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Abstract 

Purpose: Throughout the years numerous studies have been made that concludes that 

combining steel and wood results in improved strength. Under optimal conditions wood 

is an effective structural material, as it’s both cheap and durable. Steel on the other hand 

under right circumstances has considerably higher strength than wood. To combine 

wood and steel has over the last years gathered more attention. Studies shows that 

hybrid structures can lead to an economical advantage when building multiple storey 

buildings, as it can replace or complete pure steel frames. The purpose of this paper is 

to increase the knowledge and understanding of how steel and wood cooperate and to 

find out the advantages and disadvantages of using a flitched beam, as well as compare 

it’s strength to structural wood and glulam. 

Method: The paper comprises a quantitative study with two different kinds of data 

collection methods, Literature studies and calculations. The literature study consists of 

scientific papers and papers published by known institutions and will help the paper 

answer the first issue. The calculations has been made with the help of Tekla Tedds, 

which follows the Eurocode design principles. Which will help the authors answer both 

of the papers issues. 

Findings: The paper has found that the flitch beam has improved strength over 

structural wood and glulam, but a significantly higher price. The flitch beam also has a 

much higher self weight than structural wood and glulam. The flitch beam can also span 

longer than structural wood and glulam with the same applied load. 

Implications: The study have concluded that it’s hard to motivate the usage of flitched 

beams in floor designs as they have such high price. The flitch beam has higher strength 

than both structural wood and glulam. Which makes the flitch beam a good option as 

load bearing beam that requires slim dimensions. The added strength of the flitch beam 

can motivate the high price under the right circumstances.  

Limitations: The paper has limited the calculations to an enclosed environment and 

will not take moisture or any other type of exposure in to account, As a dry indoor 

environment is optimal for both steel and wood. The calculations the paper uses are 

based on Eurocode and all other forms of dimension principles will not be taken into 

account. 

Keywords: flitch beam, glulam, structural wood, deflection, moment capacity, shear 

capacity, buckling 

Content is described in Swedish below. 
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Sammanfattning 

Syfte: Genom åren har forskning gjorts som tyder på att när man kombinerar stål och 

trä kommer det bidra till en ökad hållfasthet. Under optimala förhållande är trä ett 

otroligt effektivt och bra alternativ inom byggande då det är billigt och tåligt. När 

stålbalkar däremot placeras i optimala förhållande kan de bibehåll betydligt mer och 

större krafter än vad trävirke kan göra. Att kombinera stål och trä har de senaste året 

haft ett ökat intresse. Studier visar att hybridbalkar kan vara till stor ekonomisk fördel 

vid byggnation av flervåningshus, då det kan ersätta eller komplettera rena stålstommar. 

Syftet med arbete är att öka kunskapen och förståelsen för hur stål och trä samverkar 

samt ta reda på för och nackdelar hos de stålförstärkta träbalkarna samt jämföra deras 

lastkapacitet med konstruktionsträ- och limträbalkar. 

Metod: Arbetet omfattar en kvantitativ studie där två typer av datainsamlingsmetoder 

har använts. Dessa två typer är beräkningar samt litteraturstudier. Litteraturstudien 

består av vetenskapliga artiklar som har hjälpt besvara en av frågeställningarna. 

Beräkningarna har använts för att besvara båda frågeställningarna, de har gjorts i 

dimensioneringsprogrammet Tekla tedds som följer alla Eurocodes beräknings- och 

dimensioneringsregler.  

Resultat: Resultaten visar på att den stålförstärkta träbalken har högre kapacitet än 

limträ och konstruktionsvirke, både med hänsyn till nedböjning och brott men betydligt 

högre pris och egentyngd. Den stålförstärkta träbalken klarar även av längre 

spännvidder vid samma belastning. 

Konsekvenser: Utifrån de resultat rapporten kommit fram till är det svårmotiverat att 

använda sig av de stålförstärkta balkarna i bjälklag på grund av det höga priset Den 

stålförstärkta träbalken klarar dock av högre laster än vad konstruktionsvirke och limträ 

gör, vilket kan göra balken användbar som avväxlingsbalk. Att använda den 

stålförstärkta träbalken som avväxlingsbalk kan motivera det höga priset då den kan 

hålla mindre dimensioner än limträ och konstruktionsvirke vilket kan vara önskvärt i 

olika sammanhang. 

Begränsningar: De begränsningar som sattes för rapporten var att utesluta alla typer 

av miljörisker på balkarna som tillexempel fukt och solljus vid beräkningarna, då en 

torrmiljö är en optimal miljö för både trä och stål. Beräkningarna som arbetet baseras 

på grundar sig på Eurocodes dimensioneringsregler. Andra typer av dimensionerings 

principer har uteslutits.  

Nyckelord: Flitch beam, limträ, konstruktionsvirke, nedböjning, moment kapacitet, 

tvärkrafts kapacitet, vippning  
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1 Inledning 
Kapitlet redovisar rapportens bakgrund och problembeskrivning samt redovisar dess 

mål och syfte. 

1.1 Bakgrund 
Trä och stål är två viktiga byggnadsmaterial som används flitigt inom konstruktion. De 

har olika för- och nackdelar beroende på vad för typ av konstruktion som ska byggas. 

Det finns många fördelar med att kombinera trä med stål. 

Inom byggnadssektorn är en viktig del att ständigt komma på nya innovativa lösningar 

på problem som även är kostnadseffektiva. I dagsläget byggs 90% av småhus med en 

bärande stomme i trä (Svenskt trä, 2016). En av de begränsande faktorerna med en 

bärande trästomme är att träbalkar har en begränsad spännvidd, och med en ökande 

trend på öppna planlösningar (Södra, 2017) blir vanliga träbalkar ett problem. En 

lösning på detta problem kan vara att använda sig av stålförstärkta träbalkar, som klarar 

högre laster och längre spännvidder än vanliga träbalkar vid samma dimensioner. 

Studier visar att den bärande kapaciteten kan öka med så mycket som 100% (Jasienko, 

Nowak, 2014).  

Användandet av stålförstärkta träbalkar är i dagsläget näst intill obefintlig i Sverige. 

Det finns väldigt lite information och undersökningar om just stålförstärkta träbalkar 

på svenska och efter att ha haft kontakt med både NCC samt INTEGRA är okunskapen 

hos de tillfrågade hög. 

1.2 Problembeskrivning 
Det har genomförts forskning genom åren som tyder på att när man kombinerar stål och 

trä kommer det att bidra till en ökad hållfasthet. Men trots detta är det inte tillräckligt 

för att entreprenörer skall våga använda metoden på sina byggnader då de inte finns 

några riktiga standarder för dessa typer av hybrid-balkar (Yalda Kohorasani, 2011). 

Under optimala förhållande är trä ett otroligt effektiv och bra alternativ inom byggande 

då det är billigt och tåligt. När trävirke föråldras eller utsätts för fukt tappar man mycket 

av effekten i virket snabbt. Det behövs då ofta att man byter ut eller repararer dessa 

delar (Jasienko, Nowak, 2014).  

 

Stålbalkar däremot förekommer i många olika former och dimensioner. När stålbalkar 

placeras i optimala förhållanden kan de klara betydligt högre krafter än träbalkar. Att 

kombinera stål och trä har de senaste året haft ett ökat intresse inte just bara för de 

konstruktionsmässiga användandet utan även i det illustrerande användandet hos 

arkitekter (Jurkiewiez B, Durif S, Bouchair, A. 2017).  

En studie av (Wolfgang, Tavoussi, Pixner, Riola Parada, 2010) visar att framtida 

utveckling inom stålförstärkta träbalkar kan vara till stor ekonomisk fördel vid 

byggnation av flervåningshus, då det kan ersätta eller komplettera rena stål-stommar. 

Stålförstärkta träbalkar är även lättare än rena stålbalkar vilket underlättar transport och 

montering på byggarbetsplatsen, de klarar även längre spännvidder än traditionella 

träbalkar (Charuhas K. Karalkar, Dr. Uttam B. Kalwane, 2015). 

Med anledning av denna information finns det ett behov till vidare undersökning av 

stålförstärkta träbalkars kapacitet och deras användningsområden. 
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1.3 Mål och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att öka kunskapen och förståelsen för hur stål och trä samverkar 

samt ta reda på vilka för- och nackdelar stålförstärkta träbalkar har och hur deras 

lastkapacitet står sig jämfört med konstruktionsträ- och limträbalkar.  

 

• Hur skiljer sig kapaciteten mellan stålförstärkta träbalkar och balkar i limträ och 

konstruktionsvirke? 

• Vilka för- och nackdelar finns med att använda sig av stålförstärkta träbalkar? 

 

1.4 Avgränsningar 
Det finns olika typer av stålförstärkta träbalkar, denna rapport kommer att fokusera på 

en balk som kallas för ”flitch beam”. Denna typen av balkar består av två 

konstruktionsvirkebalkar med en stålskiva fastskruvad i mellan dem. 

Eftersom konstruktionsvirke vanligtvis inte görs längre än sex meter har rapporten 

begränsats sig till just sex meter vid kapacitetsberäkningarna. Utöver sex meter har även 

beräkningarna genomförts vid fyra samt två meters spännvidd. 

Beräkningarna är avgränsade genom att utesluta alla typer av miljöfaktorer. Påverkan 

av fukt på stål och trä kommer inte att beaktas vid beräkningar då det inte går att 

förutbestämma var dessa balkar kommer att användas. En torrmiljö är en optimal miljö 

för både trä och stål i konstruktionssammanhang. Arbetet kommer endast att behandla 

vertikala laster och kommer inte att undersöka horisontella laster. 

Beräkningarna för nedböjning kommer göras i nedböjningskrav L/300 då det är den 

rekommenderade nedböjning för balkar enligt Svenskt trä (Svenskt trä, 2016). 

Beräkningarna som kommer att användas i arbetet baseras på 

dimensioneringsprincperna från Eurocode samt dimensioneringshandboken ”How to 

design a bolted steel flitch beam GD9”. Andra typer av dimensioneringsprinciper 

kommer inte att användas i detta arbetet. Endast en balkdimension kommer att användas 

inför beräkningarna. Dimensionerna 90x225mm har valts eftersom det är en vanlig 

standarddimension för limträ som konstruktionsvirke och den stålförstärkta träbalken 

lätt kan anpassas till. Andra dimensioner kommer inte att ha en påverkan på detta 

arbetet. 
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1.5 Disposition 
Rapporten är uppdelad i sex kapitel. Kommande kapitlet är metod och genomförande 

som beskriver de undersöknings strategier och datainsamling som används i projektet.  

I kapitlet teoretiskt ramverk som i sin tur följer förklaras vilka val av vetenskapliga 

grunder och förklaringssatser som valts vilket skall grunda arbetet.  

I det fjärde kapitlet, Empiri redovisas den data som insamlats, vilket består av 

beräkningar samt empiri som grundar sig i litteraturstudien.  

Kapitlet därefter är resultat och analys vilket beskriver de resultatet som framkommit 

från den insamlade empirin samt en analys.  

Sista delen av rapporten är diskussion och slutsatser där resultat och genomförandet av 

hela rapporten diskuteras i en sammanfattning. I slutet redovisas även förslag på vidare 

forskning. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlets syfte är att ge en översiktlig beskrivning av hur arbetet har genomförts och 

dess arbetsgång, samt tydliggör examensarbetets valda undersökningsmetoder och 

hänvisa till relevanta referenser för sagda undersökningsmetoder.  

2.1 Undersökningsstrategi 
Arbetet består av kvantitativa metoder där data i kvantifierbar form av beräkningar för 

de olika balktyperna analyserats och jämförts.   

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Följande avsnitt beskriver de undersökningsmetoder som valts för datainsamling för att 

besvara frågeställningen. En litteraturstudie har genomförts för att samla in det 

teoretiska ramverket samt delar av empirin. (Patel, R. Davidson, B. 2011).  

2.2.1 Hur skiljer sig kapaciteten mellan stålförstärkta träbalkar och 
balkar i limträ och konstruktionsvirke? 
Genom beräkningar med hjälp av Tekla tedds har kapaciteten för stålförstärkta träbalkar 

tagits fram och jämförts med kapaciteten för limträbalkar och konstruktionsvirkebalkar. 

Sedan gjordes en bedömning angående hur deras kapacitet står sig med hänsyn på 

bärförmåga och nedböjning. 

2.2.2 Vilka för och nackdelar finns med att använda sig av stålförstärkta 
träbalkar? 
För att ta reda på stålförstärkta träbalkars egenskaper har litteraturstudier att 

genomföras på området och en jämförelse göras med vanliga balkar för att bilda en 

uppfattning om vad de stålförstärkta balkarna har för syfte samt dess för- och nackdelar. 

Det har även gjorts beräkningar för framtagning av data som jämfört de stålförstärkta 

träbalkarnas kapacitet med limträ och konstruktionsvirke. 
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2.3 Valda metoder för datainsamling 
För att besvara rapportens frågeställningar har två typer av datainsamlingar använts. 

Beräkningar samt litteraturstudie. 

2.3.1 Beräkningar 
Arbetet omfattar en kvantitativ studie. Balkarna har dimensionerats enligt Eurocode för 

att sedan analysera lastfallen i Tekla Tedds. Huvudsakligen har kvantifierbara data 

hanterats i form av beräkningar och diagram för de olika typer av balkar som beräknats, 

därefter har resultatet analyserats. 

2.3.2 Litteraturstudie 
En litteraturstudie av vetenskapliga artiklar har genomförts för att samla in information 

för att kunna besvara delar av frågeställningen. (Patel, R. Davidson, B. 2011).  

Litteraturstudien genomfördes till största del via Jönköping Universitys egen databas 

för vetenskapliga artiklar, Primo. Utöver Primo användes även Google Scholar till viss 

del. Strategin var att försöka ta fram så mycket relevant information som möjligt tidigt 

i projektet för att slippa behöva leta information senare under projektets gång. 

Handböcker från Svensktträ har även varit till stor hjälp för att samla in information 

angående hur konstruktionsvirke och limträ fungerar. Eurocoderna för stål och trä samt 

TRADA’s dimensioneringsguide för stålförstärkta träbalkar har studerats för att förstå 

hur dimensioneringen av balkarna går till. 

Sökningarna genomfördes både på svenska och engelska för att få tillgång till ett brett 

sortiment av information. De mest förekommande sökorden som användes var följande: 

Composite beam, Flitch beam, reinforced timber, strengthened timber, stålförstärkta 

träbalkar, wood steel composite. 
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2.4 Arbetsgång 
I följande avsnitt beskrivs det tillvägagångssätt som används för att besvara rapportens 

frågeställningar. Kapitlet har delats upp i underrubriker för varje frågeställning. 

