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Sammanfattning 

Masonite Beams är ett företag som producerar I-balkar. De jobbar även med att utveckla 

byggsystem för industriellt byggande. En ingående komponent i deras byggsystem är ett 

samverkansbjälklag bestående av LVL och I-balkar. För tillfället jobbar de med en ny typ av 

infästning, där knutpunkten mellan bjälklag och vägg är tänkt att lösas genom att ett utstick 

av LVL:en placeras på en hängare fäst i väggen. Uppdraget för denna rapport var att hitta ett 

skruvmönster där tillräckligt hög bärförmågan hos utsticket uppnås för att motsvara de 

reaktionskrafter som kan uppstå för bjälklaget. 

Ett skruvmönster som skulle klara de upplagsreaktioner som kan uppstå togs fram genom 

praktiska prover i Masonite Beams labb. När ett skruvmönster hittats, vilket hade erforderlig 

bärförmåga, utfördes 5 provningar med samma skruvmönster för att beräkna en 

karakteristisk bärförmåga. Under provningarna utvärderades även bärförmågan för de 

ingående komponenterna i samverkansbjälklaget. Den upplagskraft som potentiellt skulle 

kunna uppstå för bjälklaget beräknades till 6,25 kN, ett värde som var mindre än den 

karakteristiska bärförmågan som erhölls för skruvmönstret, vilken var 7,27 kN.  

Abstract 

Masonite Beams is a company that produces I-beams. They are also working on developing a 

building system for industrial production of building components. A part of their building 

system is a composite floor, consisting of LVL and I-beams. At the moment they are working 

with a new type of joint between floor and wall, where the connection between floor and 

wall will be solved by a protrusion of the LVL being placed of a hanger mounted on the wall. 

The aim for this project was to find a screw pattern where the resistance of the protrusion is 

enough to handle the support reaction that can occure.  

A screw pattern that would be capable to manage the support reaction was derived by 

practical tests, done in Masonite Beams lab. When a screw pattern with a capacity high 

enough for the support reactions had been found, 5 samples of the same screw pattern 

were tested to be able to calculate a characteristic resistance. During the testing the 

performance of the included components were also evaluated. The support reaction that 

floor potentially could be exposed to was calculated to 6,25 kN, a value lower than the 

resistance, that was calculated to 7,27 kN.  
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Förord 

Detta examensarbete är utfört som den sista delen av min 3-åriga utbildning till 

högskoleingenjör i byggteknik vid Umeå universitet. Examensarbetet omfattar 15 

högskolepoäng och är utfört med handledning av Masonite Beams, arbetet är författat av 

Charlie Nordlinder våren 2019.  

Det arbetet som utförts har medfört att jag skaffat mig en bättre insyn kring hur provningar 

utförs när nya byggdetaljer ska utvärderas. Jag vill tacka Tommy Persson och Alfred Wikner 

på Masonite Beams som hjälpt mig under arbetets gång och bidragit med engagemang och 

spännande infallsvinklar. Jag vill även tacka Fredrik Häggström som varit min handledare vid 

universitetet och stöttat mig i skrivprocessen.  

Slutligen vill jag även tacka min familj och mina klasskompisar som stöttat mig under mina 

tre år som student vid Umeå universitet.  

 

 

Umeå, juni 2019 

 

Charlie Nordlinder 
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1 Inledning 

Masonite Beams AB är den ledande tillverkaren av I-balkar i Europa. Företaget tillverkar och 

säljer I-balkar och erbjuder även kundanpassning, produkter, och konstruktionstjänster. 

Masonite Beams grundades 1974 i ett led att hitta ytterligare användningsområden för 

masoniteskivan. Fördelarna med Masonite Beams I-balk är flera, bland annat är balken av 

väldigt låg vikt, då den genom dess I-tvärsnitt utnyttjar träegenskaper på ett effektivt sätt. 

Genom att livet är tillverkat av antingen OSB eller spånskiva, erhålls även en formstabil 

produkt, även vid påverkan av fukt. Balken har även energimässiga fördelar, då I-tvärsnittet 

medför att köldbryggor minimeras. Balken är även fördelaktig att använda då håltagning 

behöver utföras, då stora hål kan utföras i livet utan att kapaciteten reduceras allt för 

kraftigt. (Masonite Beams, 2016) 

Förutom att producera I-balkar jobbar företaget med att utveckla träbaserade byggsystem 

för plats-, element- och volymbyggnad. I en tid då träbyggnadstekniken är på frammarsch 

ställs nya och större krav på byggsystem. Detta innebär bl.a. att tak-, bjälklags- och 

väggkonstruktioner måste kopplas samman på ett rationellt sätt. För att uppnå alla krav som 

ställs på ett modernt byggsystem, såsom spännvidder, laster och funktionskrav, har 

Masonite Beams AB utvecklat ett samverkanselement för bjälklag. Samverkanselementet 

och de innovativa beslagen har erhållit patent och finns i ett flertal modeller avsedda för 

olika laster, ljudkrav och spännvidder.  (MFB handbok, 2010) 

Ett ökat fokus på ljud och vibrationer i byggbranschen är något som resulterat i högre krav 

på tekniska lösningar, för att klara av dessa använder sig Masonite Beams av ett patenterat 

samverkansbjälklag bestående av I-balkar i kombination med en yt-skiva. I 

samverkansbjälklaget utnyttjar man sig även av kortlingssamverkan för att få bättre 

energispridning i bjälklaget.  

