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Sammanfattning 

Lättelement AB i Örnsköldsvik är ett av Sveriges ledande företag på samverkanselement i 

väggar, bjälklag och framförallt takkonstruktioner. Företaget levererar elementprodukter till 

byggnader belägna med bred geografisk variation vilket innebär att produkterna utsätts för 

väldigt varierande klimat vad gäller exempelvis snö, vind och fuktighet. Det här ställer höga krav 

och gör att elementen måste klara stora variabla laster.  

Elementen byggs upp av lättbalkar med flänsar av konstruktionsvirke och OSB-skiva i livet som 

binds ihop av kortlingar med samma sorts uppbyggnad. Över balkarna läggs en plywood som 

spiklimmas för att ta upp tryckkrafterna och på undersidan av elementet sätts en stålplåt som 

dragkraftsupptagande del. 

Dessa element infästes sedan i byggnadsstommen på olika sätt beroende på bland annat 

element höjd, laster och de stommaterial som elementen ligger på. I detta examensarbete har en 

av företagets vanligaste infästningar undersökts närmare. Experimentella laborationsförsök på 

infästningen har utförts där trycket vinkelrätt fibrerna i den övre flänsen av lättbalken och den 

axiella utdragskapaciteten i skruvarna har undersökts. Detta har därefter jämförts och 

utvärderats mot teoretiska beräkningar på infästningen. 

Resultatet från experimenten och jämförelsen blev att lättbalken klarade större krafter 

experimentellt,        , än teoretiskt,       . Detta till skillnad mot skruvarna som klarade 

lägre krafter experimentellt,       , än teoretiskt,         . 
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Abstract 

Lattelement AB in Ornskoldsvik is one of the leading companies in Sweden in composite 

elements in walls, floors and roofs in particular. The company supplies elements to buildings 

located with a wide geographical variation, which means that the products are subjected to very 

different climate with regard to snow, wind and humidity. This places high demands and 

requires the elements to withstand large variable loads. 

The elements are made of lightweight beams with flanges of structural timber and beam webs 

made of OSB. These are bound together by nogging pieces  with the same kind of structure. On 

top of the beams a nailed and glued plywood is added to absorb compressive forces and on the 

underside of the element a sheet of steel is added for tensile absorption. 

These elements are then attached to the building framework in different ways depending on the 

particular element height, loads and the structual supporting material of the frame work. In this 

thesis, one of the company's more common attachment arrangements has been closely 

investigated. Experimental laboratory tests on the attachment has been performed where the 

pressure perpendicular to the fibers of the top flange of the lightweight beam and the axial pull-

out capacity of the screws have been investigated. This has then been compared and evaluated 

against theoretical calculations on the bracket. 

The results shows that the lightweight beam can sustain loads up to 17.0 kN in experiment as to 

comparison with the theoretical limit 7.6 kN. This in contrast with the screws that passed lower 

forces experimentally, 5.8 kN, than theoretically, 12.48 kN. 
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1. Inledning 

 1.1. Bakgrund 

Lättelement AB i Örnsköldsvik är ett Sveriges ledande företag på samverkanselement i 

väggar, bjälklag och framförallt takkonstruktioner. Företaget levererar elementprodukter 

till byggnader placerade med bred geografisk variation vilket innebär att produkterna 

utsätts för väldigt varierande klimat vad gäller exempelvis snö, vind och fuktighet. Det 

här ställer höga krav och gör att elementen måste klara stora variabla laster.  

Elementen infästes på olika sätt beroende på bland annat elementtyp, elementhöjd, 

dimensionerande laster och de stommaterial som elementen ligger på. Några av de byglar 

och plåtar som används i infästningarna i takelementen finns att beskåda i bilaga 1. 

1.2. Syfte 

Lättelement använder sig idag av teoretiska beräkningar baserade på Eurokod för att 

dimensionera sina element och infästningarna. Syftet med denna rapport är att försöka 

utvärdera infästningarna i elementen med hjälp utav experimentella laborationsförsök 

som utförts och genom teoretiska beräkningar baserade på Eurokod. 

1.3. Målsättning 

Frågeställningar och kriterier som har undersökts och som diskuteras i denna rapport är: 

Sker brott på det sätt som man tänkt sig?  Är bärförmågan som Lättelement 

tillgodoräknar sig i sina infästningar korrekt? Är de antagningar man gjort i 

beräkningarna korrekta?  

1.4. Avgränsning 

I denna undersökning har det utförts laborationsförsök. Dessa skulle hinna planeras, 

förberedas och genomföras under den begränsade tidsperiod av den kurs som detta 

examensarbete gjordes under. På grund utav detta har denna utredning begränsats till att 

endast undersöka en utav flera av de olika infästningar som Lättelement använder. En 

annan faktor till avgränsningen av denna undersökning är den utrustning som funnits att 

tillgå för provförsöken. 

Avgränsningarna är: 

 Tittar endast på takelementet och bygelinfästningen som syns i figur 2.4 och i 

bilaga 1. 

 Endast vertikalkrafter. 

 Endast element på upplag av konstruktionsvirke. 
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2. Takelementet 

2.1. Elementens uppbyggnad 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1. Snitt av lättbalk.  

 

 

 

Figur 2.2.  Snitt av takelement. (1) 

 

Takelementen byggs upp av lättbalkar med flänsar av konstruktionsvirke och OSB-skiva i 

livet, se figur 2.1. Balkarna binds i sin tur ihop av kortlingar, som också består av 

lättbalkar med samma uppbyggnad, och monteras vinkelrätt mellan balkarna, se figur 

2.2. Över balkarna läggs en spiklimmad plywood för att ta upp tryckkrafterna och på 

undersidan av elementet monteras en stålplåt som dragkraftsupptagande del. 