2.4.1 Hur skiljer sig kapaciteten mellan stålförstärkta träbalkar och 
balkar i limträ och konstruktionsvirke? 
För att ta reda på hur kapaciteten skiljer sig åt mellan balkarna har ett flertal beräkningar 

genomförts i analysprogrammet Tekla Tedds. För att försäkra att beräkningarna 

jämförts rättvist har mycket tid spenderats på att se till att alla olika parametrar är 

korrekt valda på samtliga beräkningar så att inget avviker. Samtliga inställningar 

korrelerar med Eurocode och de avgränsningar som förutsatts i rapporten. En handbok 

för dimensionering av stålförstärkta träbalkar har även den varit till stor nytta för att få 

förståelse för hur den stålförstärkta träbalken ska dimensioneras.  

2.4.2 Vilka för- och nackdelarna finns med att använda sig av 
stålförstärkta träbalkar? 
För att besvara den första frågeställningen har en litteraturstudie genomförts. Detta för 

att få förståelse hur de olika materialens egenskaper fungerar samt hur de samverkar 

med varandra. Dessutom har resultaten från beräkningarna hjälpt till att besvara 

frågeställningen. 

2.5 Trovärdighet 
I följande avsnitt diskuteras metodernas validitet och reliabilitet för att ge en 

uppfattning om hur trovärdigt det är att kunna besvara dem. 

2.5.1 Validitet och reliabilitet 
För att vidhålla hög validitet vid besvarande av dessa frågeställning har all litteratur 

baserats på vetenskapliga artiklar och vetenskapliga experiment, övrig information har 

behandlats med försiktighet. De vetenskapliga artiklarna har hämtats från trovärdiga 

sidor så som Primo, vilket är Jönköpings Universitys egen databas på biblioteket.  

Vid jämförelsen av de olika balkarnas kapacitet har Tekla Tedds använts för 

analyseringen av balkarna, detta för att få en hög reliabilitet då Tekla Tedds följer alla 

Eurocodes beräknings- och dimensioneringsregler. TRADA’s dimensioneringsguide 

för stålförstärkta träbalkar har även använts för att se till att de stålförstärkta träbalkarna 

är rätt utformade, denna guide bygger vidare på Eurocode (TRADA, 2008). Genom att 

använda sig av automatiserade beräkningar minskar även risken för mänskliga fel. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet är till för att redovisa en vetenskaplig grund och förklaringssats till de 

problemen som har grundat detta arbete. De källor och teorier som arbetet är grundat 

på i sin problembeskrivning har redovisats och motiverats. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Nedanför är en övergripande bild av hur frågeställningarna kommer att besvaras med 

de olika angivna metoderna (se Figur 3.1).  

 

Figur 3.1 Kopplingen mellan frågeställningar och teori 
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3.2 Materialegenskaper för stål och trä 

3.2.1 Konstruktionsvirke 
Konstruktionsvirke är det allra vanligaste virkestypen som användes inom konstruktion 

med trä. Det används som byggnadsverk till både hus, broar och andra typer av 

konstruktioner där just trävirke kan användas. Konstruktionsvirke har olika typer av 

hållfasthetsklasser. Hållfasthetsklasserna C14 till C30 är avsedda för bärande 

konstruktionsdelar. De vanligaste hållfasthetsklasserna är C14 och C24, de hittar man i 

sin närmaste byggvaruhandel. Hållfastheten C18 och C30 har inte samma efterfrågan 

vilket leder till att de ofta inte lagerförs på samma sätt. (TräGudien. 2019) 

3.2.2 Limträ 
Limträ är flera sammanlimmande lameller av trä som samverkar med varandra för att 

bilda ett material. Fiberriktningen på lamellerna ligger parallellt med riktningen på 

balken. För raka profiler så som balkar och pelare används lameller med en tjocklek på 

45mm. Den vanligaste hållfasthetsklassen för limträ i Sverige är GL30.  Limträ är ett 

av de konstruktionsmaterialen som är den starkaste i förhållande till sin vikt. (Svenskträ. 

2019) 

3.2.3 Stål 
Stål är ett material med många fördelar, inte bara är stål ett kraftigt och tåligt material 

utan det har även än lång livslängd i jämförelse med trä. Stål kan komma i många olika 

former och utformande. Även stål har olika hållfasthetsklasser, några vanliga 

förekommande i just byggindustrin är S275 och S355. Stål klarar av nedböjningar bättre 

vid längre spännvidder än vad konstruktionsvirke och limträ gör. Stål har en högre 

moment- och tvärkraftkapacitet jämfört med träbalkar. (Johansson, C. 2018).  
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3.2.4 Deformation 
När man gör beräkningar för nedböjningar använder man sig av elasticitetsmodulen, 

eller i vissa fall av skjuvmodulen. Stål har en betydlig högre elasticitetsmodul än vad 

trä har. Detta resulterar i att stål därmed klarar en högre kraft innan nedböjningar 

framkommer. Stålets elasticitetsmodul ligger på 210 GPa medan granvirke ligger längs 

fiberriktning endast på 16.1 GPa. Deformationer i trä har en stor betydelse i vilken 

riktning fibrerna ligger. Tryck som ligger parallellt med fibrerna har större 

elasticitetsmodul än med ett tryck som ligger vinkelrätt med fibrerna. Desto högre 

fuktinnehåll virket har desto högre nedböjningar resulterar de i, vilket även påverkar 

nedböjningen med tiden. Belastas ett element en längre tid ökar även deformationen 

med tiden se figur 3.2. Ett exempel på en permanent last som påverkar konstruktionen 

en längre tid är egentyngden av materialet men dessutom det som är placerat på 

konstruktionen som till exempel tak eller takstolar. Det finns även en last som kallas 

variabel last vilket är den lasten vi människor utgör när vi vistas på konstruktionen. 

Men det är även det som placeras på bärverket som utgör den variabla lasten som till 

exempel maskiner och inredning. (Dimensionering av träkonstruktioner. 2016) 

 
Figur 3.2 Böjhållfasthet och belastningstid. (Dimensionering av träkonstruktioner, 

2016) 

3.2.5 Vippning 
Vippning är en förkommande orsak på bärande konstruktioner då de utsätts för olika 

krafter som gör att balkarna eller pelarna vill vippa. Vippning kan förklaras genom att 

den tryckta delen av balken böjer ut i sidled. Balkar är nästan aldrig helt raka vilket 

ökar vippningsrisken. Vippning beror även på hur upplagen ser ut, är de fast inspända 

eller är de fritt upplagda. Dessa typer av faktorer påverkar resultat hur man räknar på 

vippning. Sidostagning är en viktig faktor man skall tänka på med infästningar av balkar 

då det sker många takras på grund av otillräckliga stagningar. (Träguiden. 2019) 

För att försäkra sig om att stålskivan i den stålförstärkta träbalken inte ska utsättas för 

vippning måste man kontrollera bultarna som håller balken samman efter sex månaders 

användning. (How to design a bolted steel flitch beam. 2008) 

  



Teoretiskt ramverk 

10 

3.2.6 Dymlingsverkan 
Dymling är en förbindare vilket kan vara spik, träskruv eller i detta fall stålskruv. 

Dymlingen monteras vinkelrätt mot kraften. Under denna belastning kommer 

dymlingen att påverkas av ett hålkanttryck. Dymlingen kommer fungera som en balk 

med en jämnt utbredd linjelast från hålkantstrycket. Hålkantshållfasthet är den 

tryckkraft som träet och stålet klarar av som omringar dymlingen. Hålkantshållfastheten 

kommer variera beroende på flera olika parametrar.  

• Trämaterial: Desto högre densitet trämaterialet besitter desto högre blir 

hålkantshållfastheten.  

• Dymlingens diameter: En mindre diameter i dymlingen leder till större 

hålkantstryck än en större diameter. 

• Trämaterialets fukthalt: Hålkantshållfastheten påverkas positivt med låg 

fukthalt och negativet av hög fukthalt. 

• Förborrat eller inte: Genom att man förborrar överförs de mesta av krafterna 

ner parallellt med fibrerna. Medan om man inte förborrar blandas krafterna och 

blir istället både tryck parallellt samt vertikalt med fibrerna. 

Desto kraftigare dymling desto mindre deformationer i dymlingen. (Dimensionering av 

träkonstruktioner. 2016) 

3.2.7 Fukt och temperatur 
Ett av de större problemen med att kombinera stål med trä är deras olika egenskaper 

när det kommer till hur de reagerar på fukt och temperatur. När trä utsätts för fukt sväller 

det och kan permanent förändra dess dimensioner. Temperatur påverkar inte trä 

speciellt mycket, Konstruktionsvirkes bärande egenskaper påverkas extremt lite av 

temperaturförändringar i intervallet -30 till +90 grader. Vid högre temperaturer börjar 

en termisk nedbrytning av materialet. Det är även viktigt att träet bibehåller sin 

ursprungliga fuktkvot för att undvika kupning i träet som kan påverka balkens stabilitet 

(Dimensionering av träkonstruktioner. 2016). 

Temperaturförändringar får stål att expandera och krympa. Vid ökad temperatur 

expanderar stål och när det svalnar så krymper det tillbaka till sin ursprungliga storlek 

(Advantage Steel. 2007). Stål har en längdutvidgningskoefficient på 12 ∗ 10−6  vid 

olegerat stål (Stålets Egenskaper. 2009). Detta resulterar i en längdförändring på 1.2 

mm per meter balk vid en temperaturförändring på 100 grader celsius.  

3.2.8 Brand 
Om trä blir utsatt för brand kommer det att antändas, därefter sker förbränningen med 

en konstant hastighet. Brandförloppet går långsamt eftersom träet bildar ett skyddande 

kolskikt när det börjar brinna. Vilket lämnar det inre partiet oförändrat och vidhåller sin 

bärande kapacitet (Dimensionering av träkonstruktioner. 2016). 

Stål tappar sin kapacitet vid ökad temperatur eftersom sträckgränsen och 

elasticitetsmodulen minskar. Vid cirka 450 grader Celsius anses stål förlora mycket av 

sin bärande kapacitet (Forsberg M, Mourabit S. 2014). 
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3.3  Dimensionerings principer för balkar 
I följande kapitel förklaras grundläggande de ekvationer som används vid 

dimensionering av de olika typer av balkar som kommer att kapacitet-jämföras. 

Samtliga ekvationer är tagna ur Eurocode, Eurocode är den standard som ska följas vid 

byggande inom Europa och har tagits fram av den Europeiska kommittén för 

standardisering. Eftersom beräkningarna fokuserar på tvärkraftskapacitet, 

momentkapacitet samt nedböjning kommer endast dessa ekvationer att förklaras. 

3.3.1 Konstruktionsvirke- och limträbalkar 
För balkar i konstruktionsvirke och limträ används ekvationer och rekommendationer 

från ”Eurocode 5: Design of timber structures” (CEN, 2004). 

Dimensioneringsvärdet för hållfasthetsparametern för både limträ och 

konstruktionsvirke beräknas enligt följande ekvation. Dimensioneringsvärdet används 

för att beräkna moment- samt tvärkapacitet. 

𝑓𝑑 = 𝑘ℎ ∗ 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∗
𝑓𝑦

𝛾𝑀
  

𝑘ℎ = 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 
𝑘𝑚𝑜𝑑 = 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 𝑜𝑐ℎ 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠 
𝑓𝑦 = 𝑘𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 ℎå𝑙𝑙𝑓𝑎𝑠𝑡ℎ𝑒𝑡𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑡𝑒𝑟 

𝑌𝑀 = 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑎𝑙𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑓ö𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑖 𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡𝑔𝑟ä𝑛𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑡å𝑛𝑑 

Moment- och tvärkapacitet för konstruktionsvirke och limträ beräknas med hjälp av 

följande ekvationer. 

𝑀𝑟𝑑 =  𝑓𝑚,𝑑 ∗ 𝑊 ∗  𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 

𝑉𝑟𝑑 =
𝐴 ∗ 𝑓𝑣,𝑑

1.5
 

𝑊 = 𝑏ö𝑗𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑓ö𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒𝑛 
𝐾𝑐𝑟𝑖𝑡 = 𝑣𝑖𝑝𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 
𝐴 = 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑓ö𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒𝑛 
 

Balkens nedböjning beräknas med hjälp av balkens elasticitetsmodul. 

 
𝑤𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖𝑛 = 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡 + 𝑤𝑐𝑟𝑒𝑒𝑝 − 𝑤𝑐  

𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛 𝑛𝑒𝑑𝑏ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑝å 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑘𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 
𝑤𝑐𝑟𝑒𝑒𝑝 = 𝑁𝑒𝑑𝑏ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑟𝑠𝑎𝑘𝑎𝑑 𝑎𝑣 𝑘𝑟𝑦𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔 
𝑤𝑐 = ö𝑣𝑒𝑟ℎö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑜𝑚 det 𝑓ö𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟) 
𝑤𝑓𝑖𝑛 = 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑔𝑖𝑙𝑡𝑖𝑔 𝑛𝑒𝑑𝑏ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 
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3.3.2 Stålförstärkta träbalkar 
TRADA’s dimensioneringsguide (TRADA. 2008) är en handbok framtagen för att 

dimensionera stålförstärkta träbalkar. Handboken är framtagen genom delvis praktiska 

tester samt är baserad på Eurocode 0, Eurocode 3 och Eurocode 5.  

Den vanligaste profilen för en stålförstärkt träbalk består av två stycken delar 

konstruktionsvirke med en stålplåt fastbultad i mellan se figur 3.3.  

För att försäkra att själva trädelen i de stålförstärkta träbalkarna tar upp lasten för att 

sedan föra den vidare till stålet behövs ett höjdavstånd mellan stålet och träet. TRADA 

rekommenderar att stålskivan är totalt cirka 25mm lägre än trädelarna. Stålplåten har 

en rekommenderad tjocklek på 8-20 mm. 

 

Figur 3.3 Exempel på hur en stålförstärkt träbalk kan se ut (Tekla Tedds, 2018) 

Enligt TRADA’s dimensioneringsguide kan lasten mellan stålet och träet fördelas 

enligt följande.  

