑘2ZT

𝑓2,6PX6,C
ϒ[

 2.21 
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Vidare beräknas nettoböjmotstånd för , 𝑊J,6,%&', beräknas som: 

 

 
𝜎2,J,T =

∑𝑡+ ∙ ℎE

6 =
(𝑡E + 𝑡M … . ) ∙ ℎE

6  2.22 

 

ℎ är balkens höjd. 

 

 Kontroll för skjuvhållfastheten i KL-träskivans plan 

En KL-träskiva som används i horisontal stabilisering, till exempel en väggskiva som tar upp 

vindlast, bör kontroll för panelskjuvning och skiktskjuvning genomföras. Respektive kontroller 

gäller enbart för skivor utan kantlimning. 

  

Panelskjuvning 

Spänningsfördelningen vid panelskjuvningen illustreras i Figur 10. Observera att spänningen 

fördelar sig över nettotvärsnittet. 

 

 
Figur 10: Skjuvspänning över netto-tvärsnitt (Moosbrugger & Guggenberger, 1999). 

Kontroll av panelskjuvning utförs enligt följande formler: 

 

 
𝜏],$6,T =

𝑉$6,T
𝐴$,%&'

≤ 𝑓],_`_,$PX6,T = 𝑘2ZT
𝑓],_`_,$PX6,C

ϒ[
 2.23 

 

 

 
𝜏],6$,T =

𝑉6$,T
𝐴6,%&'

≤ 𝑓],_`_,6PX6,T = 𝑘2ZT
𝑓],_`_,6PX6,C

ϒ[
 2.24 
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Panelskjuvning beräknas som ren skjuvning, alltså inte samma spänningsfördelning som 

uppträder vid balkböjning när balkteori gäller. Vid beräkning av skjuvspänningar som 

uppträder vid balkböjning används följande formel: 

 

 
𝜏6 =

𝑉 ∗ 𝑆6
𝐼6 ∗ 𝑏6

 2.25 

 

Vid beräkning av maximal skjuvspänning för kvadratiska tvärsnitt förenklas Ekvation 2.25 

ytterligare: 

 

 𝜏6 = 1,5
𝑉
𝐴 2.26 

 

 

KL-trähanboken redovisar ett exempel med en fritt upplagd väggskiva enligt Figur 11, där 

skjuvspänningen inte beräknas som en panelskjuvning enligt ekvation 2.23 utan beräknas som: 

 

 𝜏6 = 1,5
𝑉T

𝐴J,%&'
 2.27 



24 
 

 

Az,net är arean för de vertikala brädorna som i detta fall är parallella med y-axeln. Brädorna 

parallella med balkens riktning utsätts således för en böjning och tvärsnittet följer antagandet 

om att plana tvärsnitt förblir plana som gäller vid tillämpning av balkteori. 

 

 
Figur 11: KL-träelement fritt upplagd på pelarstöd (Gustafsson, 2017). 

 

Skiktskjuvning 

Deformationen som syns i Figur 12 är ett resultat av två mekaniska mekanismer. En mekanism 

som innebär vanlig skjuvdeformation och den andra mekanismen är att brädor roterar i 

förhållande till varandra, kontrollera (Thomas Bogenserger, 2014). 

 

 
Figur 12: Deformation av skiva som leder till ration mellan skikt (Gustafsson, 2017). 
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Rotationskraften överförs via den limmade ytan mellan längsgående och tvärgående skikt och 

orsakar skjuvning mellan skikten, därav skiktskjuvning: 

 

 
𝜏2J,T =

𝑀',T

𝑛' ∙ 𝑊O
≤ 𝑓2J,`_`_,T = 𝑘2ZT

𝑓2J,`_`_,C
ϒ[

 2.28 

 

Där: 

Mt,d  är det dimensionerande moment. 

Wp  är det polära tröghetsmomentet för den limmade ytan mellan två brädor. 

nt  är antal limmade ytor som är av storleksordning 𝑏P,$ ∙ 𝑏P,6 , se Figur 12. 