 

Elementen finns som standard med spännvidder på mellan 6,0 - 13,2 m, bredd 2,4 m och 

tjocklekar på 215, 265, 315, 365 och 415 mm. Element utanför standarderna förekommer 

på beställning vid speciell objektanpassning. (1) 

Konstruktionen är fuktsäkrad i undersidan genom den styva plåten som är diffusionstät. 

Plywoodskivan på ovansidan kläs med en underlagspapp för att fuktsäkras. 

 

 

 



 

Linus Lundbäck 2. Takelementet 

 

 

 

3 

2.2. Bygelinfästningen 

 

 

 

 

Figur 2.3. Snitt över element på upp lag och översiktsbild på element på upplag. (1) 

 

Tanken med förankringsbygeln är att skapa en infästning mellan takkonstruktionen och 

stommen på byggnaden. Infästningen ska klara de horisontella krafter och de vertikala 

lyftkrafter som påverkar elementet så att takkonstruktionen inte kan röra sig. De vertikala 

tryckkrafterna tas upp genom anliggning mellan elementet och upplaget som 

konstruktionen vilar på. Figur 2.3 visar ett typelement och hur ett typupplag kan se ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.4. Förankringsbygel för takelement, höjd 300 mm. (2) Figur 2.5. Praktisk användning 

av förankringsbygel  

Förankringsbygeln kommer i samma utförande oberoende på elementets spännvidd och 

bredd. Höjden på bygeln, H i figur 2.4, varierar dock med elementhöjden. Vid 

produktionen förmonteras förankringsbyglarna över en balk, i ändarna på 

konstruktionen, enligt figur 2.5.  
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Precis där bygeln sätts över lättbalken görs en utslitsning i den övre flänsen med samma 

bredd och tjocklek som bygeln (20x3 mm). Detta för att det inte ska uppstå otätheter när 

den spiklimmade plywood skivan läggs på balkarna.  

Byglarna har två förborrade hål längst ner vid foten. Det här gör att det vid montering ute 

på byggplatsen är enkelt att fästa elementet i balken eller hammarbandet som 

konstruktionen ska vila på. 

När elementen ligger på, och skruvas i, träbaserade upplag så används Nordisk Träskruv. 

Fullständig specifikation på skruven i figur 2.6 med tillhörande tabell 2.1. 

 

 Tabell 2.1. Längder för Nordisk Träskruv (3) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.6. Nordisk Träskruv (3)  

 

  

Diameter 8,0 

L Lg 

35, 45 24 

55 30 

75 45 

100, 130 60 
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3. Teori 

Alla beräkningar som förekommer i denna rapport är grundade på SS-EN 1995-1-1:2004 

Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner – Del 1-1: Allmänt - Gemensamma regler 

och regler för byggnader. Materialvärdena till de teoretiska beräkningarna kommer från SS-EN 

338:2009 - Träkonstruktioner - Konstruktionsvirke – Hållfasthetsklasser. 

3.1. Träets egenskaper 

Tvärsnittet i en trädstam är, i princip, symmetriskt där alla årsringarna har sitt centrum i 

mitten av tvärsnittet, figur 3.1. Symmetrin fortsätter även längs med axeln i stammens 

längdriktning. Träets hållfasthetsegenskaper påverkas av denna symmetri. (4) 

Om man från stammens centrum skär ut och tittar på en så liten kubiskt formad del så att 

årsringarnas svaga krökning kan försummas så kan man se tre vinkelräta (ortogonala) 

plan som delar kroppen symmetriskt med avseende på fiberriktningen. Planen är 

parallellt (längs med) fibrerna, tangentiellt med årsringarna och radiellt med årsringarna. 

Figur 2.7 visar grafiskt de olika symmetriplanen. (4) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Figur 3.1. Generellt tvärsnitt av trädstam och utskuren del med symmetriplansriktningar. (5) 

 

Hållfasthetsegenskaperna är olika i de olika planen och därför brukar man prata om att 

trä är ett ortotropt anisotropt material tillskillnad mot exempelvis stål som är ett isotropt 

material, samma egenskaper i olika riktningar. (4) 

Dessa ortotropa egenskaper gör att trä är ett mycket komplex material när det kommer 

till hållfasthetsberäkningar. På grund utav att fibrerna och årsringarna i ett tvärsnitt av en 
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träkropp ligger så olika beroende på vilken del ur stammen de sågats ut ur, se figur 3.2, så 

är det dessutom svårt att bestämma en generell riktning som en viss träkropp ska belastas 

i för att lasten ska verka i ett speciellt plan.  