𝐾𝑡𝑖𝑚𝑏𝑒𝑟 =
𝐸𝑡 ∗ 𝐼𝑡

𝐸𝑡 ∗ 𝐼𝑡 + 𝐸𝑠 ∗ 𝐼𝑠
 

𝐾𝑠𝑡𝑒𝑒𝑙 = 1.1 ∗
𝐸𝑠 ∗ 𝐼𝑠

𝐸0.05,𝑓𝑖𝑛 ∗ 𝐼𝑡 + 𝐸𝑠 ∗ 𝐼𝑠
 

𝐸𝑡 =  𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 𝑓ö𝑟 𝑡𝑟ä 
𝐼𝑡 =  𝑏ö𝑗𝑡𝑟ö𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑓ö𝑟 𝑡𝑟ä 
𝐸𝑠 =  𝑒𝑙𝑎𝑠𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 𝑓ö𝑟 𝑠𝑡å𝑙 
𝐼𝑠 =  𝑏ö𝑗𝑡𝑟ö𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑓ö𝑟 𝑠𝑡å𝑙 
𝐸0,05,𝑓𝑖𝑛 =  𝑑𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑓𝑒𝑚𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒𝑛 

Vid beräkningen av lastfördelningen mellan stålet och träet blir det en överlappning 

procentuellt. När lastupptagningen för stålet beräknas används en säkerhetsmarginal på 

10% samt att man använder träets slutgiltiga E-modul parallellt med fiberriktningen 

med hänsyn till nedböjning. Vilket leder till att den procentuella uppdelningen mellan 

stålet och träets lastupptagning överlappar.  

 



Teoretiskt ramverk 

13 

När lastfördelningen har tagits fram mellan stålplåten och träbalkarna kan moment samt 

tvärkraften beräknas på delarna individuellt. Ekvationerna för hur man räknar på 

konstruktionsvirket redovisas i kapitel 3.3.1. 

Vid dimensionering av stålskivan i hybrid-balken används ekvationer och 

rekommendationer från ”Eurocode 3: Design of steel structures” (CEN, 2004). För att 

beräkna moment- samt tvärkapacitet för en stålskiva använder man sig av följande 

ekvationer. 

𝑀𝑟𝑑 =  𝑊𝑝𝑙 ∗ 𝑓𝑦 

𝑉𝑟,𝑑 = 𝑑 ∗ 𝑡𝑤 ∗
𝜏𝑏𝑎

𝛾𝑀1
 

𝑊𝑝𝑙 = 𝐷𝑒𝑡 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑏ö𝑗𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒𝑛 

𝑑 = 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣ℎö𝑗𝑑 𝑝å 𝑙𝑖𝑣𝑝𝑙å𝑡𝑒𝑛 
𝑓𝑦 = 𝐾𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 ℎå𝑙𝑙𝑓𝑎𝑠𝑡ℎ𝑒𝑡𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝑠𝑡å𝑙𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡é𝑛 

𝑡𝑤 = 𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘𝑒𝑛 𝑝å 𝑙𝑖𝑣𝑝𝑙å𝑡𝑒𝑛 
𝜏𝑏𝑎 = 𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 
𝑌𝑀1 = 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑎𝑙𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑓ö𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑖 𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡𝑔𝑟ä𝑛𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑡å𝑛𝑑 

 

Eftersom lasterna går från träet till stålet via bultar som håller materialen samman så 

ska lasten för bultarna beräknas enligt följande ekvation. 

𝐹𝑑 =
𝐾𝑠 ∗ ∑ 𝑃𝑖,𝑑

𝑛
 

∑ 𝑃𝑖,𝑑 =  𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑓ö𝑟𝑑𝑒𝑙𝑎𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑝å 𝑏𝑎𝑙𝑘𝑒𝑛 

𝑛 =  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑢𝑙𝑡𝑎𝑟 

𝐾𝑠 =  𝐾𝑠𝑡𝑒𝑒𝑙 

Den totala nedböjningen för den stålförstärkta träbalken tas fram genom att räkna på 

den slutliga nedböjningen för de två trä-profilerna i hybrid-balken. Detta görs enligt 

tidigare nämnda ekvationer i kapitel 3.3.1. 
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3.4 Beräkningar 
Programvaran där balkarna har beräknats är Tekla Tedds och är ett 

dimensioneringsprogram som företaget Trimble utvecklat se figur 3.4. Programmet är 

till för att underlätta beräkningsprocessen hos företag men även öka produktionen och 

kvaliteten. De följer olika standarder baserat på var företaget geografiskt befinner sig. 

I dessa beräkningar som denna rapport bygger på har Eurocode valts.  

De mallarna som valdes till projektet heter: 

• Flitch Beam Analysis & Design (EN1995) 

• Timber Beam Analysis & Design (EN1995) 

• Glulam Beam Analysis & Design (EN1995) 

 

Detta är endast tre mallar av flera hundra som programmet har tillgång till. Exempel på 

konstruktionsdelar som går att beräkna är fundament, pelare, väggar och mycket mer. 

När beräkningarna är klara sammanställer programmet alla beräkningar och diagram i 

ett PDF-dokument vilket gör resultaten lätta att analysera och kontrollräkna. (Tekla 

Tedds, 2018) 

 

 

Figur 3.4 Tekla tedds. (Tekla, 2018) 
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3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Teorierna som kapitlet beskriver är till för att kunna besvara frågeställningarna som 

rapporten har att omfamnat. För att göra detta är det viktigt att ha en förståelse hur 

materialen fungerar och beräknas. Arbetet grundar sig på att utföra en jämförelse vilka 

fördelar de olika konstruktionsmaterialen utger, både i kapacitet men även 

materialvalets påverkan. Därför förklaras materialegenskaperna för stål och trä för få 

en närmare inblick hur de olika materialen fungerar. Det redovisar även de 

grundläggande dimensioneringsprinciperna för de olika balktyperna som är baserad på 

Eurocode samt TRADA’s dimensioneringsguide för stålförstärkta träbalkar. En 

kortfattad förklaring av det dimensionerings program som skall användas i 

beräkningarna ges även i detta kapitel. Teorierna kopplar sig med varandra på grund av 

att de båda är relevanta i bägge frågeställningarna. (Se figur 3.5) 

 

 

Figur 3.5 Illustration om hur de olika teorierna kopplar med varandra. 
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4 Empiri 
I detta kapitel beskrivs den empiriska data studien bygger på. Studien bygger på data i 

form av litteraturstudier samt beräkningar av de olika balkarna. 

4.1 Litteraturstudie 
Här redovisas den empiri som rapporten tagit fram genom litteraturstudier. 

4.1.1 Brand 
Den stålförstärkta träbalken har god resistans mot eld. Förhöjda temperaturer har stor 

påverkan på stålets stabilitet och styrka. Däremot har eld inte samma effekt på trä. När 

träet börjar brinna förkolnas det yttre lagret som bildar en barriär som skyddar de inre 

partierna som bibehåller sin bärande kapacitet. I en flitch beam skyddar alltså trä 

partierna stålskivan i mitten mot att påverkas i ett tidigt skede vid brand. (Jurkiewiez, 

Durif, Bouchair. 2017)  

4.1.2 Vippning 
Om balkarna inte är stadgade mot vippning tappar den stålförstärkta träbalken mer av 

sin kapacitet än vad limträ och konstruktionsvirke gör. 

Den stålförstärkta träbalken är stadgad mot vippning om de två träbalkarna som håller 

samman stålskivan uppfyller kraven från Eurocode (TRADA, 2008). Eftersom 

stabiliteten endast beräknas för träpartierna har den stålförstärkta träbalken sämre 

vippningskapacitet jämfört med limträ och konstruktionsvirke eftersom den totala 

volymen trä är mindre. 

Vid beräkningarna som genomfördes i Tekla Tedds kunde små marginaler urskiljas. 

Vid de fasta dimensionerna på 90x225mm fick den stålförstärkta träbalken ett 𝐾𝑐𝑟𝑖𝑡 

värde på 0.866 vid en spännvidd på sex meter, jämfört med konstruktionsvirke och 

limträ som fick ett 𝐾𝑐𝑟𝑖𝑡  värde på 0.944. Vid fyra meter får limträ och 

konstruktionsvirke ett värde på 1.0 och den stålförstärkta träbalken 0.98. 

4.1.3 Egentyngd 
Egentyngden för en stålförstärkt träbalk blir hög i jämförelse med limträ och 

konstrukionsvirke, då stålpartiet i balken har en hög densitet. Stål har en densitet på 

7850 𝑘𝑔/ 𝑚3 (Stålets Egenskaper. 2009). Eftersom gran är det mest förkommande 

virket som används för konstruktionsvirke tas densiteten för just gran. Gran har en 

densitet på 440 𝑘𝑔/𝑚3 vid en fuktkvot på 12% (Egenskaper hos barrträ, 2019). 

Hybrid-balken med de yttre dimensionerna 90x225mm har ett stålparti på 10x200 mm. 

Vid en meters spännvidd ger det stålet en tyngd på  15.7 𝐾𝑔/𝑚. Träpartiet i balken 

består av 2x40x225mm vilket ger en egentyngd på  7.92 𝑘𝑔 /𝑚.  

Totalt väger den stålförstärkta träbalken 23.62 𝑘𝑔/𝑚. 

balkar i konstruktionsvirke och limträ har vid samma dimensioner en ungefärlig vikt på 

 8.91 𝑘𝑔/𝑚. Vilket är betydligt lägre än egentyngden för en stålförstärkt träbalk. 
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4.1.4 Kostnad 
Då den stålförstärkta träbalken vanligtvis inte finns tillgängligt i vanliga byggvaruhus 

utan måste beställas från leverantör har inget exakt pris hittats för en komplett balk. 

Men en återförsäljare som säljer själva plåten till en stålförstärkt träbalk har hittats. En 

förborrad plåt på 200x10 mm har ett meterpris på 80.82£ (Tgood & Sons, 2019) vilket 

i Svensk valuta blir cirka 978 kr. En träregel på 45x225 har ett meterpris på cirka 65 kr. 

(XLbygg, 2019) 

Den totala materialkostnaden för en meter stålförstärkt träbalk blir ungefär 65 ∗ 2 +
 978 =  1108 𝑘𝑟 

Denna kostnad ger bara en indikation på vad materialkostnaden per meter kan bli för 

balken. Eftersom reglar med dimensionerna 40x225 inte lagerförs måste de antagligen 

specialbeställas eller sågas till inför montering med stålskivan. Dessutom tillkommer 

kostnad för bultar och montering. 

Den totala kostnaden för konstruktionsvirke i samma dimensioner landar endast på 

cirka 130 kr per meter. 

En limträbalk 90x225 GL30c kostar cirka 225 kr per meter. (Beijerbygg, 2019). Meter 

priset på balkar i limträ och konstruktionsvirke varierar beroende på leverantör samt 

hur lång balk man väljer att köpa. Vid köp av konstruktionsvirke och limträ kommer 

även balken komplett så inga produktionskostnader tillkommer som för flitch beam där 

materialen beställs separat. 

Cirka meterpris Balkar: 

• Flitch beam 1108 kr (2x40x225 C24+200x10 S275) 

• Limträ 225 kr   (90x225 GL30c) 

• Konstuktionsvirke 130 kr (2x45x225 C24) 
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4.2 Data inför beräkningar 
I följande kapitel redovisas de olika parametrar och andra egenskaper som påverkar 

resultatet av beräkningarna som utförts. 

Spännvidder 

Spännvidderna beräkningarna utfördes på var sex meter, fyra meter och två meter. 

Balkdimensioner 

För att göra en så jämn jämförelse som möjligt har samma dimensioner valts för 

samtliga träbalkar. Utgångspunkten var en limträbalk 90x225mm. Därefter kunde 

konstruktionsvirket samt den stålförstärkta träbalken anpassas i mått utefter 

limträbalken. Konstruktionsvirket består alltså av två balkar 45x225mm för att få 

samma dimensioner. Den stålförstärkta träbalken består av två träbalkar i 

konstruktionsvirke med dimensionerna 40x225mm med en fastbultad plåt emellan på 

10x200mm. 

Materialklasser 

När det kommer till materialklasser har C24 valt för konstruktionsvirke, då det är 

lämpat för konstruktioner som har höga krav på hållfasthet. Högre materialklass finns 

för konstruktionsvirke, men det lagerförs sällan och måste special beställas. 

(Handelssortering och hållfasthetsklasser. 2016). För limträbalkarna har materialklass 

GL30c valts, då det är det standardklassificeringen av limträbalkar med dimensioner 

större än 90 mm i balkbredd. (Limträhandboken. 2016).  

Stålkvalitén för skivan i den stålförstärkta träbalken har satts till S275. Då träet 

kapacitet nästan alltid kommer att vara avgörande kommer inte balkens kapacitet att 

öka med ökad stålkvalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empiri 

19 

Tabell 4.1 Dimensioner och materialklasser för balkarna 

BALKTYP DIMENSIONER MATERIALKLASS 

FLITCHBEAM 2x40x225 C24 

 10x200 S275 

KONSTRUKTIONSVIRKE 2x45x225 C24 

LIMTRÄ 90x225 GL30c 

 

Figur 4.1 Från vänster till höger, Flitch beam, konstruktionsvirke, limträ (Tekla Tedds, 

2018) 

 

Laster och nedböjning 

Alla beräkningar har genomförts med en linjelast, detta då det representerar verkliga 

förhållanden där linjelast är mest förkommande lasttypen för balkar i en bärande 

stomme. Balkarna testas först vid en referenslast anpassad för varje längd. Därefter 

genomförs en rad olika tester med olika linjelaster för att ta fram den maximala lasten 

med hänsyn till nedböjning och balkbrott. 

Jämförelsen görs vid både permanent last med permanent nedböjning samt variabel last 

med långtidsnedböjning. Permanent nedböjning är för last vars varaktighet är längre än 

tio år. Långtidsnedböjning har en varaktighet på sex månader upp till tio år. 

Anledningen till att beräkningarna utförs vid permanent samt variabel last med olika 

nedböjningar är för att bärförmågan hos trä påverkas av lastvaraktigheten, men den 

påverkar inte bärförmågan hos stål. 

För att ta reda på vilken last balkarna klarar av för max tillåten nedböjning genomfördes 

en rad olika beräkningar. Detta tills nedböjningen uppnådde 100%, med en tolerans på 

+- 0.5%. 
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Övriga parametrar 

Alla beräkningar utfördes i klimatklass 1, för att få bästa möjliga resultat i en 

inomhusmiljö skyddad från solinstrålning och regn. Upplagslängden har satts till 

100mm då det är den rekommenderade längden enligt Tekla Tedds. 

Balkarna är stadgade mot vippning och därav har 𝐾𝑐𝑟𝑖𝑡 satts till 1.0. 

Ett nedböjningskrav på L/300 har valt då det är att rekommendera enligt handboken 

Dimensionering av Träkonstruktioner (Svensktträ, 2016). 
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4.3 Spännvidd två meter 
I detta kapitel redovisas kapaciteterna för de olika balktyperna med en spännvidd på två 

meter. Både med permanent last samt med variabel last. I tabellerna är det väsentliga 

understruket. 

4.3.1 Resultat av beräkningar vid permanent last 
Nedan redovisas de resultat som framkom från beräkningarna vid permanent last samt 

vid permanent nedböjning. 