En ny typ av upplag har arbetats fram, där man med hjälp av ett utstick av en LVL-skiva från 

I-balken tar upp upplagsreaktioner, se Figur 1. Detta har medfört att nya kapaciteter 

behöver utredas genom praktisk provning. 

 

Figur 1: Principskiss över infästningen mellan bjälklag och vägg 
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1.1 Bjälklagets uppbyggnad 

För att klara 8 meter fri spännvidd och dessutom ljudklass A för ett bjälklag, har Masonite 

Beams tagit fram ett samverkansbjälklag, se Figur 2. Materialsamverkan i bjälklaget bygger 

på samverkan mellan Masonites Beams lättbalk och s.k. Plyboard (LVL som limmas ihop med 

board efter sandwich-princip). LVL:en skruvas och konstruktionslimmas mot lättbalken för 

att erhålla full samverkan. Användandet av LVL i samverkansbjälklaget ger bjälklaget ett 

homogent skikt, med relativ hög densitet, vilket medför att energin och därmed 

vibrationer/ljud absorberas över en stor yta. Detta resulterar i att de akustiska problemen 

som finns vid användandet av vanliga lätta träbjälklag, kan förhindras. På undersidan sitter 

även kortlingar som ökar bjälklaget styvhet samt två spånskivor för att underlätta vid 

installationer (MFB handbok, 2010) 

 

Figur 2: Snitt av samverkansbjälklaget (MFB handbok 2010) 

1.1.1 I-balk 

I-balken är en balk vars profil ser ut som ett I. Masonites I-balkar och reglar består av ett liv i 

konstruktionsboard och med en fläns i maskinsorterat konstruktionsvirke. Balken har 

betydligt lägre vikt jämfört med vanligt konstruktionsvirke, vilket ger lätta hanterbara 

produkter. Eftersom komponenterna i produkten limmas fås minimal skevhet och 

krympning. 

Livmaterialet i produkten tillverkas av sågverkets biprodukter, med en minimal tillsats av lim 

och med total frånvaro av formaldehyd. Det tunna livet ger även mycket små köldbryggor. 

Sammantaget ger Masonites I-balk en rad energi-och miljömässiga fördelar. 

Det är möjligt att utföra håltagning för installationer i princip hela livet. Masonite Beams 

lättbalkar är typgodkända och kontrollerade. (MFB handbok, 2010) 
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1.1.2 LVL 

LVL, Laminated Veneer Lumber är ett konstruktionsmaterial som är närbesläktat med limträ. 

Elementet används huvudsakligen som balkar eller som skivor i bärande system. De är 

uppbyggda av ett stort antal sammanlimmade fanerskikt av furu eller gran. För att öka 

styvhet och bärförmåga för det tänkta användningsområdet kan fanerskikten orienteras i 

olika riktning beroende på hur materialet ska användas.(svenskt trä, 2016) 

1.2 Syfte och målsättning 

Syftet med rapporten är att genom teoretisk analys och provning hitta ett skruvmönster att 

använda för sammanfogning av I-balk och ytskiva i Masonite Beams samverkansbjälklag, som 

klarar de upplagsreaktioner som kan uppstå.  

Projektets mål var följande: 

• Beräkna de upplagskrafter som blir aktuella för bjälklaget 

• Genom provning ta fram ett lämpligt skruvmönster för infästningen 

• Beräkna den karakteristiska bärförmågan för framtagen infästning 
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2 Teori 

De teoretiska beräkningar som presenteras är baserade på:  

• Boverkets konstruktionsregler, EKS 10 

• SS-EN 1990, Eurokod 0: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk 

• Tabeller och formler för NV och TE programmen 

• EKS 6 

• Byggformler och tabeller 

• Byggkonstruktion: Regel- och formelsamling 

 

2.1 Reaktionskraft vid upplag 

Det är viktigt vid utformningen av infästningar att infästningen klarar av de upplagskrafter 

som uppstår. En beräkning av dessa reaktionskrafter gjordes för bjälklaget i syfte att 

undersöka om den karakteristiska bärförmågan för infästningen var tillräcklig. 