 

Figur 3.2. Tvärsnitt av trädstam. Visar skillnaden i årsringar i olika träkroppar. (5) 

 

Ett annat problem är att många brottkriterier endast tar hänsyn till laster i ett plan 

samtidigt som det på grund av krökningen i fibrerna kan vara svårt att definiera ett 

särskilt plan och att lasten verkar varken tangentiellt eller radiellt utan någonstans mitt 

emellan. Se figur 3.3. (6) 

  

 

 

 

 

 

 

  

Figur 3.3. Plan med axlarna parallellt samt vinkelrätt mot årsringarna. (6) 

 

För att förenkla hållfasthetsberäkningar av dessa komplexa egenskaper i trä så sker i 

allmänhet alla beräkningar utan hänsyn till skillnaderna i tangential-och 

radialriktningarna (5). I Eurokod har man exempelvis bara ett värde för dragning 
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vinkelrätt fibrerna, där skiljer man bara på träets hållfasthetsegenskaper genom hur 

lasten verkar i avseende på fibrernas längdriktning. (7) 

Det här påverkar den utredning som görs i denna rapport. När det gäller påkänningar 

vinkelrätt fibrerna räknar man alltså på samma sätt och får samma värden oavsett mot 

vilken sida, vinkelrätt mot fibrerna, man antar att lasten verkar i träkroppen. Jämför med 

figur 3.4. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.4. Axiell utdragskapacitet vinkelrätt fibrerna. (8) 

 

I praktiken, exempelvis vid laborationsförsök, blir dock resultaten lite olika beroende på 

vilken av sidorna som belastas i figur 3.4. Det här är någonting man bör ha i beaktning 

när man jämför experimentella- och praktiskta resultat. 

3.2. Påkänningar i bygeln 

De vertikala lyftkrafterna utav vinden, som är det som ska undersökas i denna rapport, 

gör alltså så att takelementet vill lyftas uppåt men hålls tillbaka av byglarna som sitter 

över balkarna i konstruktion och är fastskruvade i upplaget. När detta sker ger det 

påkänningar i infästningen. Dels genom tryck vinkelrätt fibrerna i övre flänsen när 

elementet trycks upp mot bygeln. Och dels i bygeln som när den trycks uppåt i ovandelen 

av elementet hålls fast i upplaget av de två skruvarna i nederdelen på bygeln. 

Beräkningarna på bygelinfästningen i bilaga 8 görs utifrån följande kriterier: 

3.2.1. Tryckkapacitet vinkelrätt fibrerna 

Tryckkapaciteten i flänsen, vinkelrätt fibrerna, beräknas teoretiskt med Eurokod 5 kap. 

6.1.5. Följande villkor ska uppfyllas. 

                          (3.1) 

där 

        
       

   
     (3.2) 

där: 
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        är den dimensionerande tryckspänning som uppstår i den effektiva 

kontaktytan vinkelrätt fiberriktningen. 

        är dimensionerande tryckkraft vinkelrätt fiberriktningen. 

    är den effektiva kontaktarean för tryck vinkelrätt fibrerna. 

        är dimensionerande tryckhållfasthet vinkelrätt fiberriktningen. 

      är en faktor som tar i beaktning hur lasten angriper, risken för spräckning 

och storleken på deformationen. 

Den effektiva kontaktytan bestäms med beaktning på en effektiv kontaktlängd parallellt 

med fiberriktningen, där den verkliga kontaktlängden, ℓ, på varje sida ökas med 30 mm 

dock max med a, ℓ eller 
ℓ 

 
, se figur 3.5.. 

Värdet på       sätts till 1,0 om inte kommande kriterier uppfylls. Om något av dessa 

kriterier uppfylls får istället det högre angivna värdet på       användas, dock högst 

          . 

För bärverksdelar som är helt understödda där ℓ    , se figur 3.5 (a), sätts       till: 

-             för massivt virke, konstruktionsvirke 

-            för limträ 

För bärverksdelar på upplag där ℓ    , se figur 3.5 (b), sätts       till: 

-             för massivt virke, konstruktionsvirke 

-            för limträ förutsatt att ℓ         

Där h är bärverksdelens höjd och ℓ är kontaktlängden i båda fallen. 

 

Figur 3.5. Bärverksdel helt understödd (a) och på upplag (b). (9) 

 



 

Linus Lundbäck 3. Teori 

 

 

 

9 

3.2.2. Axiell utdragskapacitet vinkelrätt fibrerna 

Axiell utdragskapacitet i skruvförbandet beräknas teoretiskt med Eurokod 5 kap. 8.7.2. 

Följande villkor ska uppfyllas. 

Minsta kant- och ändavstånd för axiellt belastade skruvar, se figur 3.6, bör bestämmas 

från tabell 3.1, förutsatt att tjockleken på träet      . 

 

Tabell 3.1. Minsta kant- och ändavstånd för axiellt belastade skruvar. (9) 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Figur 3.6. Kant- och ändavstånd. (9) 
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För infästningar med skruvar i enlighet med SS-EN 14592:2008, förutsatt 

-              

- 0,            

där 

  är den yttre gängdiametern. 

   är den inre gängdiametern. 

bör den karakteristiska utdragskapaciteten beräknas som: 

         
                  

                   
    (3.3) 

där 

                    
       

        (3.4) 

      {
 

 

 
      (3.5) 

 

där 

         är karakteristisk utdragskapacitet för infästningen i vinkeln   mot 

fiberriktningen, i  . 

      är karakteristisk utdragshållfasthet vinkelrätt fibrerna, i      . 

    är det effektiva antalet skruvar. 

    är inträngningsdjupet på den gängade delen av skruven, i   . 

   är karakteristisk densitet, i      . 

  är vinkeln mellan skruvens axel och fiberriktningen, där      . 
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3.3. SIS-standarder för utförande av laboratorieförsök 

Swedish Institute for Standards, SIS, är en del av the European Commitee for 

Standardization, CEN, och International Organization for Standardization, ISO. 