 

Det dimensionerande moment orsakad av tvärkraften enligt Figur 12 och för en skiva med 3 

skikt beräknas som: 

 

 𝑀',T = 𝑉$,T ∗ 𝑙 2.29 

 

Där l är avstånd från vridcentrum och kraften Vx,d 

 

Enligt remissutgåva av Eurokod verifieras skjuvspänning i limfogen mellan två ortogonale 

brädor i intilliggande skikt med superposition av spänning från två mekanismer, alltså rotation 

mellan intilliggande ortogonala brädor samt en mekanism som resulterar i en skjuvspänning 

som verifieras mot brädornas rullskjuvshållfasthet. Den skjuvspänning som uppkommer till 

följd av den roterande kraften får halveras om förhållandet (b/t = 2) men om förhållandet är lika 

med 4 (exempelvis b=80 och t=20) blir det ingen reduktion av den dimensionerande 

spänningen, kontrollera (CEN/TC 250/SC5, 2017). 
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2.6 Bruksgränstillstånd 

I följande avsnitt presenteras nedböjning enligt gamma-metoden. Gamma-metoden är baserad 

på bilaga B från Eurokod 5. Metoden kan vara svår att beräkna för skivor som består av fler än 

5 skikt. 

 

 Gammametoden 

Gamma-metoden beaktar skjuvdeformation genom att introducera ett effektivt 

tröghetsmoment: 

 

 
𝐼$,&- =)

𝐸$,+
𝐸,&-

×
𝑏$𝑡+:

12 +)𝛾+ ×
𝐸$,+
𝐸,&-

× 𝑏$𝑡+𝑎+E 2.30 

 

Av ekvation 2.30 ser vi att respektive skikts ”Steiner-del” multipliceras med ett ”gamma-

värde” alltså en reduktionsfaktor. Gamma-värdets index hänvisar till det skikt som 

reduktionsfaktorn tillhör. För en skiva med tre skikt beräknas gamma-värden enligt nedan: 

 

 𝛾5 = 1 2.31 

 𝛾: =
1

1 +
𝜋E𝐸$,:𝑡:
𝑙,&-E ∙ 𝑡E

𝐺`_`_,E

 
2.32 

 

För en skiva bestående av 5 skikt beräknas gammavärdet för aktuella skikt som: 

 

 𝛾5 =
1

1 +
𝜋E𝐸$,5𝑡5
𝑙,&-E ∙ 𝑡5

𝐺`_`_,E

 
2.33 

 𝛾: = 1 2.34 

 𝛾K =
1

1 +
𝜋E𝐸$,K𝑡K
𝑙,&-E ∙ 𝑡K

𝐺`_`_,M

 
2.35 

 

Lägg märke till att gamma-värdet bara beräknas för de skikt som antas utsättas för böjspänning. 

Utifrån formeln för beräkning av gamma-värdet kan man också observera att skjuvdeformation 

blir mer påtaglig för kortare spännvidd och lägre tvärsnittshöjd. 
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3 Metod 
För att genomföra rapporten har naturligtvis teorin från KL-trähandboken studerats. Vidare har 

sökord som exempelvis ”CLT shear force” och ”CLT shear deformation” används eftersom 

forskning och kunskap om KL-trä är relativt lite utforskat, gav engelska sökord flest träff. 

Handledare från Martinsons har varit bollplank vid teoretiska frågor samt belyst vad som är 

mest relevant att undersöka. Handledaren har även gett råd om hur jag skulle ta mig vidare i 

examensjobbet i de tillfällen där jag har kört fast. Fortsättningsvis har vissa skyddade dokument 

från Martinsons varit till stöd under arbetet, så som företagets beräkningsmetod som anger KL-

träskivornas karakteristiska egenskaper. 