Bjälklaget är fritt upplagt, detta resulterar i reaktionskrafter enligt ekvation (1) (Byggformler 

och tabeller) 

𝑅𝐴 =
𝑞𝐿

2
    (1) 

Där 𝑞 = dimensionerande last som verkar på bjälklaget och 𝐿 = längden på bjälklaget. 

Vid beräkning av dimensionerande last i brottgränstillstånd blir följande formler tillämpliga: 

(Byggkonstruktion: Regel och formelsamling) 

𝑆𝑇𝑅 − 𝐵 ∶ 𝑞𝑛 = 𝑦𝑑 ∗ 1,2 ∗ 𝐺𝑘 +  𝑦𝑑 ∗ 1,5 ∗ 𝑄𝑘  (2) 

och 

𝑆𝑇𝑅 − 𝐵: 𝑞𝑒 = 𝑦𝑑 ∗ 1,35 ∗ 𝐺𝑘 +  𝑦𝑑 ∗ 1,5 ∗ 𝑄𝑘 ∗  𝜓0,𝑞 (3) 

Där: 

𝑦𝑑 = 𝐾𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑠ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠 

𝐺𝑘 = 𝐾𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑[𝑘𝑁/𝑚2] 

𝑄𝑘  =  𝐾𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 𝑙𝑎𝑠𝑡 [𝑘𝑁/𝑚2 ] 

𝜓0,𝑞  =  𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑓ö𝑟 𝑘𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 𝑙𝑎𝑠𝑡 

Ekvation (2) är lastfallet vid den nyttiga lasten som huvudlast, och Ekvation (3) är lastfallet 

vid egentyngd som huvudlast. Det lastfall som resulterar i den största totala lasten är den 

last som blir dimensionerande och används i Ekvation (1). 
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För att beräkna den kraft som egentyngden resulterar i kan följande formel användas: 

(Formelsamlingen) 

𝐹 = 𝑚 ∗  𝑉 ∗  𝑔   (4) 

Där:  

𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛 [𝑘𝑔] 

𝑉 = 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 [𝑚3] 

𝑔 = 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 [𝑚/𝑠2 ] 

För att beräkna den utbredda nyttiga lasten på bjälklaget används värden i Tabell 1.  

Tabell 1 – Värden för den nyttiga lasten (Regel och formelsamling) 
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2.2 Dimensionering genom provning 

Vid dimensionering genom provning finns rekommendationer enligt Eurokod 0. När 

provningsresultaten skall utvärderas och redovisas beskrivs en särskild vägledning under 

bilaga D5 i Eurokod 0, den beskrivs enligt följande: 

”Bestämning av ett karakteristisk värde som baseras på provningar; bör beakta spridningen 

hos provresultaten samt statistisk osäkerhet med hänsyn till antalet provningar.” 

Karakteristiskt värde 

Enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 10 i Kap. 0 11§, ska vid beräkning av ett 

karakteristiskt värde vid ett fåtal provningar beräknas enligt följande: 

”Tabell D.1 i SS-EN 1990 får inte tillämpas när karakteristiska värden på materialparametrar 

och dylikt tas fram genom fåtalsprovning ur en oändlig population. I stället ska tabell B-5 

tillämpas för värden på kn. Variationskoefficienten ska anses vara okänd.” (Boverket 2017) 

Tabell 2: Koefficient kn för n antal stickprov. (Boverket 2016, s. 26) 

 

Karakteristiskt värde på hållfasthetsparametern, Xk ska enligt EKS 10 beräknas med ekvation 

𝑋𝑘 =  �̅�  −  𝑘𝑛  ∙  𝜎   (5) 

 Där: 

�̅�  =  𝑠𝑡𝑖𝑐𝑘𝑝𝑟𝑜𝑣𝑠𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 

𝑘𝑛  =  𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑒𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑖𝑐𝑘𝑝𝑟𝑜𝑣 

 𝜎 =  𝑠𝑡𝑖𝑐𝑘𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 

 

Stickprovmedelvärdet och standardavvikelse vid stickprovsundersökningar ska enligt 

statistikkapitlet i boken Tabeller och formler för NV- och TE-programmen s. 61 – 62 beräknas 

enligt följande ekvationer: 

�̅�  =
𝑥1+𝑥2+⋯+𝑥𝑛

𝑛
=

1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1   (6) 

och 

𝜎 = √
(𝑥1−�̅�)+⋯+(𝑥𝑛−�̅�)2

𝑛−1
= √

1

𝑛−1
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1   (7) 

Där: 

𝑛 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑠𝑡𝑖𝑐𝑘𝑝𝑟𝑜𝑣 
𝑥1, 𝑥2 … 𝑥𝑛 = 𝑚ä𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒 𝑠𝑡𝑖𝑐𝑘𝑝𝑟𝑜𝑣 
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2.2.1 Karakteristiskt värde 