Tillsammans har de utarbetat och publicerat omkring 16,000 standarddokument inom en 

mängd olika områden, exempelvis: bygg och anläggning, hälso- och sjukvård, 

konsumentprodukter, ledning- och managementsystem, miljö och säkerhet. (10) 

En serie med standarder har bland annat tagits fram med riktlinjer för tillvägagångsättet 

vid laboratorieförsök av byggnadsmaterial och byggnadskomponenter. Till 

laboratorieförsöken i denna rapport har några av dessa standarder använts för att 

proverna ska utföras så korrekt som möjligt: SS-EN 1382 - Träkonstruktioner - Fästdons 

utdragshållfasthet – Provning och SS-EN 408:2010+A1:2012 - Träkonstruktioner - 

Konstruktionsvirke och limträ - Bestämning av vissa fysikaliska och mekaniska 

egenskaper. 

I dessa standarder finns det kriterier för hur laboratorieförsök och provkroppar ska 

förberedas och dokumenteras så att de uppfyller de riktlinjer som finns uppsatta. 

Exempelvis minsta änd- och kantavstånd vid utdragsprov, förborrning och vilken 

fuktkvot träet ska ha och vart den ska mätas.  

I avsnitt 4.1 redovisas närmare hur standarderna har applicerats till provförsöken och 

provkropparna. 

3.4. Statistisk utvärdering av provförsök 

När en konstruktions bärförmåga ska bestämmas genom provförsök så bör det 

karakteristiska värdet definieras av den nedre 5-procentsfraktilen bestämd på 75 procents 

konfidensnivå. Det innebär att sannolikheten för att bärförmågan i den sortens 

konstruktionsdelar någon gång ska vara lägre än det karakteristiska värdet är 5 %.  

 

Även här finns en internationell standard framtagen av SIS, den baserar sig på Eurokod. 

SS-EN 14358:2006 - Träkonstruktioner - Beräkning av karakteristiska 5-

percentilvärden för fästelement och träbaserade produkter samt acceptanskriterier för 

ett provuttag. 

Där bestäms karakteristisk värde genom 

   e     ̅             (3.6) 

där 

 ̅  
 

 
∑ l   

 
        (3.7) 

   √
 

   
∑  l     ̅   

       (3.8) 
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där 

 ̅  är medelvärdet av bärförmågan 

    är standardavvikelsen 

 

Faktorn   bestäms av antalet provvärden n och tas ur tabell 3.2. 

 

Tabell 3.2. Faktorn   som funktion av antalet mätvärden. (11) 

Antal mätvärden 

 

Faktor 

3 3,15 

5 2,46 

10 2,10 

15 1,99 

20 1,93 

30 1,87 

50 1,81 

100 1,76 

500 1,71 

∾ 1,65 

 

 

Boverket har också ett tagit fram en handbok, som dock bygger på Boverkets 

konstruktionsregler BKR, över hur man räknar fram karakteristiska värden utifrån 

provförsök. (12) 

Där räknas karakteristisk bärförmågan   fram enligt 

               (3.9) 

där  

     
∑   
 
   

 
  

            

 
    (3.10) 

  √
∑            
   

   
     (3.11) 

där 

      är medelvärdet av bärförmågan 

   är standardavvikelsen 
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Faktorn   beror av den aktuella procentfraktilen p och antalet provvärden n. Tas ur tabell 

3.3. 

 

Tabell 3.3. Faktorn   som funktion av antalet mätvärden och aktuell fraktil. (12) 

Antal mätvärden 

n 

Fraktil p 

0,01 0,05 0,10 

3 4,42 3,19 2,54 

4 3,71 2,68 2,14 

5 3,41 2,46 1,96 

6 3,23 2,33 1,86 

7 3,11 2,24 1,79 

8 3,03 2,18 1,74 

9 2,97 2,14 1,70 

10 2,92 2,10 1,67 

15 2,77 1,99 1,58 

20 2,69 1,93 1,53 

25 2,64 1,89 1,50 

30 2,61 1,87 1,47 

50 2,54 1,81 1,42 

100 2,47 1,76 1,38 

∾ 2,33 1,64 1,28 
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4. Material och metoder 

4.1. Provkropparna 

Lättelement dimensionerar bygelinfästningarna i sina element utifrån hållfastheten i de 

kriterier som nämnts i avsnitt 3.2, tryck vinkelrätt fibrerna och axiell utdragskapacitet i 

skruvarna vinkelrätt fibrerna. Intentionen med de laborationsförsök som utförts, 

redovisas i avsnitt 5.2, var främst att kunna testa dessa kriterier men att samtidigt bygga 

provkropparna på sådant sätt så att det skulle vara möjligt att upptäcka andra fenomen 

som eventuellt skulle kunna uppstå. 

För att minimera risken för felkällor och för att kunna mäta varje kriterie enskilt så 

gjordes två separata provserier. Därför konstruerades också två olika sorters provkroppar. 

En provkropp för att undersöka vad som händer med lättbalken när den utsätts för tryck 

vinkelrätt fibrerna från bygeln och den andra provkroppen för att undersöka vad som 

sker i infästningsbygeln och vad som sker i skruvarna när de utsätts för utdragkrafter på 

grund utav att lättelementet trycker upp mot bygeln. 

Ritning med utformningen på de två provkropparna finns i bilaga 3. Materialet till 

provkropparna har tillhandahållits utav Lättelement AB som även har tillverkat dem. 