 

Syftet med rapporten är att utreda den teori som beskrivs i KL-trähandboken. Under skrivandets 

gång uppdagades att centrala frågeställningar som rör teorin blev för omfattande att utreda på 

en djupare nivå än vad KL-trähandboken redovisar. Därav blev fokuset riktat mer mot att 

beskriva teorin numerisk genom att tolka resultat från Excelverktyget. Samtidigt valdes det att 

fortsätta med att utreda, tillföra och tolka teorin med stöd från andra källor. 

 

Excel har varit en central del av examensarbetet. Tre konkreta exempel skapades för att 

producera resultat som går att tolka och jämföra, se bilaga 1-3. Kunskap om programmet har 

tillägnats genom att utforska direkt inne i programmet, söka upp videor som redovisar 

funktioner samt söka problem via hjälp-funktionen som finns i Excel. 
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4 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten från de konkreta exemplen som är gjord med excel-

verktyget, se bilaga 1,2 och 3. Det finns två olika sätt att betrakta det resultat som erhållits från 

excel-verktyget. Värden för skivans karakteristiska egenskaper kan analyseras utifrån hur de 

varierar beroende på skivans sammansättning. De karakteristiska egenskaperna kan beskriva 

hur mycket moment och tvärkraft skivan kan utsättas för. Det går däremot inte direkt att 

uppskatta vilken brottmod som kommer vara den dimensionerande vid ett givet lastfall även 

om skivans kapacitet i respektive brottmoder är känd.  

 

4.1 Resultat Exempel 1: Fritt upplagd väggskiva 

Nedan presenteras resultat från Excel för resulterande skjuvspänningar och böjspänningar när 

skivan belastas i planet enligt bilaga 1. Resultaten redovisar böjspänning i brädor parallella med 

y-axeln vilka ska ignoreras eftersom balken i detta fall endast böjer nedåt i y-axelns riktning. 

När det gäller skjuvspänning i ett tvärsnitt längs balkens längdriktning i balkens mitt är det 

oklart hur skjuvspänningarna överförs. Detsamma antas gälla panelskjuvningen. 

 

Det måste påpekas att resultat för panelskjuvning i Excelverktyget är felaktigt beräknat som ren 

skjuvning enligt formel, men enligt bokens exempel kontrolleras skjuvspänning som en effekt 

av böjningen. Dimensionerande skjuvspänningen skall därför multipliceras med faktorn 1,5. 

 

Vid last i planet ska också effekten av skiktskjuvningen beaktas. Resultat från skiktskjuvningen 

är inte med i resultaten för den fritt upplagda väggskivan, eftersom formeln som bestämmer det 

vridande momentets storlek inte torde gälla för en fritt upplagd balk. 
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Tabell 1: Panelskjuvning vid moment kring z-axeln 

Skiva τv,xy,d   [MPa] fv,090,xlay,d    [MPa] Utnyttjande-grad [%] 
1 0,36 2,56 14,11 
2 0,36 2,56 14,11 
3 0,36 2,56 14,11 
4 0,36 2,56 14,11 
5 0,36 2,56 16,93 
6 0,18 2,56 7,05 
7 0,36 1,92 18,81 

 
Tabell 2: Böjspänning vid moment kring z-axeln 

Skiva σmz,y,d    [MPa] fm,xlay,d    [MPa] Utnyttjande-grad [%] 
1 2,35 15,36 15,28 
2 2,35 15,36 15,28 
3 2,35 15,36 15,28 
4 3,25 15,36 21,16 
5 3,38 15,36 22,01 
6 1,17 15,36 7,64 
7 2,35 8,96 26,20 
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4.2 Resultat exempel 2: Fritt upplagd platta 

Lastfallet resulterar i rullskjuvning av brädor som går tvärs balkens längdriktning det vill säga 

skikt 2 och 4 medan brädor parallella med balkens längdriktning det vill säga att skikt 1,3 och 

5 utsätts för längsskjuvning. 