Vid bestämning av den karakteristiska bärförmågan för ett material vid provning utgår man 

ifrån 5 – procentsfraktilen, se figur 3. Det karakteristiska värdet kommer alltså att 

underskridas i 5 test av 100, vilket innebär att 95% av testerna i det givna materialet ska 

klara angivet karakteristiskt värde. (TräGuiden, 2017) 

 

Figur 3: Den undre 5-procentfraktilen, vilken underskrids i 5 test av 100 (TräGuiden 2017) 
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3 Genomförande 

I projektets början studerades och utvärderades Masonite Beams tidigare infästningar av 

samverkansbjälklaget. Därefter diskuterades vilka faktorer som påverkade utformningen av 

infästningen, varpå en utformning av ett skruvmönster, som kunde tillgodose de 

avståndskrav som finns vid utformningen av ett skruvmönster, bestämdes. En beräkning av 

vilken upplagsreaktion som potentiellt skulle bli verksam för bjälklaget genomfördes för att 

jämföra upplagsreaktionen med den karakteristiska bärförmågan. Beräkningsgången vid 

beräkning av upplagsreaktionen utfördes enligt avsnitt 3.5, utförligare beräkningar finns 

under bilaga C. 

Det preliminära skruvmönstrets resultat vid provning var att infästningen inte erhöll 

tillräcklig bärförmåga. Det utfördes sedan 4 provningar med olika skruvar innan ett 

skruvmönster hittades där bärförmågan kunde anses som tillräcklig, detta skruvmönster 

finns redovisat under kapitel 4. De skruvar som användes valdes utefter deras 

utdragskapacitet, fakta om dessa skruvar finns att finna under Bilaga A. 

För att utvärdera limmets påverkan på infästningens bärförmåga tillverkades två 

provkroppar enbart limmade, samt två provkroppar som var skruvlimmade. För att beräkna 

karakteristisk bärförmåga för provelementet som endast skruvades tillverkade 5 av denna 

typ. 

Efter att provkropparna tillverkats och provningarna utförts genomfördes beräkningen av 

den skruvade provkroppens karakteristiska bärförmåga. Beräkningsgången utfördes enligt 

avsnitt 3.4, för utförliga beräkningar, se Bilaga B. 
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3.1 Provmaskinen 

Provningsmaskinen som Masonite Beams använder sig av är en egenbyggd konstruktion för 

provning av I-balkar. Den består av två hydraulcylindrar för provning av spännvidder upp till 

10 meter, se Figur 4. Tväravstyvningar är placerade med centrumavståndet 300mm. För att 

mäta kraft finns två lastceller med en kapacitet på 50 kN vardera på varje dragpunkt. Två 

justerbara kättingar placerade i balkens överkant verkar som lastpåföring under proven. Som 

upplag för provelementet tillverkades ett upplag av konstruktionsvirke. Upplagen spändes 

fast på ett sätt som medförde att fiberriktningen för konstruktionsvirket var i 

belastningsriktningen under prov, se Figur 5. 

 

Figur 4. Provningsmaskinen 

 

Figur 5. Upplag 
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3.2 Tillverkning av provkropparna 

Provkropparnas dimensioner utformades efter det bjälklag vars kapacitet skulle utvärderas. 

Materialet vid tillverkningen av provkropparna var följande: 

• Lättbalk HI350 

• LVL 39mm 

• Konstruktionsskruv 6,5 x 130 

• Träskruv 5,0 x 80 

• Trälim 

Provkropparna tillverkades med materiallängder enligt figur 7, lättbalken av typen HI350 

kapades till en längd på 6850 mm, LVL:en med en längd på 7106 mm placerades sedan 

centriskt på lättbalken. På vardera sida om lättbalken så monterades även en LVL skiva med 

samma höjd och bredd som lättbalken. Skruvarna placerades enligt skruvmönstret som finns 

redovisat under avsnitt 4. Vid infästning av skruvarna placerades skruvarna på ett sätt som 

medförde att de hamnade förskjutet från centrum av balken fläns, detta för att undvika att 

skruvarna trängde in i limfogen mellan liv och fläns, se Figur 8. Skruvarna som snedskruvades 

skruvades med en vinkel som uppskattningsvis motsvarade vinkeln som finns redovisat i 

figur 13, se figur 9 för utförandet av snedskruvningen. 