SS-EN 1382 och SS-EN 408:2010 ställer vissa krav på utförande och dokumentering av 

provförsöken. Kraven medför att provkropparna inom varje provserie ska utformas så 

identiska som möjligt och så att testet blir så likt verkligheten som möjligt. Det innebär 

bl.a. måtten ska vara lika, att kant- och ändavstånd ska vara tillräckliga vid utdragsförsök 

och att fuktkvoten ska vara lika. Dimensionerna och egenskaperna i provkropparna ska 

också mätas och dokumenteras innan laboratorieförsöken utförs så att eventuella 

felkällor i någon provkropp direkt kan tas i beaktning när laboratorieförsöken utförs och 

utvärderas.   

I balkarna till dragproven förborrades två stycken hål med 5 mm diameter där skruvarna 

skulle sitta. Måtten på provkropparna var förutbestämda men eftersom det vid 

tillverkning dock alltid är en viss skillnad mellan ritning och verklig utformning så mättes 

längd, bredd och höjd på provkropparna innan försöken för att upptäcka eventuella 

avvikelser. Med hjälp av måtten kunde volymen räknas ut och genom att även väga varje 

provkropp så kunde även densiteten på virket räknas ut.  

Efter avslutade provförsök sågades träkropparna isär vid brottpunkten. Där mättes och 

relativ fuktkvot upp i tvärsnittets centrum med hjälp utav en PocketLine Testo 606-2 

fuktmätare, se bilaga 2. (13) 

I tabell 4.1 redovisas antalet provkroppar, mått, volym, vikt, densitet och relativ fuktkvot 

för konstruktionsbalken till utdragsproverna och i tabell 4.2 redovisas motsvarande 

värden för lättbalken.  
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Tabell 4.1. Antal, dimensioner, vikter, densiteter och relativ fuktkvot för provkropparna i dragproverna. 

K-balk b (m) h (m) L (m) V (m
3
) m (kg) p (kg/m

3
) RF (%) 

Provkropp 1  0,0696 0,1208 0,550  0,004624 1,745  377,37 14 

Provkropp 2 0,0699  0,1208 0,549 0,004635 2,159  465,80 13 

Provkropp 3  0,0700 0,1209 0,550 0,004655 2,348  504,40 14 

Provkropp 4 0,0697  0,1208 0,549  0,004622 1,786  386,41 13 

Provkropp 5  0,0696 0,1207 0,550  0,004620 1,814  392,64  14 

Provkropp 6 0,0698 0,1208 0,550  0,004638 1,784  384,65  14 

Provkropp 7  0,0691 0,1198 0,550  0,004553 2,204  484,08  13 

Medelvärde  0,0698  0,1207  0,550 0,004634 1,972  425,55  13,6 

 

 

Tabell 4.2. Antal, dimensioner, vikter, densiteter och relativ fuktkvot för provkropparna i tryckproverna. 

Lättbalk 
b fläns/liv 

(m) 
h fläns/liv 

(m) 
L (m) V (m

3
) m (kg) p (kg/m

3
) RF (%) 

Provkropp 1 0,048/0,010 0,048/0,253 0,536 0,0071  2,697 379,86  11 

Provkropp 2 0,048/0,010 0,047/0,254 0,537 0,0070  2,817 402,43  12 

Provkropp 3 0,047/0,010 0,048/0,253 0,537 0,0071  2,774 390,70 11 

Provkropp 4 0,048/0,010 0,048/0,253 0,538 0,0071  2,853 401,83 11 

Provkropp 5 0,048/0,010 0,048/0,253 0,536 0,0071  2,810 395,77  12 

Provkropp 6 0,047/0,010 0,047/0,254 0,538 0,0070  2,683 383,29  11 

Provkropp 7 0,048/0,010 0,047/0,254 0,537 0,0071  2,647 372,82  11 

Medelvärde / / 0,0537 0,0071 2,754 387,89  11,3 

 

4.2. Provmaskin Shimadzu 

 Provmaskinen som användes vid laborationsförsöken är en Shimadzu AG-X plus. Den 

 klarar både tryck- och dragkrafter på upp till 100 kN. 

Den nedre infästningsanordningen på provmaskinen skruvades bort och ersattes av två 

olika adapterplattor, dessa infästningar i stål anpassades och byggdes speciellt för just 

dessa laborationsförsök. 

Den ena adapterplattan, ritning med mått finns i bilaga 4a, användes för infästning 

mellan provmaskinen och provkroppen vid dragprovsförsöket. Den andra adapterplattan, 

ritning med mått finns i bilaga 4b, användes för infästning mellan provmaskinen och 

provkroppen vid tryckprovsförsöket.  

Bilaga 5 redovisar med schematiska bilder den tänkta utformningen när adapterplattorna 

har kopplats ihop med respektive provkropp. 
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I den övre infästningsanordningen kunde maskinens befintliga infästningar användas 

med vissa kompletteringar.  Till dragprovet byggdes en bygel som adapter mellan 

infästningsbygeln i provkroppen och den övre maskininfästningen, ritning med mått 

finns i bilaga 6. 

Bilder på adapterplattorna och adapterbygeln finns i bilaga 7. 

 

4.3. Laborationsuppställning 

I figur 4.1. redovisas den schematiskta och den verkliga labbuppställningen för 

dragproverna, där den axiella utdragskapaciteten testades. Det som syns i den verkliga 

labbuppställningen som inte är med på den schematiska ritningen är en längdgivare som 

sattes på den ena skruven för att kunna mäta deformationen i skruvarna, hur mycket de 

drogs upp, utan få med deformationen i bygeln.  