Nedböjning 

Balkarna som jämfördes med spännvidden två meter belastades med en linjelast på 5 

kN/m samt egentyngd av balk som automatiskt beräknas in i programmet Tekla tedds. 

Nedböjningskravet har satts till L/300 vilket ger maximal nedböjning på 6.7 mm vid 

två meters spännvidd. 

𝐿

300
=

2000

300
= 6.7 𝑚𝑚 

Referenslast  

Vid referenslasten på 5 kN/m kan man utläsa följande resultat för de olika balktyperna, 

se tabell 4.2. Först redovisas linjelasten, därefter kraften balken utsätts för samt balkens 

kapacitet och utnyttjandegrad.  

Tabell 4.2 Resultat för balkarna vid linjelast på 5 kN/m (Tekla Tedds, 2018) 

Balktyp: Flitch beam Konstruktionsvirke Limträ 

Linjelast kN/m 5 5 5 

Moment (kNm) 3.5 3.4 3.4 

Kapacitet (kNm) 20 8.4 12 

Utnyttjandegrad % 18% 41% 28% 

Tvärkraft (kN) 7 6.8 6.8 

Kapacitet (kN) 39.7 16.7 15.1 

Utnyttjandegrad % 18% 41% 45% 

Upplagstryck (N/mm2) 0.68 0.59 0.59 

Kapacitet (N/mm2) 1.73 1.73 2.1 

Utnyttjandegrad % 39% 34% 31% 

Nedböjning (mm) 1.2 2.2 1.9 

Utnyttjandegrad % 18% 33% 28% 



Empiri 

22 

 

Maximal nedböjning 

På grund av att balkarna inte klarar momentet eller tvärkraften till maximal nedböjning 

är de inte relevant vid spännvidden två meter då samtliga balkar uppnår brott innan 

maximal nedböjning. 

Last för att uppnå brott 

Här redovisas vid vilken last det uppnår brott i de olika balkarna, se tabell 4.3. 

Tabell 4.3 För att uppnå brott i balken (Tekla Tedds, 2018) 

Balktyp: Flitch beam Konstruktionsvirke Limträ 

Linjelast kN/m 13.2 12.4 11.2 

Moment (kNm) 9 8.4 7.6 

Kapacitet (kNm) 20 8.4 12 

Utnyttjandegrad % 45% 100% 63% 

Tvärkraft (kN) 18,1 16.7 15.1 

Kapacitet (kN) 39.7 16.7 15.1 

Utnyttjandegrad % 46% 100% 100% 

Upplagstryck (N/mm2) 1.73 1.44 1.3 

Kapacitet (N/mm2) 1.73 1.73 2.1 

Utnyttjandegrad % 100% 83% 62% 

Nedböjning (mm) 3.1 5.3 4.2 

Utnyttjandegrad % 46% 79% 63% 
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4.3.2 Resultat av beräkningar vid variabellast 
Här redovisas de resultat som framgick av beräkningarna på två meters spännvidd med 

en variabel last på 5kN/m samt långtidsnedböjning. 

Referenslast  

Vid referenslasten på 5 kN/m kan man utläsa följande resultat för de olika balktyperna. 

Först redovisas linjelasten, därefter kraften balken utsätts för samt balkens kapacitet 

och utnyttjandegrad, se tabell 4.4.  

Tabell 4.4 Resultat för balkarna vid variabel linjelast på 5 kN/m med 

långtidsnedböjning (Tekla Tedds, 2018) 

Balktyp: Flitch beam Konstruktionsvirke Limträ 

Linjelast kN/m 5 5 5 

Moment (kNm) 3.9 3.8 3.8 

Kapacitet (kNm) 22.2 9.8 14 

Utnyttjandegrad % 18% 39% 27% 

Tvärkraft (kN) 7.8 7.6 7.6 

Kapacitet (kN) 46.5 19.5 17.7 

Utnyttjandegrad % 17% 39% 43% 

Upplagstryck (N/mm2) 0.75 0.65 0.65 

Kapacitet (N/mm2) 2.02 2.02 2.45 

Utnyttjandegrad % 37% 32% 27% 

Nedböjning (mm) 0.9 1.6 1.4 

Utnyttjandegrad % 13% 24% 21% 
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Maximal nedböjning 

Här gäller samma som för permanent last, balkarna uppnår brott innan de nått 

nedböjningskravet och därmed redovisas inget resultat för maximal nedböjning. 

 

Last för att uppnå brott 

För att uppnå balkbrott, se tabell 4.5. 

Tabell 4.5 För att uppnå brott i balken (Tekla Tedds, 2018) 

Balktyp: Flitch beam Konstruktionsvirke Limträ 

Linjelast kN/m 13.8 13.1 11.8 

Moment (kNm) 10.5 9.8 8.9 

Kapacitet (kNm) 22.2 9.8 14 

Utnyttjandegrad % 47% 100% 64% 

Tvärkraft (kN) 21 19.5 17.7 

Kapacitet (kN) 46.5 19.5 17.7 

Utnyttjandegrad % 45% 100% 100% 

Upplagstryck (N/mm2) 2.02 1.69 1.52 

Kapacitet (N/mm2) 2.02 2.02 2.45 

Utnyttjandegrad % 100% 84% 62% 

Nedböjning (mm) 2.37 4.1 3.3 

Utnyttjandegrad % 35% 62% 49% 
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4.4 Spännvidd fyra meter 
I följande kapitel redovisas de resultat från testerna vid fyra meters spännvidd. Både 

vid permanent last med permanent nedböjning samt variabel last med 

långtidsnedböjning. Det väsentliga i tabellerna är understruket. 

4.4.1 Resultat av beräkningar vid permanent last 
Nedan redovisas de resultat som framkom från beräkningarna vid permanent last samt 

och permanent nedböjning. 

Nedböjning 

Vid jämförelsen av balkarnas kapacitet på 4 meters spännvidd valdes en linjelast på 2 

kN/m som referenslast att utgå ifrån. Utöver linjelasten ingår även balkens egentyngd. 

Nedböjningskravet har satts till L/300 vilket ger en maximal nedböjning på 13.3 mm. 

𝐿

300
=

4000

300
= 13.3 𝑚𝑚 

Referenslast  

Vid referenslasten på 2 kN/m kan man utläsa följande resultat för de olika balktyperna. 

Först redovisas linjelasten, därefter kraften balken utsätts för samt balkens kapacitet 

och utnyttjandegrad, se tabell 4.6.  

Tabell 4.6 Resultat för balkarna vid linjelast på 2 kN/m (Tekla Tedds, 2018) 

Balktyp: Flitch beam Konstruktionsvirke Limträ 

Linjelast kN/m 2 2 2 

Moment (kNm) 6 5.6 5.6 

Kapacitet (kNm) 20 8.4 12 

Utnyttjandegrad % 30% 67% 47% 

Tvärkraft (kN) 6 5.6 5.6 

Kapacitet (kN) 39.7 16.7 15.1 

Utnyttjandegrad % 15% 34% 37% 

Upplagstryck (N/mm2) 0.575 0.48 0.48 

Kapacitet (N/mm2) 1.73 1.73 2.1 

Utnyttjandegrad % 33% 28% 23% 

Nedböjning (mm) 6 12.3 10.6 

Utnyttjandegrad % 46% 93% 80% 
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Maximal nedböjning 

För att uppnå maximal nedböjning enligt nedböjningskravet på L/300 fås  följande 

resultat, se tabell 4.7.   

Tabell 4.7 För att uppnå maximal nedböjning enligt nedböjningskravet (Tekla Tedds, 

2018) 

Balktyp: Flitch beam Konstruktionsvirke Limträ 

Linjelast kN/m 4.65 2.17 2.54 

Moment (kNm) 13.1 6 7.1 

Kapacitet (kNm) 20 8.4 12 

Utnyttjandegrad % 66% 72% 59% 

Tvärkraft (kN) 13.1 6 7.1 

Kapacitet (kN) 39.7 16.7 15.1 

Utnyttjandegrad % 33% 36% 47% 

Upplagstryck (N/mm2) 1.26 0.52 0.6 

Kapacitet (N/mm2) 1.73 1.73 2.1 

Utnyttjandegrad % 73% 30% 29% 

Nedböjning (mm) 13.3 13.3 13.3 

Utnyttjandegrad % 100% 100% 100% 
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Last för att uppnå brott 

För att uppnå brott om man bortser från nedböjning, se tabell 4.8. 

Tabell 4.8 För att uppnå brott i balken (Tekla Tedds, 2018) 

Balktyp: Flitch beam Konstruktionsvirke Limträ 

Linjelast kN/m 6.45 3.05 4.4 

Moment (kNm) 18 8.4 12 

Kapacitet (kNm) 20 8.4 12 

Utnyttjandegrad % 90% 100% 100% 

Tvärkraft (kN) 18 8.4 12 

Kapacitet (kN) 39.7 16.7 15.1 

Utnyttjandegrad % 45% 50% 80% 

Upplagstryck (N/mm2) 1.73 0.72 1 

Kapacitet (N/mm2) 1.73 1.73 2.1 

Utnyttjandegrad % 100% 42% 49% 

Nedböjning (mm) 18.2 18.6 22.8 

Utnyttjandegrad % 137% 140% 171% 
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4.4.2 Resultat av beräkningar vid variabel last 
Här redovisas de resultat som framgick av beräkningarna på fyra meters spännvidd med 

en variabel last på 2kN/m samt långtidsnedböjning. 

Referenslast  

Vid referenslasten på 2 kN/m kan man utläsa följande resultat för de olika balktyperna. 

Först redovisas linjelasten, därefter kraften balken utsätts för samt balkens kapacitet 

och utnyttjandegrad, se tabell 4.9.  

Tabell 4.9 Resultat för balkarna vid variabel linjelast på 2 kN/m med 

långtidsnedböjning (Tekla Tedds, 2018) 

Balktyp: Flitch beam Konstruktionsvirke Limträ 

Linjelast kN/m 2 2 2 

Moment (kNm) 6.6 6.2 6.2 

Kapacitet (kNm) 22.2 9.8 14 

Utnyttjandegrad % 30% 63% 44% 

Tvärkraft (kN) 6.6 6.2 6.2 

Kapacitet (kN) 46.5 19.5 17.7 

Utnyttjandegrad % 14% 32% 35% 

Upplagstryck (N/mm2) 0.633 0.529 0.531 

Kapacitet (N/mm2) 2.02 2.02 2.45 

Utnyttjandegrad % 31% 26% 22% 

Nedböjning (mm) 4.6 9.2 7.9 

Utnyttjandegrad % 35% 70% 60% 
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Maximal nedböjning 

För att uppnå maximal nedböjning enligt nedböjningskravet på L/300 fås dessa resultat, 

se tabell 4.10.  

Tabell 4.10 För att uppnå maximal nedböjning enligt nedböjningskravet (Tekla Tedds, 

2018)  

Balktyp: Flitch beam Konstruktionsvirke Limträ 

Linjelast kN/m 6.3 2.95 3.45 

Moment (kNm) 19.5 9 10.6 

Kapacitet (kNm) 22.2 9.8 14 

Utnyttjandegrad % 66% 92.1% 75.2% 

Tvärkraft (kN) 19.5 9 10.6 

Kapacitet (kN) 46.5 19.5 17.7 

Utnyttjandegrad % 42% 46.4% 59.6% 

Upplagstryck (N/mm2) 1.873 0.772 0.9 

Kapacitet (N/mm2) 2.02 2.02 2.45 

Utnyttjandegrad % 92.8% 38.3% 36.8% 

Nedböjning (mm) 13.3 13.3 13.3 

Utnyttjandegrad % 100% 100% 100% 
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Last för att uppnå brott 

För att uppnå brott om man bortser från nedböjning, se tabell 4.11. 

Tabell 4.11 För att uppnå brott i balken (Tekla Tedds, 2018) 

Balktyp: Flitch beam Konstruktionsvirke Limträ 

Linjelast kN/m 6.8 3.2 4.6 

Moment (kNm) 21 9.8 14 

Kapacitet (kNm) 22.2 9.8 14 

Utnyttjandegrad % 94.2% 100% 100% 

Tvärkraft (kN) 21 9.8 14 

Kapacitet (kN) 46.5 19.5 17.7 

Utnyttjandegrad % 45.3% 50% 79% 

Upplagstryck (N/mm2) 2.02 0.837 1.2 

Kapacitet (N/mm2) 2.02 2.02 2.45 

Utnyttjandegrad % 100% 41.4% 49% 

Nedböjning (mm) 14.3 14.5 17.7 

Utnyttjandegrad % 107% 108% 133% 
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4.5 Spännvidd sex meter 
I följande kapitel redovisas samtliga kapaciteter för de olika balktyperna vid 6 meters 

spännvidd. 

4.5.1 Resultat av beräkningar vid permanent last 
Nedan redovisas de resultat som framkom från beräkningarna vid permanent last samt 

vid permanent nedböjning. 

Nedböjning 

Balkarna som jämfördes med spännvidden 6 meter belastades med en linjelast på 0.5 

kN/m samt egentyngd av balk som automatiskt beräknas in i programmet Tekla tedds. 

Nedböjningskravet har satts till L/300 vilket bidrar med spännvidden två meter till max 

nedböjning 20 mm. 

𝐿

300
=

6000

300
= 20 𝑚𝑚 

Referenslast  

Vid referenslasten på 0.5 kN/m kan man utläsa följande resultat för de olika 

balktyperna. Först redovisas linjelasten, därefter kraften balken utsätts för samt balkens 

kapacitet och utnyttjandegrad, se tabell 4.12.  

Tabell 4.12 Resultat för balkarna vid linjelast på 0.5 kN/m (Tekla Tedds, 2018) 

Balktyp: Flitch beam Konstruktionsvirke Limträ 

Linjelast kN/m 0.5 0.5 0.5 

Moment (kNm) 4.35 3.46 3.5 

Kapacitet (kNm) 20 8.4 12 

Utnyttjandegrad % 22% 41% 29% 

Tvärkraft (kN) 2.9 2.3 2.3 

Kapacitet (kN) 39.7 16.7 15.1 

Utnyttjandegrad % 7% 14% 15% 

Upplagstryck (N/mm2) 0.28 0.2 0.2 

Kapacitet (N/mm2) 1.73 1.73 2.1 

Utnyttjandegrad % 16% 11% 10% 

Nedböjning (mm) 9.3 16.7 14.4 

Utnyttjandegrad % 46% 84% 72% 
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Maximal nedböjning 

För att uppnå maximal nedböjning enligt nedböjningskravet på L/300 fås dessa resultat, 

se tabell 4.13.   