 
Tabell 3: Rullskjuvning vid moment kring y-axeln 

Skiva τRv,xz,d    [MPa] fv,9090,ylay,d    [MPa] Utnyttjande-grad [%] 
1 0,39 0,448 87,93 
2 0,27 0,448 59,63 
3 0,39 0,448 87,93 
4 0,55 0,448 121,75 
5 0,26 0,448 57,27 
6 0,39 0,448 87,93 

 
Tabell 4: Längsskjuvning vid moment kring y-axeln 

Skiva τRv,xz,d    [MPa] fv,090,xlay,d    [MPa] Utnyttjande-grad [%] 
1 0,42 2,56 16,35 
2 0,28 2,56 10,87 
3 0,42 2,56 16,35 
4 0,58 2,56 22,64 
5 0,28 2,56 10,86 
6 0,42 1,92 21,80 

 
Tabell 5: Böjspänning vid rotation kring y-axeln 

Skiva σmv,d    [MPa] fm,xlay,d    [MPa] Utnyttjande-grad [%] 
1 12,31 15,36 80,15 
2 7,71 15,36 50,72 
3 12,31 15,36 80,15 
4 17,05 15,36 110,97 
5 4,28 15,36 27,84 
6 12,31 8,96 137,40 
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4.3 Resultat Exempel 3: Nedböjning enligt gamma-metoden 

Tabell 6 redovisar de resultat producerades i Excel efter inmatning av värden enligt exempel 3. 

Tabellen visar nedböjningen och gamma-värdet för aktuella skikt. 

 
Tabell 6: Resultat för nedböjning i mm enligt gamma-metoden 

Platta 1/ ref. 2 3 4 5 6 

Referens - t2,4=20mm t2,4=C24 L = 4 m t1,3,5 = 20 t1,3,5 = C24 

Ändring - t2,4=35mm t2,4=C14 L = 6 m t1,3,5 = 30 t1,3,5 = C14 

γ1 95% 91% 95% 98% 92% 97% 

γ3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

γ5 95% 91% 95% 98% 92% 97% 

wq,mitt-

(nedböjning) 

24,16 13,47 24,16 118,94 10,42 37,28 
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5 Diskussion 
Under följande avsnitt diskuteras den teori som har förts in i rapporten samt de resultat som 

producerats av Excel efter inmatning av data från de konkreta exemplen. Diskussionen börjar 

med att diskutera de brott som kan inträffa vid last i planet. Vidare diskuteras de delar där 

elementet belastas transversalt och slutligen diskuteras nedböjning vid transversallast. 

 

5.1 Last i planet/exempel på väggskiva 

Vid last i planet var panelskjuvning och skiktskjuvning var de kontroller som fokuserades mest 

på för denna rapporten. Först diskuteras lite om panelskjuvning, om hur man ska tolka teorin 

sedan diskuteras skiktskjuvning. 

 

 Panelskjuvning 

Om man betraktar ett fritt upplagt KL-träelement med belastning i planet kommer skjuvkraften 

att fördelas över de skikt som är parallella med upplagslängden. Orsaken till detta är att 

brädorna inte är kantlimmade, därför måste kanten vara spänningsfri. Ett sätt att förtydliga 

varför spänningen ändast fördelas över netto-tvärsnittet är om man snittar längs med spalten 

mellan två parallella brädor. Snittet kommer bara skära av de brädor som är tvärgående i 

förhållandet till snittet. Skjuvkraften måste i detta snitt fördelas över de avskurade brädorna, 

alltså netto-arean för skikt längs x-axeln eller y-axelns riktning beroende på lastfall. 

 

I boken redovisas ett beräkningsexempel för en fritt upplagd väggskiva, se Figur 11. De 

horisontella brädorna får en nedböjning i x-axelns riktning. Skjuvkraften antas fördelas linjärt 

över hela nettotvärsnitt se Figur 13 

 
Figur 13: Normalkraftsfördelning enligt balkteori 

  

Varför formeln för panelskjuvning inte gäller i detta exemplet, är för att balkteorin gäller.  
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Ett exempel där panelskjuvning borde vara aktuellt, alltså ren skjuvning över tvärsnittet, är när 

man har en skiva med fullständigt understöd som utsätts för en horisontell last, vilket illustreras 

i Figur 14. 