 

 

    

 

Figur 4.1. Schematisk (t.v.) och verklig (t.h.) labbuppställning för de axiella utdragsförsöken. 

 

I figur 4.2. redovisas den schematiskta och den verkliga labbuppställningen för 

tryckförsöken, där tryckkraftskapaciteten i lättbalken testades. För att återskapa det 

verkliga trycket mellan den övre flänsen och bygeln så användes en bit stål med samma 

area som bygeln för att trycka på flänsen. Här mäts deformationen med maskinens 

inbyggda förskjutningsmätning vilket innebär att den töjning som uppmäts är den 

deformation som sker hela balken. 
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Figur 4.2. Schematisk (t.v.) och verklig (t.h.) labbuppställning för tryckkraftsförsöken.
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5. Resultat 

5.1. Teoretiskt 

Lättelements beräkningar på infästningsbygeln finns i sin helhet i bilaga 8. I denna del 

redovisas endast de relevanta resultaten för denna rapport. 

5.1.1. Tryckkapacitet vinkelrätt fibrerna  

För att räkna ut tryckkapaciteten mellan flänsen och bygeln, vinkelrätt fibrerna, så 

används ekvation 3.1 och 3.2. Men istället för att räkna dimensionerande värde så räknar 

vi karakteristiskt värde,       , för att enklast kunna jämföra med provresultaten. Antar 

virkeskvalitet C30 i flänsen. 

       

   
               ⟹                           ⟹ 

 

               Effektiva kontaktytan mellan bygel och fläns. 

                 Karakteristisk tryckhållfasthet vinkelrätt fibrerna 

  för virke C30. 

            Faktor, beror på hur lasten angriper, spräckning, 

  och deformationen. 

                                     

 

5.1.2. Axiell utdragskapacitet vinkelrätt fibrerna  

För att räkna ut karakteristisk axiell utdragskapacitet vinkelrätt fibrerna,         , i 

förbandet så används ekvation 3.3, ekvation 3.4 och ekvation 3.5 . Skruvarna är den 

nordiska träskruv som togs upp i avsnitt 2.2. Antar virkeskvalitet C24. 

         
                  

                   
                      

       
          {

 

 

 
 

 =8  Yttre gängdiametern på skruven i mm. 

        Gängade inträngningsdjupet av skruven i mm. 

        Karakteristiska densiteten i trästommen i       

                                          

       Antalet skruvar som håller fast bygeln. 

      Faktor där minsta värdet av 
 

 
 och 1 valdes. 
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      Vinkelrät vinkel mellan fiberriktningen och skruven. 

         
                 

                     
          

Beräkningen av samma karakteristiska axiella utdragskapacitet vinkelrätt fibrerna, 

        , med samma ingångsvärden förutom att        och        blir istället 

                

 

5.2. Experimentellt 

Sju stycken tryck- respektive dragprover gjordes. Resultaten av laborationsförsöken var 

lyckade då de sju proverna i de två olika serierna betedde sig på samma sätt 

deformationsmässigt sett, trots att skillnaderna i maxkraften var relativit stor. Med det 

menas att de huvudsakliga deformationerna vid laborationsförsöken uppstod i samma 

delar av infästningen som Lättelement antar, i sina teoretiska beräkningar, att 

brottgränslast uppstår i. För dragprovsförsöken innebär det att det skedde i träet, alltså 

att skruvarna drogs upp. För tryckprovsförsöken innebär det att det skedde i den övre 

flänsen av balken. 

Endast ett mindre fel av laborationsutförandet upptäcktes efter experimenten. I figur 5.2 

uppträder en initial töjning, som kan ses i framförallt dragprov 1 men även dragprov 2-4, 

innan kraftpåkänningen ens börjat (~0 N). Denna töjning beror på dåligt förspänd 

labbuppställning. Töjningen sker alltså inte i skruvarna utan i infästningen och i balken 

och bör därför bortses från. När kraftpåkänningen börjar kan töjningen antas vara 0. 

Nedan följer resultaten från laborationsförsöken i varje serie i form utav kurvor med 

kraften i relation till töjningen. Maxkraften i varje prov redovisas i tabeller och därefter 

följer beräkningen på konstruktionens karakteristiska värde.  

5.2.1. Tryckkapacitet vinkelrätt fibrerna 

I dessa försök definierades det som ett brott i provkropparna, och försöket avbröts, när 

kraftökningen avtog eller när kraften rent utav började minska. Figur 5.1. visar resultaten 

från de olika tryckprovsförsöken vinkelrätt fibrerna i lättbalken. I Tabell 5.1 redovisas 

brottgränslasten från de olika trycksprovsförsöken. 
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Figur 5.1. Tryckkapacitet vinkelrätt fibrerna i lättbalken. 

 

Tabell 5.1.       från de olika tryckprovförsöken i figur 5.1. 

 

 

 

Tabell 5.2. Förhållande mellan maxkraf och densitet i lättbalkarna. 