Tabell 4.13 För att uppnå maximal nedböjning enligt nedböjningskravet (Tekla Tedds, 

2018) 

Balktyp: Flitch beam Konstruktionsvirke Limträ 

Linjelast kN/m 1.33 0.62 0.73 

Moment (kNm) 9.4 4.2 4.9 

Kapacitet (kNm) 20 8.4 12 

Utnyttjandegrad % 47% 50% 41% 

Tvärkraft (kN) 6.3 2.8 3.3 

Kapacitet (kN) 39.7 16.7 15.1 

Utnyttjandegrad % 16% 17% 22% 

Upplagstryck (N/mm2) 0.6 0.24 0.28 

Kapacitet (N/mm2) 1.73 1.73 2.1 

Utnyttjandegrad % 35% 14% 13% 

Nedböjning (mm) 20 20 20 

Utnyttjandegrad % 100% 100% 100% 

 

Det av intresse här är att man direkt ser hur pass mycket mer last den stålförstärkta 

träbalken klarar av med hänsyn till nedböjning än vad konstruktionsvirke och limträ 

gör.  
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Last för att uppnå brott 

För att uppnå brott om man bortser från nedböjning, se tabell 4.14. 

Tabell 4.14 För att uppnå brott i balken (Tekla Tedds, 2018) 

Balktyp: Flitch beam Konstruktionsvirke Limträ 

Linjelast kN/m 3.1 1.32 1.9 

Moment (kNm) 20 8.4 12 

Kapacitet (kNm) 20 8.4 12 

Utnyttjandegrad % 100% 100% 100% 

Tvärkraft (kN) 13.4 5.6 8 

Kapacitet (kN) 39.7 16.7 15.1 

Utnyttjandegrad % 34% 34% 53% 

Upplagstryck (N/mm2) 1.29 0.48 0.69 

Kapacitet (N/mm2) 1.73 1.73 2.1 

Utnyttjandegrad % 75% 28% 33% 

Nedböjning (mm) 43 41 49 

Utnyttjandegrad % 215% 204% 247% 
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4.5.2 Resultat av beräkningar vid variabel last 
Här redovisas de resultat som framgick av beräkningarna på sex meters spännvidd med 

variabel last på 0.5 kN/m samt långtidsnedböjning. 

Referenslast  

Vid referenslasten på 0.5 kN/m kan man utläsa följande resultat för de olika 

balktyperna. Först redovisas linjelasten, därefter kraften balken utsätts för samt balkens 

kapacitet och utnyttjandegrad, se tabell 4.15.  

Tabell 4.15 Resultat för balkarna vid variabel linjelast på 0.5 kN/m med 

långtidsnedböjning (Tekla Tedds, 2018) 

Balktyp: Flitch beam Konstruktionsvirke Limträ 

Linjelast kN/m 0.5 0.5 0.5 

Moment (kNm) 4.7 3.8 3.8 

Kapacitet (kNm) 22.2 9.8 14 

Utnyttjandegrad % 21% 39% 27% 

Tvärkraft (kN) 3.1 2.5 2.6 

Kapacitet (kN) 46.5 19.5 17.7 

Utnyttjandegrad % 7% 13% 15% 

Upplagstryck (N/mm2) 0.3 0.22 0.22 

Kapacitet (N/mm2) 2.02 2.02 2.45 

Utnyttjandegrad % 15% 11% 9% 

Nedböjning (mm) 7.6 13 11.1 

Utnyttjandegrad % 38% 65% 56% 
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Maximal nedböjning 

För att uppnå maximal nedböjning enligt nedböjningskravet på L/300 fås dessa resultat, 

se tabell 4.16.   

Tabell 4.16 För att uppnå maximal nedböjning enligt nedböjningskravet (Tekla Tedds, 

2018) 

Balktyp: Flitch beam Konstruktionsvirke Limträ 

Linjelast kN/m 1.8 0.83 0.98 

Moment (kNm) 13.4 6 7 

Kapacitet (kNm) 22.2 9.8 14 

Utnyttjandegrad % 60% 61% 50% 

Tvärkraft (kN) 9 4 4.7 

Kapacitet (kN) 46.5 19.5 17.7 

Utnyttjandegrad % 19% 21% 27% 

Upplagstryck (N/mm2) 0.86 0.34 0.4 

Kapacitet (N/mm2) 2.02 2.02 2.45 

Utnyttjandegrad % 43% 17% 17% 

Nedböjning (mm) 20 20 20 

Utnyttjandegrad % 100% 100% 100% 
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Last för att uppnå brott 

För att uppnå brott om man bortser från nedböjning, se tabell 4.17. 

Tabell 4.17 För att uppnå brott i balken (Tekla Tedds, 2018) 

Balktyp: Flitch beam Konstruktionsvirke Limträ 

Linjelast kN/m 3.1 1.4 2 

Moment (kNm) 22.2 9.8 14 

Kapacitet (kNm) 22.2 9.8 14 

Utnyttjandegrad % 100% 100% 100% 

Tvärkraft (kN) 14.8 6.6 9.4 

Kapacitet (kN) 46.5 19.5 17.7 

Utnyttjandegrad % 32% 34% 53% 

Upplagstryck (N/mm2) 1.43 0.56 0.8 

Kapacitet (N/mm2) 2.02 2.02 2.45 

Utnyttjandegrad % 71% 28% 33% 

Nedböjning (mm) 32.4 32.3 39 

Utnyttjandegrad % 162% 162% 196% 
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4.6 Spännvidd vid given kontorslast 
I följande kapitel redovisas hur långa spännvidder man kan nå med de olika balkarna 

vid en given kontorslast i ett bjälklag. Även spännvidderna vid maximal nedböjning 

kommer redovisas. 

Ett typiskt mellanbjälklag i trä väger cirka 0.5 kN/m2 (Träguiden, 2019). Vid beräkning 

av kontorsbyggnad räknar man med en nyttig last på 2.5 kN/m2 och 

lastvaraktighetsklass M. (Eurocode 5: Design of timber structures, 2004) 

Med ett bjälklag vars egentyngd är 0.5 kN/m2 och ett centrumavstånd på 600mm mellan 

balkarna ger det en egentyngd av bjälklaget på balken på: 

 0.5 ∗
1.200

2
= 0.3 𝑘𝑁/𝑚 

Nyttig last för en kontorslokal är 2.5 kN/m2 

Vilket ger följande variabla last på balken: 

 2.5 ∗
1.2

2
= 1.5 𝑘𝑁/𝑚 

Balken belastas alltså med 0.3 𝑘𝑁/𝑚 permanent last samt 1.5𝑘𝑁/𝑚 variabel last. 

Resultaten redovisas i tabell 4.18 samt 4.19. 

Tabell 4.18 Spännvidder vid brott av moment (Tekla Tedds, 2018) 

Balktyp: 

Materialklass: 

Konstruktionsvirke 

C24 

Limträ 

GL30c 

Flitch beam 

S275 + C24 

Flitch beam  

S355 + C24 

Spännvidd 
(mm) 

5700 6800 7700 8500 

 

Utifrån beräkningarna klarar konstruktionsvirket endast av en spännvidd på 5700 mm 

vid denna belastning, medans limträ klarar av 6800 mm och den stålförstärkta träbalken 

klarar av 7700 mm spännvidd vid stålkvalité S275. Både limträ och konstruktionsvirke 

fick brott på grund av moment. Den stålförstärkta träbalken med stålkvalité S275 brast 

på grund av för högt moment i stålet, resterande värden för balken klarade sig bra. 

Ökade man stålkvalitén till S355 klarade balken av en spännvidd på 8500 mm. 

 

 

 

 

 



Empiri 

38 

Med hänsyn till nedböjningskravet på L/300 

Tabell 4.19 Spännvidder vid maximalnedböjning (Tekla Tedds, 2018) 

Balktyp: 

Materialklass: 

Konstruktionsvirke 

C24 

Limträ 

GL30c 

Flitch beam 

S275 + C24 

Flitch beam  

S355 + C24 

Spännvidd (mm) 4600 4850 5900 5900 

Nedböjning 
(mm) 

15.3 16.2 19.6 19.6 

Utnyttjandegrad  100% 100% 100% 100% 

 

Med hänsyn till nedböjning klarade konstruktionsvirke av 4600mm, limträ 4850mm 

och den stålförstärkta träbalken 5900mm oberoende av vilken stålkvalité som användes. 

Detta eftersom träpartierna i balken är dimensionerande vid nedböjning. 

4.7 Sammanfattning av insamlad empiri 
Den insamlade data som empirin består av grundar sig i litteraturstudier och 

beräkningar i dimensioneringsprogrammet Tekla tedds. Litteraturstudierna beskriver 

egenskaperna hos de olika materialen, både de negativa och de positiva. För att få en 

tydligare bild av hur de olika materialen reagerar i olika sammanhang. Det görs även 

en lättare beräkning av vad balkarna kostar per meter. Beräkningarna som gjordes i 

Tekla tedds är sammanställda i tabeller för indatan skall vara så tydlig som möjligt. 

Beräkningarna gjordes i Permanentlast och i variabellast i spännvidderna två, fyra och 

sex meter. Det gjordes även beräkningar på en given variabel last för kontor på ett 

bjälklag för att redovisa de maximala spännvidderna balkarna klarar hantera. Den 

insamlade empirin som är framtagen är till för att nå ett resultat på rapportens 

frågeställningar.
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5 Analys och resultat 
Kapitlet kommer beskriva en analys och resultat med hjälp av den insamlade empirin 

som är framtaget i föregående kapitel för att besvara frågeställningarna.  

5.1 Hur skiljer sig kapaciteten mellan stålförstärkta träbalkar 
och vanliga balkar i limträ och konstruktionsvirke? 

Kapitlet har delats upp i permanent last, variabel last och kontorslast. Där varje kapitel 

redovisar resultaten för att uppnå brott samt maximal nedböjning. 

5.1.1 Permanent last 
Nedan redovisas resultaten för permanent last och permanent nedböjning. Se tabell 5.1 

samt 5.2. 

Tabell 5.1 Last för att uppnå brott i balken vid permanent lastfall 

 

Vid permanent last och permanent nedböjning redovisas följande resultat med hänsyn 

till brott.  

• Vid två meters spännvidd kan man se att resultaten inte skiljer sig så mycket. 

Den stålförstärkta träbalken klarar av 6% mer last än limträ och 18% mer last 

än konstruktionsvirke. 

• Vid fyra meters spännvidd ökar skillnaden, där klarar den stålförstärkta 

träbalken 46% mer än limträ och 111% mer än konstruktionsvirke 

• Vid sex meter spännvidd klarar den stålförstärkta träbalken 63% mer än limträ 

och 135% mer än konstruktionsvirke. 

Utifrån dessa resultat kan man se att den stålförstärkta träbalken blir bättre med ökad 

spännvidd. 
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Tabell 5.2 Last för att uppnå maximal nedböjning vid permanent lastfall 

 

För att uppnå maximal nedböjning fås följande resultat från beräkningarna.  

• Den stålförstärkta träbalken klarar av 83% mer last än limträ och 114% mer än 

konstruktionsvirke vid fyra meters spännvidd.  

• Samma procentuella resultat fås även vid sex meters spännvidd.  

• Två meters spännvidd redovisas inte i detta diagram då balkarna når brott innan 

dem når maximal nedböjning. 

Eftersom man i majoriteten av fall dimensionerar balkar efter nedböjning är dessa 

resultat till fördel för den stålförstärkta träbalken, då den klarar av mer last än både 

limträ och konstruktionsvirke innan maximal nedböjning enligt kravet L/300 har 

uppnåtts.  
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5.1.2 Variabel last 
I följande del redovisas resultaten för att uppnå brott och maximal nedböjning vid 

variabel last och långtidsnedböjning. Se tabell 5.3 samt 5.4. 

Tabell 5.3 Last för att uppnå brott i balken vid variabelt lastfall 

 

Resultaten vid variabel last är snarlik dem för permanent last men den procentuella 

fördelen för den stålförstärkta träbalken minskar marginellt. 

• Vid två meters spännvidd klarar den stålförstärkta träbalken av 5% mer än limträ 

och 16% mer än konstruktionsvirke.  

• Vid fyra meter klarar den stålförstärkta träbalken av 47% mer än limträ och 

112% mer än konstruktionsvirke.  

• Vid sex meter klarar den stålförstärkta träbalken av 55% mer än limträ och 

121% mer än konstruktionsvirke. 
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Tabell 5.4 Last för att uppnå maximal nedböjning vid variabelt lastfall 

 

Följande resultat fås med hänsyn till maximal nedböjning vid fyra samt sex meters 

spännvidd. 

• Vid fyra meter klarar den stålförstärkta träbalken av 82% mer än limträ och 

113% mer än konstruktionsvirke 

• Vid sex meters spännvidd är resultaten likvärdiga. 
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5.1.3 Kontorslast 
I följande kapitel redovisas hur lång spännvidd som kan nås vid given kontorslast på 

2.5kN/m2 med ett bjälklag med tyngden 0.5 kN/m2 och ett centurmavstånd mellan 

balkarna på 600mm, se tabell 5.5 samt 5.6. 

Tabell 5.5 Spännvidd vid brott av kontorslast  

 

För att uppnå brott vid given kontroslast fås dessa resultat, den stålförstärkta träbalken 

kan nå upp till 8500mm spännvidd om man väljer en stålskiva med stålkvalitén S355 

istället för S275 som klarar av 7700mm. Limträ klarar upp till 6800mm innan brott 

uppstår och konstruktionsvirke 5700mm.  
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Tabell 5.6 Spännvidd med hänsyn till nedböjning av kontorslast  

 

Nedböjningen blir densamma vid olika stålkvalitéer då det är trä-partierna som är 

dimensionerande när det kommer till nedböjning för den stålförstärkta träbalken. Men 

resultaten visar till fördel för den stålförstärkta träbalken som klarar upp till 5900mm 

spännvidd jämfört med limträs 4850mm och konstruktionsvirkes 4600mm. 
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5.2 Vilka för- och nackdelar finns med att använda sig av 
stålförstärkta träbalkar? 

Litteraturstudien och de genomförda beräkningarna visar att det finns en rad fördelar 

med den stålförstärkta träbalken. Men även vissa tyngre nackdelar som vägar stort mot 

varför balken inte alltid är så lämplig att använda. 

De två större nackdelarna med balken är dess egentyngd och kostnaden. I och med att 

stålplåten har så hög densitet väger balken vid dimensionerna 90x225 mm nästan 24 

kg/m, till skillnad från limträ och konstruktionsvirke som väger cirka 9 kg/m balk. Detta 

försvårar monteringen och gör allmänt arbetet med balken svårare och ökar risk för 

personskador. Kostnadsmässigt är balken dyr jämförelsevis med konstruktionsvirke 

och limträ, där den stålförstärkta träbalken kostar i material över 1100 kr per meter, 

medan konstruktionsvirke ligger på cirka 130 kr och limträ cirka 230 kr per meter. Då 

har inte heller kostnad för att montera ihop balken tagit till hänsyn, vilket kommer öka 

den totala kostnaden för en färdig stålförstärkt träbalk ytterligare.  