 
Figur 14: Väggskiva panelskjuvning 

 

 

En förutsättning är att balkhöjden inte blir för stor relativt till balklängden. Ren skjuvning blir 

aktuellt under omständigheter där böjningen är så liten att balkteori inte gäller. 

 

 

 Skiktskjuvning 

KL-trähandboken anger en beräkningsmetod för beräkning av skiktskjuvning. Det är lite oklart 

för vilka lastfall den gäller. Formeln verkar vara tillämplig för en horisontalstabiliserande skiva 

med hänsyn till hur deformationen ser ut. För att rotation mellan skikten ska uppstå får inte 

skikten rotera åt samma håll. Som jag ser det blir de vertikala brädorna förhindrade att rotera 

eftersom stödreaktionen i skivans ytterkant inte är eftergivlig. Om man beaktar en stående panel 

för sig själv som inte är kantlimmat (se Figur 15) ser man den mekanismen som borde vara 

orsak till rotation. Även om spänningsbilden är mer komplex så är detta en mekanism som 

förhindras om man limmer på ett korslagt skikt, och den roterande kraften överförs via limfogen 

till de horisontella brädorna. För en fritt upplagd skiva som utsätts för böjning antar jag att 

formeln inte gäller eftersom deformationen av skivan blir en helt annan. 
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Figur 15: Stående panel, icke kantlimmat 

 

Formel för bestämning vridande momentet (se formel 2.29) skriver KL-trähanbok att formeln 

bara gäller för en skiva som består av tre skikt. Resultatet blir att Excel-verktygets funktion, 

som är att ge ett konkreta resultat när man ändrar skivans parametrar, blir i stor grad begränsad. 

En annan sak som jag inte har lyckats med att lägga in i beskrivning av skiktskjuvning i Excel 

är betydelsen av förhållandet mellan brädornas bredd/tjocklek. Enligt (CEN/TC 250/SC5, 

2017) ska detta beaktas och kan även korrigera skjuvspänningen som kommer från rotation med 

50 % om förhållandet är lika med 2. För att få en känsla av hur stor betydelse förhållandet 

mellan brädans bredd och tjocklek har för kapacitet för skiktskjuvningens, skulle en beräkning 

enligt beräkningsmetoden i (CEN/TC 250/SC5, 2017) utföras, givet att man förstår för vilka 

omständigheter formeln gäller. 

 

5.2 KL-träelement som fritt upplagd platta 

Utifrån resultaten på skivorna kan man se att utnyttjande grad är större för rullskjuvning än för 

längsskjuvning som teorin också antyder. Exemplet gäller för böjning kring x-axeln. 

 

Resultaten visar också att momentet inte är dimensionerande för skivan, utan rullskjuvning är 

dimensionerande. När spännvidden är 9 meter ligger kontroll för rullskjuvning på 122 % 

utnyttjande grad och böjspänning 111 % utnyttjande grad. Det måste också här påpekas att 

beräkningen inte beaktar skjuvdeformation. Det borde läggas till en funktion i Excel som 

informerar och samtidig inte förhindrar att spotta ut ett resultat när balkens längd är mindre än 

30 gånger skivans tjocklek, eftersom skjuvdeformationer ökar avsevärd under detta värdet. 