 

 

 

 

 

Karakteristisk bärförmåga i lättbalken för tryck vinkelrätt fibrerna blir med ekvation 3.6 

enligt. 

   e                                      

 

Karakteristisk bärförmåga i lättbalken för tryck vinkelrätt fibrerna blir med ekvation 3.9 

enligt. 
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Tryckprov 5

Tryckprov 6

Tryckprov 7

Prov: Tryck 1 Tryck 2 Tryck 3 Tryck 4 Tryck 5 Tryck 6 Tryck 7 

Fmax (N) 19154 21478 19512 22919 19799 24542 20092 

Prov: Tryck 1 Tryck 2 Tryck 3 Tryck 4 Tryck 5 Tryck 6 Tryck 7 

Fmax (N) 19154 21478 19512 22919 19799 24542 20092 

p (kg/m
3
) 379,86 402,43 390,70 401,83 395,77 383,29 372,82 
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Ett ensamt fristående tryckprov gjordes också på en provkropp där försöket inte avbröts 

när kraftökningen avtog. Istället tilläts deformationen (töjningen) i provkroppen att 

fortsätta öka, till sist började kraften då att öka igen.  

 

 
 

Figur 5.2. Resultat ensamt fristående tryckprov där balken tilläts större deformation. 

 

5.2.2. Axiell utdragskapacitet vinkelrätt fibrerna 

I dessa försök definierades det som ett brott i provkropparna, och försöket avbröts, när 

töjningen var ~ >10 mm. Alltså när det i princip var tydligt för det mänskliga ögat att se 

att och hur skruvarna dragits upp. Figur 5.3. visar resultaten från de olika 

dragprovsförsöken i skruven. I tabell 5.3 redovisas brottgränslasten från de olika 

dragprovsförsöken. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 5.3. Axiell utdragskapacitet vinkelrätt fibrerna. 
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 Tabell 5.3.       från de olika dragprovförsöken i figur 5.3.  

 

 

 

Karakteristisk bärförmåga i lättbalken för tryck vinkelrätt fibrerna blir med ekvation 3.6 

enligt. 

   e                                    

 

Karakteristisk bärförmåga i lättbalken för tryck vinkelrätt fibrerna blir med ekvation 3.9 

enligt. 

                                    

Prov: Drag 1 Drag 2 Drag 3 Drag 4 Drag 5 Drag 6 Drag 7 

Fmax (N) 7901 12707 12801 8282 7987 8266 10819 
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6. Diskussion 

6.1. Tryckkapacitet vinkelrätt fibrerna 

Tanken med tryckprovet på lättbalken var att testa ett av de kriterier som Lättelement 

dimensionerar infästningen för, kapaciteten vinkelrätt fibrerna, men att samtidigt kunna 

se om det uppstår något annat fenomen i balken. Brott skedde i alla de sju fallen när den 

övre flänsen sprack längs med fibrerna, precis som i provkropp 5 i figur 6.1. Ingen 

deformation kunde i något försök observeras i livet. 

Spridningen på kraftens maxvärde i de olika laborationsförsöken är relativt stor. Det här 

går inte att koppla till densiteten eftersom den skiljer relativt lite mellan de olika 

provkropparna och eftersom den inte följer några logiska spår när det gäller förhållande 

till maxkraften, se tabell 5.2. Den relativa fukthalten var densamma i alla provkropparna 

och kan inte heller ha påverkat, se tabell 4.2. Det är mera troligt att de olika värdena 

beror på olikheter i provkropparnas uppbyggnad, exempelvis skillnader i årsringar och 

kvistar. 

 

Skillnaden i den karakteristiska tryckkapaciteten i lättbalken är stor mellan den 

teoretiska- och den experimentella beräkningen. Teoretiskt blev värdet        och 

experimentellt        . Att den experimentella tryckkapaciteten blev så pass mycket 

större kan bero på flera faktorer. En bidragande faktor var att när bygeln, som 

representerades av stålbiten vid tryckproverna, började trycka på den övre flänsen så 

pressades flänsen ner mot livavstyvningen, se figur 6, vilket bidrog till att även 

livavstyvningen hjälpte till att ta upp tryckkrafter. 

 

      
 

Figur 6.1. Provkropp 5 med tydligt mellanrum mellan fläns och livavstyvning innan utfört labbförsök 
(t.v.). Provkropp 5 utan mellanrum mellan fläns och livavstyvning efter utfört labbförsök (t.h.). 
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Något som accentuerar det här ytterligare kan ses i figur 5.2. Den visar resultatet av det 

ensamt fristående tryckprov som gjordes på en provkropp där försöket inte avbröts när 

kraftökningen avtog. Istället tilläts försöket att fortgå och medan deformationen i 

provkroppen fortsatte att öka, till sist började kraften då att öka igen. Eftersom den övre 

flänsen vid det tillfället redan hade spruckit och deformerats så pass mycket, se figur 6.2, 

så är det mest troliga att kraftökningen beror på att mycket av tryckkraften började tas 

upp i livet och livavstyvningen istället. 

 

 

     

Figur 6.2. Bilder på provkroppen efter tryckprovet i figur 5.2. 
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6.2. Axiell utdragskapacitet vinkelrätt fibrerna 

Dragprovet i bygelinfästningen gjordes främst för att testa den axiella utdragskapaciteten 

på skruvarna eftersom Lättelement använder det kriteriet när infästningarna i 

takelementen dimensioneras. Men själva bygeln togs också med i provförsöken för att 

kunna undersöka om det sker något oförutsett när den utsätts för vertikala dragkrafter.  