Det kan vara svårt att motivera att använda sig av den stålförstärkta träbalken vid 

vanliga förhållanden och kortare spännvidder. Skulle man ha spelrum att öka balkens 

dimensioner kan man nå samma kapacitet med limträ genom att öka dess höjd och 

bredd, men kostnaden kommer inte att landa på samma som för en stålförstärkt träbalk. 

Dessutom är skillnaden i kapacitet mycket lägre vid kortare spännvidder än vid längre. 

Vid två meters spännvidd har den stålförstärkta träbalken endast 6% mer kapacitet än 

vad limträ har samt 18% mer än konstruktionsvirke.  

Har man dock förhållanden som kräver små balkdimensioner som ska klara av höga 

laster är den stålförstärkta träbalken ett bra alternativ, då den klarar cirka upp till 83% 

mer last än vad limträ gör med hänsyn till nedböjning vid fyra och sex meters 

spännvidd. Att använda den stålförstärkta träbalken som avväxlingsbalk med höga 

laster kan vara ett bra alternativ. 

Även vid förhållande med krav på låg nedböjning kan balken passa in bra, då den böjer 

ner betydligt mindre än vad konstruktionsvirke och limträ gör vid samma belastning. 

Beräkningar som genomfördes på fyra meters spännvidd med en permanent referenslast 

på 2kN/m visade att den stålförstärkta träbalken endast böjde ner 6mm, till skillnad från 

limträ som böjer ner 10.6mm och konstruktionsvirke som böjer ner 12.3 mm. 

Samt vid längre spännvidder där man inte kan öka dimensionerna på balken är en 

stålförstärkt träbalk ett bra alternativ. Med ett bjälklag med en tyngd på 0.5 kN/m2 samt 

en kontorslast på 2.5 kN/m2 och ett centrumavstånd på 600mm mellan de bärande 

balkarna klarar av en spännvidd upp till 8500mm. Till skillnad från konstruktionsvirke 

som klarar av en spännvidd på 5700mm samt limträ som klarar av en spännvidd på 

6800mm med hänsyn till brott. 

Med hänsyn till nedböjningskravet L/300 klarar den stålförstärkta träbalken av 

5900mm gentemot limträ som klarar av 4850mm och konstruktionsvirke som klarar 

4600mm.  

TRADA rekommenderar att bultarna på den stålförstärkta träbalken ska kontrolleras 

cirka sex månader efter att balken satts i bruk, vilket kan limitera hur och var balken 

kan placeras. (TRADA, 2008) 
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De stålförstärkta balkarna bör även förborras där bultplaceringarna kommer att ske för 

att undvika att tappa sin hållfasthet vid hålkantstrycket. Man bör även beakta att inte 

välja för små dimensioner på bultarna för att undvika ökat hålkantstryck. 

När det kommer till brand har den stålförstärkta träbalken liknande egenskaper som 

limträ och konstruktionsvirke, de yttre lagren av trä skyddar stålskivan att påverkas mot 

brand. Dock har balken nedsatt skydd vid dess ändar där stålskivan är exponerad. Men 

ändarna bör täckas igen vid infästningen så balken har i stort samma 

brandskyddsförmåga som limträ och konstruktionsbalkar. 

I och med att stålet och träpartierna reagerar olika på fukt och temperatur 

rekommenderar TRADA att balken ska användas i en inomhusmiljö skyddad från fukt 

och solinstrålning. Vilket kan limitera balkens användningsområden. (TRADA, 2008) 

Den stålförstärkta träbalken har även sämre kapacitet mot vippning jämfört med limträ 

och konstruktionsvirke vid samma dimensioner då stabiliteten i den stålförstärkta 

träbalken hänger på att de två träskivorna är stadiga. Eftersom den stålförstärkta 

träbalken har mindre volym trä än limträ och konstruktionsvirke har så resulterar det i 

nedsatt kapacitet mot vippning om balken inte är stadgad vid upplagen. Den 

stålförstärkta träbalken tappar upp till 13% av sin momentkapacitet vid sex meters 

spännvidd. Jämfört med cirka 5% för limträ och konstruktionsvirke. 
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5.3 Sammanfattning av resultat 

Två meters spännvidd 

Resultaten vid två meters spännvidd visar att kapacitetsskillnaden mellan de olika 

balkarna inte är speciellt hög. Där klarar den stålförstärkta träbalken endast av 5-6% 

mer än limträ och 16-18% mer än konstruktionsvirke beroende på vilken typ av lastfall. 

Eftersom alla balkar uppnår brott innan maximal nedböjning har inträffat på två meter 

är det inget som redovisas. 

Fyra meters spännvidd 

Vid fyra meters spännvidd ökar kapacitetsskillnaden markant. Där klarar den 

stålförstärkta träbalken av cirka 46% mer last än limträ och 111% mer än 

konstruktionsvirke med hänsyn till brott.  

Vid hänsyn till nedböjningskravet på L/300 klarar den stålförstärkta träbalken av cirka 

82% mer last än limträ och 113% mer än konstruktionsvirke. 

Sex meters spännvidd 

Vid en spännvidd på sex meter klarar den stålförstärkta träbalken av cirka 55-63% mer 

last än limträ och 121-135% mer än konstruktionsvirke beroende på om lasten är 

permanent eller variabel. Här ser man tydligare att variabel last är till större fördel för 

konstruktionsvirke och limträ då den procentuella skillnaden minskar mellan balkarna. 

Men den stålförstärkta träbalken klarar fortfarande av mer last än limträ och 

konstruktionsvirke vid denna spännvidd. 

Med hänsyn till nedböjning klarar den stålförstärkta träbalken av cirka 83% mer last än 

limträ och 113% mer än konstruktionsvirke. 

Kontorslast 

Vid en given kontorslast kan den stålförstärkta träbalken nå upp till 8500mm spännvidd 

med hänsyn till brott, vilket är 1700mm längre än vad limträ klarar av och 2800mm 

längre än vad konstruktionsvirke klarar. 

Med hänsyn till nedböjning klarar den stålförstärkta träbalken en spännvidd på 

5900mm, vilket är 1050mm längre än limträ och 1300mm längre än konstruktionsvirke. 

För- och nackdelar stålförstärkt träbalk 

Den stålförstärkta träbalken har högre kapacitet och lägre nedböjning jämfört med 

limträ och konstruktionsvirke vid de testade dimensionerna och spännvidderna, vilket 

gör den till ett bra alternativ som avväxlingsbalk. Med en materialkostnad på cirka 1100 

kr per meter gör det balken svårmotiverad att använda om det finns rum för att öka 

balkdimensionerna. Dess höga egentyngd på cirka 24 kg per meter gör balken otymplig 

att använda och ökar risken för personskador.   

TRADA rekommenderar att balkarna ska användas inomhus samt att bultarna på balken 

bör kontrolleras efter sex månaders bruk limiterar användningsområdena för den 

stålförstärkta träbalken. Balken har även sämre vippningskapacitet jämfört med limträ 

och konstruktionsvirke.  



Analys och resultat 

48 

5.4 Koppling till målet 
Studiens mål var att öka förståelsen för hur trä och stål samverkar, ta reda på dess för- 

och nackdelar samt ta reda på hur deras kapacitet står sig jämfört med balkar i trä och 

konstruktionsvirke. 

Resultatet för frågeställning två visar tydligt den kapacitetsmässiga skillnaden mellan 

de olika balkarna vid olika typer av förhållanden. Den stålförstärkta träbalkens kapacitet 

är slående vid fyra till sex meters spännvidd, men gynnas betydligt mindre på två meters 

spännvidd där kapacitetvinsten med en stålförstärkt träbalk är marginell jämfört med 

limträ och cirka 18% starkare än konstruktionsvirke med hänsyn till brott. 

Den stålförstärkta träbalken klarar även av en mycket längre spännvidd än de övriga 

balkarna vid en given kontorslast, både med hänsyn till brott och vid nedböjning. 

Samtliga resultat från den andra frågeställningen hjälper även till att besvara den första 

frågeställningen. 

Resultatet från frågeställning ett visar vad som är bra med den stålförstärkta träbalken 

samt dess brister. En av de större tydliga nackdelarna är dess pris samt egentyngd som 

gör att balken är svårmotiverad att använda i många olika fall.  
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet beskriver en diskussion om det resultat och de metoder som valdes för arbetet 

samt de slutsatser arbetet har lett till. Kommer även innefatta förslag på vidare 

forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Resultaten från beräkningarna som redovisas i rapporten är trovärdiga, då de följer på 

Eurocode och man kan tydligt se beräkningsgången i programmet Tekla Tedds. De 

resultat som rapporten kommit fram till är användbara då författarna anser att det ger 

en bra indikation till för- och nackdelarna för en stålförstärkt träbalk samt var och när 

den kan tänkas användas och hur deras kapacitet står sig jämfört med limträ och 

konstruktionsvirke. 

Resultaten visar på att den stålförstärkta träbalken har bra kapacitet jämfört med limträ 

och konstruktionsvirke vid samma dimensioner men har en mycket högre kostnad. 

Vilket limiterar dess användningsområden. Balken har även likvärdiga materiella 

egenskaper som vanligt limträ och konstruktionsvirke har med hänsyn till fukt och 

brand. 

Författarna anser att frågeställningarna är bra formulerade för att hjälpa till att nå 

rapportens mål. Båda frågeställningarna var breda, men rapporten har kommit fram till 

tillfredsställande svar för båda frågeställningarna. 

Något som försvårade delar av arbetet var brist på information om den stålförstärkta 

träbalken. Det var svårt att hitta konkreta prisuppgifter samt att hitta information 

angående tillverkningsprocessen samt montage av balken. Om denna information hade 

kunnat samlas in hade det stärkt rapportens svar på första frågeställningen. I efterhand 

har författarna kommit fram till att det kunde lagts ner mer arbete på att försöka få fram 

exakta prisuppgifter och mer ingående information om balkarna genom att ta direkt 

kontakt med olika leverantörer och inte endast göra efterforskning på deras 

webbplatser. 

Resultaten för den andra frågeställningen är väldigt tillfredställande och går in på djupet 

vid jämförelsen av de olika balkarnas kapacitet och tar även hänsyn till olika typer av 

lastfall. 
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6.2 Metoddiskussion 
Metodvalen var självklara för studien, att genomföra beräkningar samt en 

litteraturstudie anser författarna vara lämpliga metodval för rapportens frågeställning 

och mål. Tack vare Tekla Tedds kunde det försäkras att beräkningar genomförts korrekt 

och man kan följa stegen för hur beräkningarna gått till. Tekla Tedds var även ett 

lättarbetat program där det var tydligt hur man skulle gå tillväga för att genomföra de 

olika beräkningarna.  

All data som samlats in genom litteraturstudien baserar sig på tillförlitliga källor som 

vetenskapliga artiklar samt välkända instituts publikationer. 

6.3 Begränsningar 
Med hjälp av de avgränsningar som etablerats för rapporten har allt fokus lagts på att 

besvara frågeställningen och uppfylla rapportens mål och syfte. Avgränsningarna som 

valts är väl uttänkta och ger rapporten ett bra flyt. Resultaten som framkommer i 

rapporten är generellt applicerbara på andra typer av fall och inte unikt tillämpbara 

endast för studien. 

 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Följande slutsatser och rekommendationer baserar sig på resultaten från kapitel 5 och 

presenteras i punktform. 

• Utifrån de resultat rapporten kommit fram till är det svårt att rekommendera att 

använda sig av stålförstärkta träbalkar i ett bjälklag vid vanliga förhållanden då 

priset är så pass högt. Skulle dock bjälklaget ha hög belastning samt kräver att 

balkarna håller små dimensioner kan stålförstärkta träbalkar vara ett bra 

alternativ.  

• Den stålförstärkta träbalken kan tänkas användas vid bjälklag som kräver långa 

spännvidder men även har krav på små dimensioner på de bärande balkarna. 

Har man dock utrymme att välja större balkdimensioner är det svårmotiverat att 

ta en stålförstärkt träbalk framför en limträbalk som kan få samma kapacitet 

som en stålförstärkt träbalk om man ökar dess dimensioner men ändå bibehåller 

ett lägre pris. 

• Den stålförstärkta träbalken passar även bra in i förhållanden med långa 

spännvidder där det är höga krav på nedböjningen, då den böjer ner mycket 

mindre än vad konstruktionsvirke och limträ gör vid samma belastning. 

• Eftersom den stålförstärkta träbalken klarar av högre laster än 

konstruktionsvirke och limträ gör är balken väl lämpad som avväxlingsbalk vid 

spännvidder över fyra meter. Eftersom skillnaden i kapacitet var mindre vid två 

meters spännvidd är det svårt att rekommendera att använda den stålförstärkta 

träbalken vid spännvidder lägre än fyra meter. Att använda den stålförstärkta 

träbalken som avväxlingsbalk kan även motivera det högre priset då den får 

mindre dimensioner än limträ och konstruktionsvirke för att klara av samma 

last, vilket kan vara önskvärt. 
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6.5 Förslag till vidare forskning 
Förslag till vidare forskning redovisas här. 

• Eftersom den utförda studien endast behandlade balkarna vid en fast dimension 

på 90x225mm bör fler studier göras vid olika dimensioner. 

• Studien testade även endast balken med en 10mm tjock stålskiva, ytterligare 

tester bör göras med varierande bredd på stålskivan för att hitta den optimala 

bredden för maximal bärförmåga. 

• Denna rapport bygger endast på formler från TRADA samt Eurocode, det vore 

intressant att få se mer praktiska experiment på balken. Vid genomförandet av 

litteraturstudien hittades inte speciellt många provningar av dessa typer av 

balkar. 