 

Det genomfördes däremot ingen verifiering av resultat för böjspänning vid moment kring x-

axeln, alltså när tvärgående skikt utsätts för böjning. 
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5.3 Nedböjning enligt gamma-metoden 

När man ändrar tjockleken på skikt parallella med ytskiktet får man en mindre nedböjning än 

om man ändrar tjockleken för de tvärgående skikt även om samma tjocklek läggs till. Det går 

även att läsa ur Tabell 6 hur mycket respektive skikts ”Steiner del” reduceras, alltså 

gammavärdet storlek. I en jämförelse mellan platta 2 och 5 kan se att skjuvdeformationerna har 

större inverkning på tvärsnitts tröghetsmoment på platta 2, även om tvärsnittets totala tjocklek 

är den samma i både fallen. 

 

Ändring av virkeskvalitet i tvärgående skikt gjorde ingen skillnad för nedböjningen. Orsaken 

till detta är att skjuvmodul för rullskjuvning är den samma även virkeskvalitet ändras. Som 

förväntad blev det effektiva tvärsnittet reducerad när kvalitet för längsgående skikt reducerades. 

 

Ändring av upplagslängden stämmer överens med teorin, nämligen att en ökning av balklängd 

i förhållande till balkhöjd (hKLT) leder till mindre skjuvdeformation, då gammavärdet går från 

95% upp till 98%. Nedböjningen ökar eftersom det dimensionerande momentet axellerar 

snabbare än tvärsnittets effektiva tröghetsmoment gör. 
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6 Slutsats 
Syftet med uppgiften var att redovisa beräkningsmetoden från boken ”KL-trähandbok” med 

hjälp av Excelverktyget. Därutöver har ansats gjorts för att ge en mer ingående beskrivning av 

teorin. Excelverktyget har sina begränsningar eftersom kontroll för panelskjuvning och 

skiktskjuvning saknar en koppling till ett praktiskt exempel. Mallen fungerar likväl som ett 

verktyg där man kan verifiera vissa delar av teorin, och samtidigt skapa en viss uppfattning av 

hur olika parametrar påverkar KL-träskivans egenskaper. Mallen visar utnyttjandegrad av 

brottmoder som rullskjuvning, längsskjuvning, momentkapacitet vid last i planet samt last 

vinkelrätt ut ur planet. Förutom detta är även teorin förklarat på ett annat sätt och belyser vilka 

delar av teorin behöver utforskas närmare. 
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7 Avslutande ord 
Inledningsvis var ett av målen med uppgiften att fördjupa sig i brottmoder som var speciellt 

intressanta för Martinsons, däribland skiktskjuvning. Utfordringen blev att teorin som ligger till 

grund för bland annat skiktskjuvning visade sig vara för komplext och tidkrävande för denna 

rapporten. I diskussionen har likväl temat berörts med syftet att skapa en bild på när 

skiktskjuvning kan vara aktuellt. 

 

Vidare har en stor del av och utmaning med uppgiften varit att skapa en beräkningsmall i Excel, 

som skulle vara lätt att använda och som samtidigt redovisar beräkningsgången på ett 

översiktligt sätt. Inledningsvis hade ett flödesschema upprättats som skulle visa samband 

mellan formler. Nu i efterhand ser jag att denna delen av arbetet borde jag ha lagt mycket mer 

tid på. Det visade sig vara tidkrävande att redigera och strukturera i efterhand. För att få till 

mallen fick jag lära många nya funktioner som kommer vara nyttiga i en senare tid. 

 

Samtidigt har detta arbetet ledet fram till att jag har lärt mig mycket om KL-trä som är ett 

intressant produkt. 

 

För vidare studier kan det vara intressant att ta reda på hur man kan beräkna skiktskjuvning för 

olika lastfall samt för skivor upp till sju skikt. 
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8.1 Bilaga 1 Exempel 1: fritt upplagd väggskiva 

Ett konkret exempel är genomfört för att förstå skivans karakteristiska egenskaper. För att 

resultaten ska vara lätta att tolka väljs ett lastfall där en fritt upplagd skiva utsätts för en 

punktlast P på balkens mitt som utgångspunkt. Vidare väljs en skiva med fem skikt som 

utgångspunkt. Kraften P sätts till 130 kN. 