Uppställningen och utförandet av dragproven gick bra, båda skruvarna drogs upp 

symmetriskt i alla provförsöken, precis som i figur 5.4. En utmaning med utformningen 

att ha med bygeln och därmed dra i båda skruvarna samtidigt var svårigheten med att få 

labbuppställningen symmetrisk så att infästningen mellan provkroppen och 

provmaskinen blev vertikalt centrerad. Risken hade annars varit att den ena skruven hade 

fått ta markant mera kraft och därmed dragits upp innan den andra.  

 

 

Figur 5.4. Symmetrisk utdragning av skruvarna vinkelrätt fibrerna. 

 

Precis som i tryckprovsförsöken så blev spridningen på kraftens maxvärde relativt stor 

även vid dragprovsförsöken. Här är det dock lättare att härleda avvikelserna till 

egenskaperna i träbalken som skruvarna var fästa i. De fyra sämsta proverna (dragprov 1 

och 4-6), där maxkraften stannade på ca 8 kN, hade även de lägsta densiteterna, strax 

under          . De två bästa proverna (dragprov 2-3), där maxkraften låg på strax över 

12,5 kN, hade båda densiteter på över          . Se tabell 4.1 och tabell 5.3. 

Andra faktorer påverkar mellan dem dragprover där maxvärdet på kraften skiljer sig trots 

att dem i princip har samma densitet. Dragprov 2 och dragprov 7 har tillexempel 

nästintill samma densitet men trots det skiljer det nästan 2 kN i 
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dragkraftskapacitet, se tabell 4.1 och tabell 5.3. I figur 5.5. kan man tydligt se att 

dragprov 2 har tätare mellan årsringarna vilket kan förklara att den klarade större kraft. 

Virket till provkropparna kommer från en liten såg i Örnsköldsvik som inte 

kvalitetsklassar sitt virke efter de hållfasthetsklasser som finns i SS-EN 338:2009. Det 

här är troligtvis den stora anledningen till de stora skillnaderna i virkeskvaliten i form av 

densitet och årsringar, och i förlängningen till skillnaderna i maxvärdet på kraften. 

 

 

Figur 5.5. Skillnad i årsringstäthet mellan dragprov 7 (t.v.) och dragprov 2 (t.h.). 

 

Tillskillnad mot tryckproverna så blev den karakteristiska dragkapaciteten lägre experimentellt, 

      , än teoretiskt,         . Det låga experimentella värdet ligger till stor del i den 

varierande virkeskvaliteten i provkropparna som redan nämnts. Högre, men framförallt 

jämnare virkeskvalitet, hade gett bättre experimentella värden och därmed högre karakteristisk 

dragkapacitet. 

Det finns även faktorer som gör att den höga teoretiska dragkapaciteten kanske borde sänkas. 

När man räknar på densiteten i det virke i förbandet som skruvarna dras fast i så är det angivet i 

Eurokod 5 kap. 8.7.2 att man ska räkna som i ekvation 2.4, med   
 . Det vill säga det 

karakteristiska värdet på densiteten som är beräknat på 5-procentfraktilen vilket är standard 

när det gäller hållfasthetsegenskaper. (14) 

I Lättelements beräkningar, se bilaga 8, tas emellertid värdet på   från SS-EN 1991-1-1 Eurokod 

1: Laster på bärverk – Del 1-1: Allmänna laster – Tunghet, egentyngd, nyttig last för 
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byggnader. De densitetsvärdena är dock     , alltså medelvärdet av materialens densiteter, och 

används för just lastberäkningar och även vid deformationsberäkningar. (15) 

En annan faktor som spelar in är konstanten     som används i både ekvation 2.3 och ekvation 

2.4. Konstanten är ett värde för hur lång den gängade delen av skruven är i mm. I beräkningen 

används 50 trots att det i specifikationen för Nordisk träskruv hänvisar till att den gängade 

delen bara är 45, se tabell 2.1. 

Beräkning av den karakteristiska dragkapaciteten vinkelrätt fibrerna med dessa, mer korrekta, 

värden        och        finns att beskåda i resultatetdelen avsnitt 5.1.2. 
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7. Slutsatser och förslag på fortsatt arbete 

Enligt de teoretiska beräkningarna blir trycket vinkelrätt fibrerna i den övre flänsen den 

dimensionerande delen för vertikalkrafter i bygelinfästningen eftersom det i beräkningarna är 

den delen med lägst brotthållfasthet: 

Tryck i flänsen:                

Axiell utdragskapacitet i förbandet:                   

 

Slutsatserna efter de experimentella försöken i denna rapport är dock tvärtom, att den axiella 

utdragskapaciteten blir den dimensionerande delen i infästningen. 

Tryck i flänsen:            

Axiell utdragskapacitet i förbandet:           

Det finns utrymme att närmare titta över trycket vinkelrätt fibrerna om det ligger i intresse att 

kunna till godoräkna sig mera hållfasthet teoretiskt. Beroende på hur stora deformationer man 

kan tillåta så finns det alltså möjlig att tillgodoräkna sig ännu mera bärförmåga. 

När det gäller utdragskapaciteten i skruvarna rekommenderas det att de teoretiska 

hållfasthetsberäkningarna i fortsättningen göras med de korrekta värdena på     och    som 

nämns i diskussionsdelen av denna rapport. 

 

Lämplig fortsatt utredning av bygelinfästningen vore att även undersöka horisontalkrafterna 

eller att testa vad som sker om infästningen istället skruvas fast i upplag av stål. Efter att denna 

rapport visat hur mycket kraft lättbalken egentligen tål så känns det spontant som att 

draghållfasten i bygelstålet blir det som då begränsar kapaciteten i infästningen.
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