• Rapporten har begränsat sig till att endast jämföra den stålförstärkta träbalken 

med konstruktionsvirke och limträ. Det hade varit intressant att genomföra en 

studie på balken och jämföra balkens pris och kapacitet med olika stålprofiler. 
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8 Bilagor 
Bilaga 1 Beräkningsexempel limträbalk två meters spännvidd permanent last 

Bilaga 2 Beräkningsexempel stålförstärkt träbalk fyra meters spännvidd permanent last 

Bilaga 3 Beräkningsexempel konstruktionsvirke sex meters spännvidd variabel last 

Bilaga 4 Beräkningsexempel stålförstärkt träbalk kontorslast 7700mm 
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EXAMENSARBETE JTH
Test Nr:

2m- PERMANENT

Balktyp:

Limträ
Start page no./Revision

 1

GLULAM BEAM ANALYSIS & DESIGN TO EN1995-1-1:2004

In accordance with EN1995-1-1:2004 + A2:2014 and Corrigendum No.1 and the recommended values
Tedds calculation version 1.7.02

mm 2000
1A B

Unfactored Loads

0.0

5.000

Self weight included

Permanent Variable

mm 2000
1A B

Load Envelope - Combination 1

0.0

6.855

mm 2000
1A B

Load Combination 1 (shown in proportion)

mm 2000
1A B

Permanent

Variable

Bending Moment Envelope

0.0

3.427

kNm

mm 2000
1A B

3.4

BILAGA 1
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EXAMENSARBETE JTH
Test Nr:

2m- PERMANENT

Balktyp:

Limträ
Start page no./Revision

 2

Shear Force Envelope

0.0

6.855

-6.855

kN

mm 2000
1A B

6.9

-6.9

Applied loading

Beam loads

Permanent self weight of beam  1 

Permanent full UDL 5.000 kN/m

Load combinations

Load combination 1 Support A Permanent  1.35

Variable  1.50

Span 1 Permanent  1.35

Variable  1.50

Support B Permanent  1.35

Variable  1.50

Analysis results

Maximum moment; Mmax = 3.427 kNm; Mmin = 0.000 kNm

Design moment; M = max(abs(Mmax),abs(Mmin)) = 3.427 kNm

Maximum shear; Fmax = 6.855 kN; Fmin = -6.855 kN

Design shear; F = max(abs(Fmax),abs(Fmin)) = 6.855 kN

Total load on beam; W tot = 13.709 kN

Reactions at support A; RA_max = 6.855 kN; RA_min = 6.855 kN

Unfactored permanent load reaction at support A; RA_Permanent = 5.077 kN

Reactions at support B; RB_max = 6.855 kN; RB_min = 6.855 kN

Unfactored permanent load reaction at support B; RB_Permanent = 5.077 kN

2
25

90

100

Glulam section details

Breadth of glulam section; b = 90 mm

Depth of glulam section; h = 225 mm

Number of glulam sections in member; N = 1

Overall breadth of glulam member; bb = N  b = 90 mm

Glulam strength class - EN 14080:2013 - Table 4; GL30c

Member details

Load duration - cl.2.3.1.2; Permanent

BILAGA 1
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2m- PERMANENT

Balktyp:

Limträ
Start page no./Revision

 3

Service class of timber - cl.2.3.1.3; 1

Length of span; Ls1 = 2000 mm

Length of bearing; Lb = 100 mm

Section properties

Cross sectional area of member; A = N  b  h = 20250 mm2

Section modulus; W y = N  b  h2 / 6 = 759375 mm3

W z = h  (N  b)2 / 6 = 303750 mm3

Second moment of area; Iy = N  b  h3 / 12 = 85429687 mm4

Iz = h  (N  b)3 / 12 = 13668750 mm4

Radius of gyration; ry = (Iy / A) = 65.0 mm

rz = (Iz / A) = 26.0 mm

Partial factor for material properties and resistances

Partial factor for material properties - Table 2.3; M = 1.250

Modification factors

Modification factor for load duration and moisture content - Table 3.1

kmod = 0.600

Deformation factor for service classes - Table 3.2; kdef = 0.600

Depth factor for bending - exp.3.2; kh.m = min((600 mm / h)0.1, 1.1) = 1.100

Depth factor for tension - exp.3.2; kh.t = min((600 mm / max(b, h))0.1, 1.1) = 1.100

Bending stress re-distribution factor - cl.6.1.6(2); km = 0.700

Crack factor for shear resistance - cl.6.1.7(2); kcr = 0.670

Load configuration factor - exp.6.4; kc.90 = 1.750

System strength factor - cl.6.6; ksys = 1.000

Lateral buckling factor - cl.6.3.3(5); kcrit = 1.000

Compression perpendicular to the grain - cl.6.1.5

Design compressive stress; c.90.d = RB_max / (N  b  (Lb + min(Lb, 30 mm))) = 0.586 N/mm2

Design compressive strength; fc.90.d = kmod  ksys  kc.90  fc.90.g.k / M = 2.100 N/mm2

c.90.d / fc.90.d = 0.279

PASS - Design compressive strength exceeds design compressive stress at bearing

Bending - cl 6.1.6

Design bending stress; m.d = M / W y = 4.513 N/mm2

Design bending strength; fm.d = kh.m  kmod  ksys  kcrit  fm.g.k / M = 15.840 N/mm2

m.d / fm.d = 0.285

PASS - Design bending strength exceeds design bending stress

Shear - cl.6.1.7

Applied shear stress; d = 3  F / (2  kcr  A) = 0.758 N/mm2

Permissible shear stress; fv.d = kmod  ksys  fv.g.k / M = 1.680 N/mm2

d / fv.d = 0.451

PASS - Design shear strength exceeds design shear stress

Deflection - cl.7.2

Deflection limit;  lim = 6.700 mm

Instantaneous deflection due to permanent load;  instG = 1.184 mm

Final deflection due to permanent load; finG =  instG  (1 + kdef) = 1.894 mm

BILAGA 1
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Instantaneous deflection due to variable load;  instQ = 0.000 mm

Factor for quasi-permanent variable action; 2 = 0.3

Final deflection due to variable load; finQ =  instQ  (1 + 2  kdef) = 0.000 mm

Total final deflection; fin = finG + finQ = 1.894 mm

fin /  lim = 0.283

PASS - Total final deflection is less than the deflection limit

BILAGA 1
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EXAMENSARBETE JTH
Test nr:

4m-PERMANENT

Balktyp:

Flitch beam
Start page no./Revision

 1

FLITCH BEAM ANALYSIS & DESIGN TO EN1995-1-1:2004

In accordance with EN1995-1-1:2004 + A2:2014 and Corrigendum No.1 and the recommended values
Tedds calculation version 1.7.02

mm 4000
1A B

Unfactored Loads

0.0

2.000

Self weight included

Permanent Variable

mm 4000
1A B

Load Envelope - Combination 1

0.0

2.991

mm 4000
1A B

Load Combination 1 (shown in proportion)

mm 4000
1A B

Permanent

Variable

Bending Moment Envelope

0.0

5.983

kNm

mm 4000
1A B

6.0

BILAGA 2
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 2

Shear Force Envelope

0.0

5.983

-5.983

kN

mm 4000
1A B

6.0

-6.0

Applied loading

Beam loads

Permanent self weight of beam  1 

Permanent full UDL 2.000 kN/m

Load combinations

Load combination 1 Support A Permanent  1.35

Variable  1.50

Span 1 Permanent  1.35

Variable  1.50

Support B Permanent  1.35

Variable  1.50

Analysis results

Maximum moment; Mmax = 5.983 kNm; Mmin = 0.000 kNm

Design moment; M = max(abs(Mmax),abs(Mmin)) = 5.983 kNm

Maximum shear; Fmax = 5.983 kN; Fmin = -5.983 kN

Design shear; F = max(abs(Fmax),abs(Fmin)) = 5.983 kN

Total load on beam; W tot = 11.965 kN

Reactions at support A; RA_max = 5.983 kN; RA_min = 5.983 kN

Unfactored permanent load reaction at support A; RA_Permanent = 4.431 kN

Reactions at support B; RB_max = 5.983 kN; RB_min = 5.983 kN

Unfactored permanent load reaction at support B; RB_Permanent = 4.431 kN

22
5

90

100

Timber section details

Breadth of timber sections; b = 40 mm

Depth of timber sections; h = 225 mm

Number of timber sections in member; N = 2

Timber strength class - EN 338:2016 Table 1; C24

Steel section details

Breadth of steel plate; bs = 10 mm

Depth of steel plate; hs = 200 mm

BILAGA 2
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Number of steel plates in member; Ns = 1

Nominal yield stress; fy = 275 N/mm2

Bolt diameter; b = 12 mm

Member details

Load duration - cl.2.3.1.2; Permanent

Service class of timber - cl.2.3.1.3; 1

Length of span; Ls1 = 4000 mm

Length of bearing; Lb = 100 mm

Section properties

Cross sectional area of member; A = N  b  h = 18000 mm2

Timber section modulus; Wyt = N  b  h2 / 6 = 675000 mm3

Steel section modulus; Wys = Ns  bs  hs
2 / 6 = 66667 mm3

Second moment of area of timber; Iyt = N  b  h3 / 12 = 75937500 mm4

Second moment of area of steel; Iys = Ns  bs  hs
3 / 12 = 6666667 mm4

Load proportions

Instant deflection under permanent actions; uinstG = 3.354 mm

Instant deflection under principal variable action; uinstQ1 = 0.000 mm

kdef = 0.6

2 = 0.3

Final fifth percentile value of modulus of elasticity

E0.05.fin = E0.05  (uinstG + uinstQ1) / (uinstG + uinstQ1 + kdef  (uinstG + 2  uinstQ1)) = 4625 N/mm2

Final mean value of modulus of elasticity

E0.mean.fin = E0.mean  (uinstG + uinstQ1) / (uinstG + uinstQ1 + kdef  (uinstG + 2  uinstQ1)) = 6875 N/mm2

Proportion of applied load in timber to check bending, shear and instantaneous deflection

kt = E0.mean  Iyt / (E0.mean  Iyt + ESEC3  Iys) = 0.374

Proportion of applied load in steel to check strength of bolts and steel plate

ks = 1.1  ESEC3  Iys / (E0.05.fin  Iyt + ESEC3  Iys) = 0.879

Proportion of applied load in timber to check final deflection

kt.def = E0.mean.fin  Iyt / (E0.mean.fin  Iyt + ESEC3  Iys) = 0.272

Partial factor for material properties and resistances

Partial factor for material properties - Table 2.3; M = 1.300

Modification factors

Modification factor for load duration and moisture content - Table 3.1

kmod = 0.600

Deformation factor for service classes - Table 3.2; kdef = 0.600

Depth factor for bending - exp.3.1; kh.m = 1.000

Depth factor for tension - exp.3.1; kh.t = 1.000

Bending stress re-distribution factor - cl.6.1.6(2); km = 1.000

Crack factor for shear resistance - cl.6.1.7(2); kcr = 0.670

Load configuration factor - exp.6.4; kc.90 = 1.500

System strength factor - cl.6.6; ksys = 1.000

Lateral buckling factor - cl.6.3.3(5); kcrit = 1.000

Compression perpendicular to the grain - cl.6.1.5

Design compressive stress; c.90.d = RA_max / (N  b  (Lb + min(Lb, 30 mm))) = 0.575 N/mm2

Design compressive strength; fc.90.d = kmod  ksys  kc.90  fc.90.k / M = 1.731 N/mm2
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c.90.d / fc.90.d = 0.332

PASS - Design compressive strength exceeds design compressive stress at bearing

Bending - cl 6.1.6

Design timber bending stress; m.t.d = kt  M / Wyt = 3.312 N/mm2

Design timber bending strength; fm.d = kh.m  kmod  ksys  kcrit  fm.k / M = 11.077 N/mm2

m.t.d / fm.d = 0.299

PASS - Design timber bending strength exceeds design timber bending stress

Design steel bending stress; m.s.d = ks  M / Wys = 78.915 N/mm2

Design steel bending strength; fy.d = fy / M0 = 275.000 N/mm2

m.s.d / fy.d = 0.287

PASS - Design steel bending strength exceeds design steel bending stress

Shear - cl.6.1.7

Applied shear stress; d = 3  kt  F / (2  kcr  A) = 0.278 N/mm2

Permissible shear stress; fv.d = kmod  ksys  fv.k / M = 1.846 N/mm2

d / fv.d = 0.151

PASS - Design shear strength exceeds design shear stress

Deflection - cl.7.2

Deflection limit; lim = 13.300 mm

Instantaneous deflection due to permanent load; instG = 3.782 mm

Final deflection due to permanent load; finG = instG  (1 + kdef) = 6.052 mm

Instantaneous deflection due to variable load; instQ = 0.000 mm

Factor for quasi-permanent variable action; 2 = 0.3

Final deflection due to variable load; finQ = instQ  (1 + 2  kdef) = 0.000 mm

Total final deflection; fin = finG + finQ = 6.052 mm

fin / lim = 0.455

PASS - Total final deflection is less than the deflection limit

Steel-to-timber connections - cl.8.2.3

Characteristic yield moment - exp.8.30; My.R.k = 0.3 mm0.4  fu.k  b
2.6 = 76745 Nmm

Char.embed.strength par.to grain - exp.8.32; fh.0.k = 0.082e9 m/sec2  (1 mm - 0.01  b)  k = 25.256 N/mm2

k90 = 1.35 + 0.015  b / 1 mm = 1.530

Char.embed.strength perp.to grain - exp.8.31; fh.90.k = fh.0.k / k90 = 16.507 N/mm2

Thickness limit for thin steel plates; bs.thn = b / 2 = 6 mm

Thickness limit for thick steel plates; bs.thk = b = 12 mm

Characteristic load-carrying capacity for a plate of any thickness as the central member in double shear - exp.8.11

Fv.Rk.f = fh.k  b  b = 7.923 kN

Fv.Rk.g = fh.k  b  b  ([2 + 4  My.Rk / (fh.k  b  b2)] - 1) = 5.728 kN

Fv.Rk.h = 2.3  [My.Rk  fh.k  b] = 8.968 kN

Fv.Rk = Min(Fv.Rk.f, Fv.Rk.g, Fv.Rk.h) = 5.728 kN

Flitch plate bolting requirements

Total load on member; W tot = 11.965 kN

Total load taken by steel; Ws = ks  W tot = 10.522 kN

Number of interfaces; Nint = (N + Ns) – 1 = 2

Number of bolts required at supports; Nbe = max(ks  RA_max / (Nint  Fv.Rk), 2) = 2
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Limiting bolt spacing; Slimit = min(2.5  h, 600 mm) = 563 mm

Maximum bolt spacing; Smax = 400 mm

Minimum number of bolts along length of member; Nbl = Ws / (Nint  Fv.Rk) = 0.918

Provide a minimum of 2 No.12 mm diameter bolts at each support

Provide 12 mm diameter bolts at maximum 400 mm centres staggered 55 mm alternately above and below the centre line

Minimum bolt spacings - cl.8.5

Minimum end spacing - Table 8.4; Send = 7  b = 84 mm

Minimum edge spacing - Table 8.4; Sedge = 4  b = 48 mm

Minimum bolt spacing - Table 8.4; Sbolt = 4  b = 48 mm

Minimum washer diameter - cl.10.4.3; w = 3  b = 36 mm

Minimum washer thickness - cl.10.4.3; tw = 0.3  b = 3.6 mm
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TIMBER BEAM ANALYSIS & DESIGN TO EN1995-1-1:2004