 

 
Figur 16: Fritt upplagd KL-träskiva som väggskiva 

 

Exemplet ska ge konkreta svar på vad som händer om man ändrar: 

• skivans höjd 

• Skivans upplagslängd 

• y-skiktens tjocklek 

• y-skiktens hållfasthet 

• x-skiktens tjocklek 

• x-skiktens hållfasthet 
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Tabell 7 innehåller de parametrar som ska ändras. De värden som är listad i tabellen är 

utgångspunkten för skivan som hänvisas till som referensskivan eller skiva 1. Vidare ändras en 

och en parameter för lättare kunna betrakta vilka ändringar som uppstår. 

 
Tabell 7: Referensskiva vid belastning i planet 

bx = h by = L t2 = t4 t1 = t3=t5 Hållfasthet-

x 

Hållfasthet-

y 

3 m 6,5 m 20 mm 20 mm C24 C24 

 

• Skiva 2 - Ändrar tjockleken t2 och t4 till 40 mm. 

• Skiva 3 - Ändrar hållfastheten till C14 på brädor där fiberriktning är parallella med y-

axeln. 

• Skiva 4 - Ändrar by till 9 meter. 

• Skiva 5 - Ändrar bx, skivans höjd till 2 meter. 

• Skiva 6 - Ändrar tjockleken på x-skikt till 40 mm. 

• Skiva 7 – Ändrar hållfastheten till C14 på brädor där fiberriktning är parallell med x-

axeln. 
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8.2 Bilaga 2 Exempel 2: fritt upplagd platta. 

Som i exempel 1 i bilaga 1 är vissa parametrar fastställd för att skapa jämförbara resultat. Figur 

17 visar en fritt upplagd KL-träskiva som bjälklag med en punklast P på balkens mitt på 10 kN 

sätts om utgångspunkt. 

 

 
Figur 17: Fritt upplagd KL-träskiva/platta 

 

Tabell 8 redovisar data för de plattor som matas in i Excel-verktyget. Metoden för att analysera 

data är den samma som i exempel 1. 

 

 
Tabell 8: Utgångspunkt för jämförelse vid en fritt upplagd KL-träskiva vid böjning ut ur plan. 

bx = h by = L t2 = t4 t1 = t3=t5 Hållfasthet-

x 

Hållfasthet-

y 

Platta 

1m 6,5 m 20 mm 20 mm C24 C24 1 

1m 6,5 m 40 mm 20 mm C24 C24 2 

1m 6,5 m 20 mm 20 mm C24 C14 3 

1m 9,0 m 20 mm 20 mm C24 C24 4 

1m 6,5 m 20 mm 40 mm C24 C24 5 

1m 6,5 m 20 mm 20 mm C14 C24 6 

 

 

  



42 
 

 

8.3 Exempel nedböjning 

Resulterande nedböjningen när olika parametrar ändras ska jämföras för en fritt upplagd balk 

med jämt utbredd last, q, som fastställs till 5 kN/m. Beskrivning av lastfallet fås av Figur 18. 

 
Figur 18: Fritt upplagd KL-träskiva där ytskikt är parallella med balkens längd 

 

Tabell 9 redovisar data för de plattor som matas in i Excel-verktyget. Metoden för att analysera 

data är den samma som i exempel 1. 

 
Tabell 9: Utgångspunkt för en KL-träskiva som belastas ortogonalt från skivans plan 

bx = h by = L t2 = t4 t1 = t3=t5 Hållfasthet-

x 

Hållfasthet-

y 

Platta 

1m 4 m 20 mm 20 mm C24 C24 1 

1m 4 m 35 mm 20 mm C24 C24 2 

1m 4 m 20 mm 20 mm C24 C14 3 

1m 9 m 20 mm 20 mm C24 C24 4 

1m 4 m 20 mm 35 mm C24 C24 5 

1m 4 m 20 mm 20 mm C14 C24 6 

 