  

Figur 6: Material för provelementet med mått 
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 3.3 Provuppställningen 

Provuppställningen utformades enligt en standard för böjprovning av I-balk som 

tillhandahölls av Masonite Beams. Två punktkrafter placerade på tredjedelspunkterna av den 

totala spännvidden, vilka fick motsvara den utbredda last som verkar i normalfallet. Bredden 

på LVL skivan valdes till 200 mm för att provkroppen skulle ha liknande egenskaper som 

bjälklaget avseende bärförmåga. På grund av symmetri så svarar reaktionskrafterna med 

krafter av samma storlek som de båda punktlasterna som verkar på balken 

 

Figur 7: Provuppställningen 

 

 

Figur 8:  Skruvarnas placering på LVL-skivan 
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Figur 9: Utförande av snedskruvning 

3.3.1 Provserie 1 – LVL fäst till I-balk med lim 

Det provelement som endast skulle limmas sattes ihop genom att ett jämnt lager lim spreds 

ut över den övre flänsen, se Figur 10. För att få ett tillräckligt limtryck mellan flänsen och 

LVL:en skruvades skruvar fast temporärt. Dessa skruvar avlägsnades när limmet härdats. 

Eftersom det inte var av intresse att beräkna någon karakteristisk bärförmåga för denna 

infästning tillverkades endast 2 provkroppar av denna typ. Provkropparna i denna provserie 

tillverkades endast för att utvärdera limmets påverkan på provkropparna.  

 

Figur 10: Limpåläggning 

 

3.3.2 Provserie 2 – LVL fäst till I-balk med skruv 

Det provelement som endast skulle fästas med skruv fästes enligt skruvmönstret under 

avsnitt 4. Eftersom denna kapacitet var den kapacitet som sedan skulle kunna tillgodoräknas, 

var den karakteristiska bärförmågan av intresse. För att ta fram den karakteristiska 

bärförmågan tillverkades därför 5 provelement av denna typ 
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3.3.3 Provserie 3 – LVL fäst till I-balk med skruv och lim 

Provelementet som skulle fästas med både skruv och lim tillverkades med skruvmönstret 

enligt skruvmönstret under avsnitt 4. Precis som för provelementet som endast limmades, 

spreds även här ett jämnt lager lim ut över den övre flänsen. Efter att LVL:en placerats på 

den limmade flänsen skruvades LVL:en fast. Syftet med detta provelement var att det skulle 

klargöra hur limmet vid samverkan med skruv påverkar bärförmågan. Eftersom limmets 

påverkan på hållfastheten inte kan tillgodoräknas utan en CE-märkt produktionsprocess, var 

den karakteristiska bärförmågan inte av intresse, därför tillverkades endast två provelement 

av denna typ.  

3.4 Beräkningsgång vid beräkning av karakteristisk bärförmåga vid 

provning 

Resultaten baserades på den kraft som uppmättes innan ett brott inträffade. Data kring när 

brotten inträffade för vardera provelement finns under Bilaga D. 

Beräkningsgången vid beräkning av det karakteristiska värdet finns sammanställt i 

punktform enligt nedan: 

1. Först beräknades medelvärdet �̅� fram med ekvation 6. Värdena som användes var 

utifrån den totala kraft som balken utsattes för innan brott uppstod.  

2. Sedan beräknades en standardavvikelse 𝜎 fram med ekvation 7. Detta värde var 

beroende av medelvärdet. xn står för den totala kraft som provkropparna utsattes för 

innan brott inträffade. 

3. Koefficienten kp avlästes från tabell 2, som berodde på antalet provkroppar som 

provats under provserien  

4. Det karakteristiska värdet Fk beräknades slutligen fram med ekvation 1. 

 

3.5 Beräkningsgång vid beräkning av resulterande upplagskraft  

Beräkningsgången för beräkningen av upplagskraft finns beskriven nedan: 

1. Först beräknas vilken last som egentyngden resulterar i 

2. Sedan utläses vilken utbredd last som den nyttiga lasten bidrar med ut tabell 1  

3. Ekvation 2 och 3 används för att beräkna vad den dimensionerande lasten blir 

4. Ekvation 1 används sedan för att beräkna den resulterande upplagskraften 
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4 Resultat 

Det skruvmönster som utvärderades efter att den erhållna bärförmågan för skruvmönstret 

ansetts som tillräcklig är enligt figurerna 11,12 och 13. Närmast änden användes skruvar 

med högre utdragningshållfasthet än de skruvar som placerades med längre avstånd från 

upplaget, detta eftersom de yttersta skruvarna belastas i större utsträckning. De yttersta 

skruvarna är konstruktionsskruvar med en diameter på 6,5 mm och en längd på 90 mm. 

Skruvarna placerad med längre avstånd från upplaget är träskruvar med en diameter på 5 

mm och en längd på 80 mm. 

  

Figur 11. Skruvmönstrets utformning sett ovanifrån 

Figur 12. Skruvmönstrets utformning sett framifrån 

Figur 13. Skruvmönstrets utformning sett från sidan 
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4.1 Resultat provning 

Vid provningarna registrerades den totala last som verkade innan brott uppkom i 

provelementet. Exempel på hur dessa lastkurvor ser ut finns representerade under Bilaga D, 

som visar på hur stor den totala lasten är. Den karakteristiska bärförmågan beräknades 

enligt beräkningsgången under avsnitt 3.4. Utförliga beräkningar återfinns under Bilaga B. 