In accordance with EN1995-1-1:2004 + A2:2014 and Corrigendum No.1 and the recommended values
Tedds calculation version 1.7.02

mm 6000
1A B

Unfactored Loads

0.0

0.500

Self weight included

Permanent Variable

mm 6000
1A B

Load Envelope - Combination 1

0.0

0.844

mm 6000
1A B

Load Combination 1 (shown in proportion)

mm 6000
1A B

Permanent

Variable

Bending Moment Envelope

0.0

3.797

kNm

mm 6000
1A B

3.8
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Shear Force Envelope

0.0

2.531

-2.531

kN

mm 6000
1A B

2.5

-2.5

Applied loading

Beam loads

Permanent self weight of beam  1 

Variable full UDL 0.500 kN/m

Load combinations

Load combination 1 Support A Permanent  1.35

Variable  1.50

Span 1 Permanent  1.35

Variable  1.50

Support B Permanent  1.35

Variable  1.50

Analysis results

Maximum moment; Mmax = 3.797 kNm; Mmin = 0.000 kNm

Design moment; M = max(abs(Mmax),abs(Mmin)) = 3.797 kNm

Maximum shear; Fmax = 2.531 kN; Fmin = -2.531 kN

Design shear; F = max(abs(Fmax),abs(Fmin)) = 2.531 kN

Total load on beam; W tot = 5.063 kN

Reactions at support A; RA_max = 2.531 kN; RA_min = 2.531 kN

Unfactored permanent load reaction at support A; RA_Permanent = 0.209 kN

Unfactored variable load reaction at support A; RA_Variable = 1.500 kN

Reactions at support B; RB_max = 2.531 kN; RB_min = 2.531 kN

Unfactored permanent load reaction at support B; RB_Permanent = 0.209 kN

Unfactored variable load reaction at support B; RB_Variable = 1.500 kN

2
2
5

90

100

Timber section details

Breadth of timber sections; b = 90 mm

Depth of timber sections; h = 225 mm

Number of timber sections in member; N = 1

Overall breadth of timber member; bb = N  b = 90 mm

Timber strength class - EN 338:2016 Table 1; C24
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Member details

Load duration - cl.2.3.1.2; Long-term

Service class of timber - cl.2.3.1.3; 1

Length of span; Ls1 = 6000 mm

Length of bearing; Lb = 100 mm

Section properties

Cross sectional area of member; A = N  b  h = 20250 mm2

Section modulus; W y = N  b  h2 / 6 = 759375 mm3

W z = h  (N  b)2 / 6 = 303750 mm3

Second moment of area; Iy = N  b  h3 / 12 = 85429687 mm4

Iz = h  (N  b)3 / 12 = 13668750 mm4

Radius of gyration; ry = (Iy / A) = 65.0 mm

rz = (Iz / A) = 26.0 mm

Partial factor for material properties and resistances

Partial factor for material properties - Table 2.3; M = 1.300

Modification factors

Modification factor for load duration and moisture content - Table 3.1

kmod = 0.700

Deformation factor for service classes - Table 3.2; kdef = 0.600

Depth factor for bending - exp.3.1; kh.m = 1.000

Depth factor for tension - exp.3.1; kh.t = 1.000

Bending stress re-distribution factor - cl.6.1.6(2); km = 0.700

Crack factor for shear resistance - cl.6.1.7(2); kcr = 0.670

Load configuration factor - exp.6.4; kc.90 = 1.500

System strength factor - cl.6.6; ksys = 1.000

Lateral buckling factor - cl.6.3.3(5); kcrit = 1.000

Compression perpendicular to the grain - cl.6.1.5

Design compressive stress; c.90.d = RA_max / (N  b  (Lb + min(Lb, 30 mm))) = 0.216 N/mm2

Design compressive strength; fc.90.d = kmod  ksys  kc.90  fc.90.k / M = 2.019 N/mm2

c.90.d / fc.90.d = 0.107

PASS - Design compressive strength exceeds design compressive stress at bearing

Bending - cl 6.1.6

Design bending stress; m.d = M / W y = 5.000 N/mm2

Design bending strength; fm.d = kh.m  kmod  ksys  kcrit  fm.k / M = 12.923 N/mm2

m.d / fm.d = 0.387

PASS - Design bending strength exceeds design bending stress

Shear - cl.6.1.7

Applied shear stress; d = 3  F / (2  kcr  A) = 0.280 N/mm2

Permissible shear stress; fv.d = kmod  ksys  fv.k / M = 2.154 N/mm2

d / fv.d = 0.130

PASS - Design shear strength exceeds design shear stress

Deflection - cl.7.2

Deflection limit;  lim = 20.000 mm

BILAGA 3



Projekt:

EXAMENSARBETE JTH
Test Nr:

6m- Variabel

Balktyp:

Konstruktionsvirke
Start page no./Revision

 4

Instantaneous deflection due to permanent load;  instG = 1.275 mm

Final deflection due to permanent load; finG =  instG  (1 + kdef) = 2.040 mm

Instantaneous deflection due to variable load;  instQ = 9.172 mm

Factor for quasi-permanent variable action; 2 = 0.3

Final deflection due to variable load; finQ =  instQ  (1 + 2  kdef) = 10.823 mm

Total final deflection; fin = finG + finQ = 12.863 mm

fin /  lim = 0.643

PASS - Total final deflection is less than the deflection limit
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FLITCH BEAM ANALYSIS & DESIGN TO EN1995-1-1:2004

In accordance with EN1995-1-1:2004 + A2:2014 and Corrigendum No.1 and the recommended values
Tedds calculation version 1.7.03

mm 7700
1A B

Unfactored Loads

0.0

1.500

Self weight included

Permanent Variable

mm 7700
1A B

Load Envelope - Combination 1

0.0

2.946

mm 7700
1A B

Load Combination 1 (shown in proportion)

mm 7700
1A B

Permanent

Variable

Bending Moment Envelope

0.0

21.835

kNm

mm 7700
1A B

21.8
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Shear Force Envelope

0.0

11.343

-11.343

kN

mm 7700
1A B

11.3

-11.3

Applied loading

Beam loads

Permanent full UDL 0.300 kN/m

Permanent self weight of beam  1 

Variable full UDL 1.500 kN/m

Load combinations

Load combination 1 Support A Permanent  1.35

Variable  1.50

Span 1 Permanent  1.35

Variable  1.50

Support B Permanent  1.35

Variable  1.50

Analysis results

Maximum moment; Mmax = 21.835 kNm; Mmin = 0.000 kNm

Design moment; M = max(abs(Mmax),abs(Mmin)) = 21.835 kNm

Maximum shear; Fmax = 11.343 kN; Fmin = -11.343 kN

Design shear; F = max(abs(Fmax),abs(Fmin)) = 11.343 kN

Total load on beam; W tot = 22.686 kN

Reactions at support A; RA_max = 11.343 kN; RA_min = 11.343 kN

Unfactored permanent load reaction at support A; RA_Permanent = 1.986 kN

Unfactored variable load reaction at support A; RA_Variable = 5.775 kN

Reactions at support B; RB_max = 11.343 kN; RB_min = 11.343 kN

Unfactored permanent load reaction at support B; RB_Permanent = 1.986 kN

Unfactored variable load reaction at support B; RB_Variable = 5.775 kN

2
2

5

90

100

Timber section details

Breadth of timber sections; b = 40 mm

Depth of timber sections; h = 225 mm

Number of timber sections in member; N = 2

Timber strength class - EN 338:2016 Table 1; C24
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Steel section details

Breadth of steel plate; bs = 10 mm

Depth of steel plate; hs = 200 mm

Number of steel plates in member; Ns = 1

Nominal yield stress; fy = 275 N/mm2

Bolt diameter; b = 12 mm

Member details

Load duration - cl.2.3.1.2; Medium-term

Service class of timber - cl.2.3.1.3; 1

Length of span; Ls1 = 7700 mm

Length of bearing; Lb = 100 mm

Section properties

Cross sectional area of member; A = N  b  h = 18000 mm2

Timber section modulus; Wyt = N  b  h2 / 6 = 675000 mm3

Steel section modulus; Wys = Ns  bs  hs
2 / 6 = 66667 mm3

Second moment of area of timber; Iyt = N  b  h3 / 12 = 75937500 mm4

Second moment of area of steel; Iys = Ns  bs  hs
3 / 12 = 6666667 mm4

Load proportions

Instant deflection under permanent actions; uinstG = 10.721 mm

Instant deflection under principal variable action; uinstQ1 = 31.180 mm

kdef = 0.6

2 = 0.3

Final fifth percentile value of modulus of elasticity

E0.05.fin = E0.05  (uinstG + uinstQ1) / (uinstG + uinstQ1 + kdef  (uinstG + 2  uinstQ1)) = 5748 N/mm2

Final mean value of modulus of elasticity

E0.mean.fin = E0.mean  (uinstG + uinstQ1) / (uinstG + uinstQ1 + kdef  (uinstG + 2  uinstQ1)) = 8544 N/mm2

Proportion of applied load in timber to check bending, shear and instantaneous deflection

kt = E0.mean  Iyt / (E0.mean  Iyt + ESEC3  Iys) = 0.374

Proportion of applied load in steel to check strength of bolts and steel plate

ks = 1.1  ESEC3  Iys / (E0.05.fin  Iyt + ESEC3  Iys) = 0.839

Proportion of applied load in timber to check final deflection

kt.def = E0.mean.fin  Iyt / (E0.mean.fin  Iyt + ESEC3  Iys) = 0.317

Partial factor for material properties and resistances

Partial factor for material properties - Table 2.3; M = 1.300

Modification factors

Modification factor for load duration and moisture content - Table 3.1

kmod = 0.800

Deformation factor for service classes - Table 3.2; kdef = 0.600

Depth factor for bending - exp.3.1; kh.m = 1.000

Depth factor for tension - exp.3.1; kh.t = 1.000

Bending stress re-distribution factor - cl.6.1.6(2); km = 1.000

Crack factor for shear resistance - cl.6.1.7(2); kcr = 0.670

Load configuration factor - exp.6.4; kc.90 = 1.500

System strength factor - cl.6.6; ksys = 1.000

Lateral buckling factor - cl.6.3.3(5); kcrit = 1.000
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Compression perpendicular to the grain - cl.6.1.5

Design compressive stress; c.90.d = RA_max / (N  b  (Lb + min(Lb, 30 mm))) = 1.091 N/mm2

Design compressive strength; fc.90.d = kmod  ksys  kc.90  fc.90.k / M = 2.308 N/mm2

c.90.d / fc.90.d = 0.473

PASS - Design compressive strength exceeds design compressive stress at bearing

Bending - cl 6.1.6

Design timber bending stress; m.t.d = kt  M / Wyt = 12.088 N/mm2

Design timber bending strength; fm.d = kh.m  kmod  ksys  kcrit  fm.k / M = 14.769 N/mm2

m.t.d / fm.d = 0.818

PASS - Design timber bending strength exceeds design timber bending stress

Design steel bending stress; m.s.d = ks  M / Wys = 274.657 N/mm2

Design steel bending strength; fy.d = fy / M0 = 275.000 N/mm2

m.s.d / fy.d = 0.999

PASS - Design steel bending strength exceeds design steel bending stress

Shear - cl.6.1.7

Applied shear stress; d = 3  kt  F / (2  kcr  A) = 0.527 N/mm2

Permissible shear stress; fv.d = kmod  ksys  fv.k / M = 2.462 N/mm2

d / fv.d = 0.214

PASS - Design shear strength exceeds design shear stress

Deflection - cl.7.2

Deflection limit; lim = 25.600 mm

Instantaneous deflection due to permanent load; instG = 11.090 mm

Final deflection due to permanent load; finG = instG  (1 + kdef) = 17.744 mm

Instantaneous deflection due to variable load; instQ = 32.254 mm

Factor for quasi-permanent variable action; 2 = 0.3

Final deflection due to variable load; finQ = instQ  (1 + 2  kdef) = 38.060 mm

Total final deflection; fin = finG + finQ = 55.804 mm

fin / lim = 2.180

FAIL - Total final deflection exceeds the deflection limit

Steel-to-timber connections - cl.8.2.3

Characteristic yield moment - exp.8.30; My.R.k = 0.3 mm0.4  fu.k  b
2.6 = 76745 Nmm

Char.embed.strength par.to grain - exp.8.32; fh.0.k = 0.082e9 m/sec2  (1 mm - 0.01  b)  k = 25.256 N/mm2

k90 = 1.35 + 0.015  b / 1 mm = 1.530

Char.embed.strength perp.to grain - exp.8.31; fh.90.k = fh.0.k / k90 = 16.507 N/mm2

Thickness limit for thin steel plates; bs.thn = b / 2 = 6 mm

Thickness limit for thick steel plates; bs.thk = b = 12 mm

Characteristic load-carrying capacity for a plate of any thickness as the central member in double shear - exp.8.11

Fv.Rk.f = fh.k  b  b = 7.923 kN

Fv.Rk.g = fh.k  b  b  ([2 + 4  My.Rk / (fh.k  b  b2)] - 1) = 5.728 kN

Fv.Rk.h = 2.3  [My.Rk  fh.k  b] = 8.968 kN

Fv.Rk = Min(Fv.Rk.f, Fv.Rk.g, Fv.Rk.h) = 5.728 kN

Flitch plate bolting requirements

Total load on member; W tot = 22.686 kN
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Total load taken by steel; Ws = ks  W tot = 19.024 kN

Number of interfaces; Nint = (N + Ns) – 1 = 2

Number of bolts required at supports; Nbe = max(ks  RA_max / (Nint  Fv.Rk), 2) = 2

Limiting bolt spacing; Slimit = min(2.5  h, 600 mm) = 563 mm

Maximum bolt spacing; Smax = 550 mm

Minimum number of bolts along length of member; Nbl = Ws / (Nint  Fv.Rk) = 1.661

Provide a minimum of 2 No.12 mm diameter bolts at each support

Provide 12 mm diameter bolts at maximum 550 mm centres staggered 55 mm alternately above and below the centre line

Minimum bolt spacings - cl.8.5

Minimum end spacing - Table 8.4; Send = 7  b = 84 mm

Minimum edge spacing - Table 8.4; Sedge = 4  b = 48 mm

Minimum bolt spacing - Table 8.4; Sbolt = 4  b = 48 mm

Minimum washer diameter - cl.10.4.3; w = 3  b = 36 mm

Minimum washer thickness - cl.10.4.3; tw = 0.3  b = 3.6 mm

BILAGA 4


