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SAMMANFATTNING 

Byggnadsnormerna har sedan mitten av 1900-talet gått från att vara ett nationellt framtaget 

dokument där samtliga normer som regleras ryms i en mindre upplaga om ett hundratal 

sidor, till de idag internationellt framtagna och nationsanpassade Eurokoderna som omfattar 

tusentals sidor. I skiftet från BKR till Eurokod reducerades samtliga karakteristiska 

hållfasthetsvärden för tryck vinkelrätt mot fiberriktningen hos trä. Anledningen till denna 

reducering är att en ny provningsmetod ligger till grund för hållfasthetsvärdena. CEN EN408 

är den provningsmetod som används i Eurokod och utgår ifrån en helt belastad provkropp 

som gör att inga närliggande fibrer hjälper till att öka tryckkapaciteten. De karakteristiska 

värdena enligt EN408, tillämpas i en annan beräkningsgång än tidigare som i vissa fall är 

mer komplicerad men som är bättre anpassad till olika lastfall än tidigare normer. I en del 

fall innebär den förändrade beräkningsgången med andra resultat, att olika förstärkningar 

erfordras och i vissa fall även utbyte av träet mot ett material med bättre hållfasthet. 

I rapporten görs beräkningar både enligt BKR och Eurokod för en mindre byggnad av 

huvudsakligen konstruktionsvirke samt en större byggnad i limträ. Resultatet av 

beräkningarna visar att det råder störst skillnad mellan normerna hos den större byggnaden.  

Det är möjligt att en stor del av byggnadsbeståndet i trä som dimensionerats enligt BKR inte 

skulle få byggas på samma sätt idag enligt Eurokod. Upplag med limträ och då framförallt 

balkändor, har påverkats negativt i störst utsträckning eftersom limträ ofta används i större 

byggnader med större spännvidder och laster. BKR använder en annan beräkningsgång med 

högre materialvärden där hänsyn till närliggande fibrer tas även då sådana inte finns i 

verkligheten. Eftersom limträ sällan används i mindre byggnader så har antagligen större 

byggnader påverkats mest av normförändringen. 

Provtryckningar har utförts med målsättningen att jämföra beräknade värden enligt 

normerna med verkliga provtryckningar under samma förutsättningar. Resultaten visar att 

normerna ligger på den säkra sidan med god marginal i detta fall. 

Nyckelord: Eurokod, BKR, trä, reducerad tryckhållfasthet, tryck vinkelrätt mot 

fiberriktningen, provningsmetoder 

 

  



SUMMARY 

Swedish building standards have since the mid 1900's transformed from being nationally 

produced documents where all the norms that are governed fit in a smaller edition of a 

hundred pages, to the internationally developed and nation custom Eurocodes covering 

thousands of pages, today. In the shift from BKR to the Eurocodes, all characteristic strength 

values of compression perpendicular to the grain in timber were reduced. The reason for this 

reduction is because of the new testing method that became the basis for the strength values. 

CEN EN408 is the test method used in the Eurocodes and assumes a fully-loaded specimen, 

which means that no adjacent fibers increases the compression capacity. The characteristic 

values according to EN408, are applied in different calculations than previously, which in 

some cases are more complicated, but are better adapted to different load cases than previous 

standards. In some instances, the changed calculation means that different reinforcements 

are needed and sometimes replacement of the timber for materials with better strength. 

In this report calculations are made for both BKR and the Eurocodes for a smaller building of 

mainly structural timber and a larger building in glulam. The results obtained shows that the 

greatest differences between the norms are the ones of the larger building. 

It is possible that a great part of the building stock made of timber dimensioned according to 

BKR would not be allowed to be built in the same way today according to the Eurocodes. 

Stockpiling with glulam and especially beam ends, has been adversely affected to the greatest 

extent since it is often used in large buildings with larger spans and loads. BKR uses a 

different type of calculation with higher material strength values which take adjacent fibers to 

account even when these do not exist in reality. Since glulam is rarely used in smaller 

buildings, bigger buildings are probably most affected by the standard change. 