4.1.1 Resultat provserie 1 – LVL fäst till I-balk med lim 

Den provserie som tillverkades med LVL fäst till I-balken med lim klarade av krafter vid 

upplaget som var ungefär en tredjedel av de krafter som LVL:en fäst med skruv till I-balken 

klarade. Se tabell 3 för uppmätt resultat vid provningarna. De provkroppar som enbart 

limmades klarade av en upplagskraft  på ungefär 3,5-4 kN.  

Tabell 3: Uppnådda upplagskrafter för LVL fäst till I-balk med lim 

Provkropp Fästningsmetod Brott Uppnådd upplagskraft (kN) 

1.1 Enbart limmad 
Drag tvärs fibrerna 

för den övre flänsen 
3,89 

1.2 Enbart limmad 
Drag tvärs fibrerna 

för den övre flänsen 
3,46 

 

Observationer 

Brottet var väldigt sprött och uppkom genom att delar av den övre flänsen följde med LVL 

skivan vid nedböjning. Brottet skedde på ett likartat sätt för båda provkropparna, se Figur 14 

för utseende på brott. 

 

Figur 14. Brottets utseende vid LVL endast fäst till I-balk med lim 
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4.1.2 Resultat provserie 2 – LVL fäst till I-balk med skruv 

Provkropparna som tillverkades genom att LVL skruvades till I-balken uppnådde högst 

bärförmåga av de 3 olika provserierna. Provserie 2 var även den som låg till grund för 

utredningen av infästningens bärförmåga, då det endast var denna provserie som en 

karakteristisk bärförmåga beräknades för, se Tabell 5. Denna provserie innehöll 5 

provkroppar och klarade upplagskrafter enligt Tabell 4. I tabellen kan man se att de flesta 

provkropparna klarade av en upplagskraft på ungefär 10 kN, en provkropp avvek dock och 

klarade endast en upplagskraft på 8,23 kN.  

Tabell 4: Uppnådda upplagskrafter för LVL fäst till I-balk med skruv 

  

Observationer 

Samtliga brott för provkropparna i provserie 2 skedde genom utdragning av skruvarna 

genom LVL:en, se Figur 15. Den största antalet av provkropparna klarade en upplagskraft på 

ungefär 10 kN, en provkropp avvek dock och klarade endast en upplagskraft på ungefär 8 kN. 

Vid uppnådd brottslast kunde man urskilja att LVL:en vridits något kring dess längdaxel se 

Figur 16. 

 

Figur 15. Brottets utseende vid LVL fäst till I-balk med skruv 

Provkropp Fästningsmetod Brott Uppnådd upplagskraft(kN) 

2.1 Enbart skruvad Utdragning av skruv 11,06 

2.2 Enbart skruvad Utdragning av skruv 10,41 

2.3 Enbart skruvad Utdragning av skruv 8,23 

2.4 Enbart skruvad Utdragning av skruv 10,95 

2.5 Enbart skruvad Utdragning av skruv 9,875 
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Figur 16. LVL:en vriden kring dess längdaxel 

Tabell 5: Medelvärdet, standardavvikelsen, koefficienten Fk och karakteristisk bärförmåga för provserie 2 

 

 

 

 

 

4.1.3 Resultat provserie 3 – LVL fäst till I-balk med skruv och lim 

Vid provning av det provelementet där LVL:en var fäst med både lim och skruv så inträffade 

två brott med olika utseenden. Ett brott skedde i den nedre flänsen. Det andra skedde som 

följd av utdragning av skruvar. Brotten inträffade vid en upplagskraft på ungefär 9 kN se 

Tabell 6. 

Tabell 6: Uppnådda upplagskrafter för LVL fäst till I-balk med skruv och lim 

Provkropp Fästningsmetod Brott 
Uppnådd 

upplagskraft (kN) 

3.1 Limmad och skruvad Brott i den nedre flänsen 8,82 

3.2 Limmad och skruvad Utdragning av skruvar 8,94 

 

  

Karakteristisk bärförmåga provserie 2 

Medelvärde, �̅�    (kN) 10,1 kN 

Standardavvikelse,     (-) 1,15 

Koefficienten, kp    (-) 2,46 

Karakteristisk bärförmåga, Fk   (kN) 7,27 kN 
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Observationer 

Vid undersökning av brottet som skedde i den nedre flänsen för provkropp 3.1, se figur 17 

,stod det klart att en kvist belägen i nedre kant av flänsen orsakat en försvagning av den 

nedre flänsens bärförmåga. Vid brottet till följd av utdragning av skruvarna för provkropp 3.2 

kunde man se att en separation av flänsen skett, se figur 18. 

 

 

Figur 17. Materialbrott av den nedre flänsen 

 

Figur 18. Utdragning av skruvar samt bristning av fläns 
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5 Diskussion 

Även om den karakteristiska bärförmågan som uppnåddes var tillräcklig med hänsyn till 

upplagskrafterna är den ändå inte tillräcklig för att tillämpas i Masonite Beams byggsystem. 

Anledningen till att den inte är tillräcklig beror på att den vid användning även ska reduceras 

vid beräkning av dimensionerande värde. Detta är något som innebär att den karakteristiska 

bärförmågan reduceras och troligtvis blir otillräcklig. Utformningen av den infästningen som 

utvärderades var även något opraktisk då precisionen vid snedskruvning kan ifrågasättas. 

Beräkningarna som gjordes med avseende på vilka upplagskrafter som verkar på bjälklaget 

är beräknade efter en viss typ av upplagslängd. Masonite Beams använder sig även av 

bjälklag med större spännvidd, detta är något som medför att upplagskrafterna i dessa fall 

blir större. Det vore därför intressant att undersöka en infästning som skulle klara av 

upplagskrafterna för dessa längder på bjälklaget.  

Att genomföra provningar är något som verkligen kan vara användbart när en ny lösning på 

utformningen av en infästning ska tas fram. Eftersom man genom provningen ska ta fram en 

kapacitet som sedan ska användas vid dimensionering så är det viktigt att den modell man 

använder sig av vid provningar återspeglar den utformningen som ska användas ute på 

bygget i så stor utsträckning som möjligt.  

Limmets inverkan 

Det blev tydligt vid utförandet av provningarna med enbart lim, att den bärförmåga som 

limmet bidrar med är betydligt mindre än den bärförmåga som skruvarna bidrar med. Ett 

oväntat resultat var att bärförmågan vid proverna blev lägre för de provelement där LVL:en 

fästes med både lim och skruv än när den enbart fästes med skruv. Eftersom det vid ett av 

proven med LVL fäst med lim och skruv skedde ett materialbrott kan inte allt för stor vikt 

läggas vid den provningen. På grund av att få prover utfördes går det heller inte dra allt för 

stora slutsatser av de resultat som erhölls. 

5.1 Felkällor vid provningen  

Några uppenbara felkällor kring provningen är det faktum att det var svårt att tillverka alla 

provkropparna exakt likadant. För att få ut en så låg variationskoefficient som möjligt så är 

det viktigt att provkropparna är så lika varandra som möjligt. Det är exempelvis svårt att 

skruva alla skruvar i ände av balken i exakt samma vinkel. Till det tillkommer även att trä i sig 

har en relativt stor spridning inom varje hållfasthetsklass, vilket även det leder till variationer 

i resultat. 

En annan felkälla som kan påverka infästningens bärförmåga är placeringen av upplagen. En 

förskjutning av upplagen medför att det inte längre är symmetri avseende upplagens 

avstånd till mittpunkten. Vid provningarna placerades upplagen med så stor noggrannhet 

som möjligt, men små förskjutningar kan vara svåra att urskilja. Även snedställning av 

upplagen är något som kan påverka upplagskraften. 
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6 Slutsats 

Den karakteristiska bärförmågan blev enligt beräkningar högre än den beräknade 

upplagskraften för bjälklaget. Detta är dock inget som resulterar i att infästningen är lämplig 

att använda sig av i Masonite Beams byggsystem. Anledningen till att infästningen inte är 

lämplig att använda är det faktum den rent praktiskt inte är så tilltalande, detta då man helst 

undviker att skruva allt för många skruvar i vinkel vid industriell produktion. Även om det 

efter provningarna kunde konstateras att utformningen av infästningen inte bidrog till 

tillräcklig kapacitet, var utvärderingen av skruvmönstret ett steg i att hitta en lämplig 

utformning för infästningen.  

6.1 Framtida arbeten 

Vid framtida arbete så skulle det vara intressant att utvärdera fler lösningar på utformningen 

av infästningen. Olika lösningar skulle kunna vara att prova med andra typer av skruvar, där 

man även skulle kunna placera dessa annorlunda. För att bestämma den karakteristiska 

bärförmågan för infästningar i framtiden är det även fördelaktigt att genomföra fler prover, 

detta då det är något som kan öka den karakteristiska bärförmågan vid beräkningar.  
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Bilagor 

 

 

 

Bilaga A  

Information kring den konstruktionsskruv som användes. Konstruktionsskruven valdes med 

hänsyn till dess hållfasthetsegenskaper 
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Bilaga B  

Beräkning av karakteristiskt värde. Nedan så beskriv beräkningsgången för det 

karakteristiska värdet, denna beräkning utfördes för provserie 2 

Karakteristiskt värde för provserie 2 

Beräkningsgång enligt avsnitt 3.4 och teorin från avsnitt 2.2 

 

1. Beräkna medelvärdet �̅�  från de uppmätta värdena från tabell 4 

 

X1 = 11,06 kN 

 

X2 = 10,41 kN 

 

X3 = 10,95 kN 

 

X4 = 9,875 kN 

 

X5 = 8,23 kN 

 

Insatt i ekvation 6 ger följande uträkning: 

 

 

 

𝑥 =
11,06 + 10,41 + 10,95 + 9,875 + 8,23

5
= 10,1 𝑘𝑁 

 

 

2. Beräkna standardavvikelse med 𝝈 med ekvation 7 

 

 

𝝈

=
√(11,06 − 10,1)2 + (10,41 − 10,1)2 + (10,95 − 10,1)2 + (9,87 − 10,1)2 + (8,23 − 10,1)2

√5 − 1
 

 

𝜎 = 1,15  

 

3 Beräknar karakteristiskt värde Xk, som bytt namn till Fk, med ekvation 5. Från tabell 2 

hittas kn som beror på antalet provkroppar i serien. 

Kn= 2,46 

Fk = 10,1 – 2,46 * 1,15 = 7,27 kN  
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Bilaga C  

Beräkning av den upplagskraft som den nyttiga lasten samt egentyngden för bjälklaget 

resulterar i. 

 

Beräkning av potentiell upplagskraft på bjälklaget 

 

Beräkningsgång enligt avsnitt 3.5 teori enligt avsnitt 2.1 

 

1. Beräkning av den lasteffekt som egentyngden resulterar i per meter bjälklag: 

  

Vikt för de ingående komponenterna i bjälklaget 

 

Parkettgolv = 17kg per m2 

Träfiberskiva( 30mm) = 900 kg per m3 

LVL( 39mm) = 480 kg per m3 

HI350 = 4,7 kg per m 

Gips( 30mm) = 21,6 kg per m2 

Kortlingar( 34 x 70 mm) C/C 300 = 380 kg per m3 

Lösull = 50 kg per m3 

 

vikt per meter bjälklag då CC avstånd mellan balkar är 400mm 

Parkettgolv –  17kg/m2  -> 6,80kg/m 

Träfiberskiva- 900kg/m3 -> 10,80kg/m 

LVL – 480kg/m3 -> 7,50kg/m 

HI350 -> 4,7kg/m 

Gips- 21,6kg/m2 -> 8,65kg/m 

Kortlingar – 380kg/m3 -> 1,23kg/m 

Lösull- 50kg/m3 -> 7,29kg/m 

Total massa: m = 6,80 + 10,80 + 7,50 + 4,7 + 8,65 + 1,23 + 7,29 = 47kg/m 
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Resulterande kraft per meter av egentyngd: N = m * g -> 

Qn = 47 * 9,82 = 462 N/m   

 

 

 

2. Den lasteffekt som den nyttiga lasten bidrar med utläses från tabell 1 

 

Tabell 1 -> Gk = 2,0 kN/m2 = 0,8 kN/m 

 

 
 

 

3. Den dimensionerande lasten beräknas ur ekvation 2 och 3 

 

            STR-B:   𝑞𝑛 = 1,0 ∗ 1,2 ∗ 0,462 +  1,0 ∗ 1,5 ∗ 0,8 =  𝟏, 𝟕𝟔 𝒌𝑵/𝒎                             

            STR-B:    qe = 1,0 ∗ 1,35 ∗ 0,462 +  1,0 ∗ 1,5 ∗ 0,8 ∗  0,7 = 1,47 kN/m          

           qd = 1,76 kN/m           

 

 

4. Upplagskraften beräknas ur ekvation 1 

 

 

𝑅𝐴 =
1,76 ∗ 7,1

2
= 6,25 𝑘𝑁 
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Bilaga D  

Under bilaga D så finns lastkurvorna för samtliga provkroppar. Längs diagrammets 

horisontella axel så syns det vid vilken tid en viss belastning verkar. Efter den lodräta axeln så 

syns det vilken total kraft som verkar på balken. Den svarta horisontella linjen indikerar den 

belastning som provkroppen uppnådde innan brott. För förtydligande av de uppmätta 

brottslasterna vid provningarna se avsnitt 4. Vid en belastning på 7,5kN så utvärderades 

provkropparna, därför gjordes ett uppehåll i ökning av belastningen, därav den blå linjens 

platå.  

 

Bilaga D.1  

Lastkurvor för de limmade provkropparna 

Provkropp 1.1 
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Provkropp 1.2  
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Bilaga D.2  

Lastkurvor för de skruvade provkropparna 

 

Provkropp 2.1 

 

 

Provkropp 2.2 
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Provkropp 2.3 

 

 

Provkropp 2.4 
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Provkropp 2.5 
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Bilaga D.3  

Lastkurvor för de skruv och limmade provkropparna 

 

Provkropp 3.1 
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Provkropp 3.2 