Compression testing of timber have been conducted with the aim to compare the calculated 

values according to the standards under the same conditions. The results demonstrate that 

the standards are on the safe side with a good margin for this particular case. 

Keywords: Eurocode, BKR, timber, reduced compressive strength, compression 

perpendicular to the grain, testing methods 

  



FÖRORD 

Rapporten utgör ett examensarbete för civilingenjörsexamen i Samhällsbyggnad vid 

Mälardalens högskola i Västerås. Omfattningen av arbetet är 30 högskolepoäng och har 

utförts i samarbete med Structor Västerås AB. 
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uppdragsledare på Structor Västerås AB samt Torbjörn Johansson, universitetsadjunkt vid 
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1 INLEDNING 

Byggandet i hela världen regleras av byggnormer som består av olika författningssamlingar 

som styr kraven på hur byggnader ska utföras. Normerna framarbetas på olika sätt i olika 

länder men gemensamt för dem är att de bygger på tidigare erfarenheter, forskning och 

experters kunnande. Energihushållning, brandsäkerhet och konstruktion är några av de 

delområden som regleras och denna rapport har för avsikt att gå in djupare på ett av dessa 

områden - byggnadskonstruktioner utförda i trä.  

1.1 Bakgrund 

2011 trädde de europeiska byggnormerna - också kända som Eurokod - i kraft. Dessa ersatte 

därmed det äldre svenska regelverket BKR - Boverkets konstruktionsregler - som var i bruk 

mellan åren 1994 till och med 2010. Eurokoderna har för avsikt att skapa uniformitet vid 

handel av produkter, tjänster samt skapa enhetliga säkerhetsnivåer för byggnation inom de 

europeiska medlemsländerna och främja fri handel inom EU.  Varje medlemsland utformar 

sina byggnormer så att Eurokoderna kan tillämpas utifrån ställda krav i en nationell bilaga 

som gäller särskilt för den aktuella nationen. Därmed kan de grundläggande Eurokoderna 

tillämpas i alla EU-länder tillsammans med gällande nationell bilaga. I Sverige är det SIS 

(Swedish Standards Institute) som utformat den nationella bilagan. Det är även SIS som 

numera reglerar byggnormerna (EKS) och ger ut dessa i Sverige. Tidigare var det Boverket 

som hade denna uppgift och reglerade konstruktionsreglerna i BKR, men som nu alltså blivit 

ersatt av Eurokod. Boverket ger nu ut handböcker och även bland annat BFS (Boverkets 

författningssamling). 

Normskiftet från BKR till Eurokod medförde många ändringar i de nationella Svenska 

normerna, till exempel kom nya parametrar för utnyttjandegrader och hållfasthetsvärden för 

olika material. Bland annat skedde en kraftig reducering för träs tryckhållfasthet vinkelrätt 

fibrerna. Både för limträ och konstruktionsvirke har de karakteristiska hållfasthetsvärdena 

sänkts med så mycket som upp till 70%. Vad detta innebär i teorin och praktiken samt vad 

som motiverat reduktionen både på nationell och internationell nivå är grunden till detta 

arbete. 
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1.2 Frågeställningar 

Dessa frågeställningar kommer att behandlas i examensarbetet: 

• Hur har byggnadsnormerna sett ut och utvecklats under de senaste decennierna med 

fokus på materialet trä? 

• Hur har reduktionen av hållfastheten påverkat träindustrin och befintlig bebyggelse 

som byggts enligt de äldre normerna samt vad har motiverat reduktionen?  

• Vilka begränsningar innebär detta för användningen av trä som stommaterial vid 

exempelvis upplagstryck, infästningar, spännvidder samt hur påverkas 

konstruktionen av utförandet? 

• Vilka lösningar finns för att åtgärda problemen och hur kan trycket reduceras eller 

utjämnas? 

• Hur ser en jämförelse mellan Eurokod, äldre byggnormer samt verkliga 

provtryckningar ut? 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att ge djupare kunskap i framtagandet, uppbyggnaden samt 

tillämpning av Eurokod och BKR. Arbetet syftar även till att ge ett vidare perspektiv på 

normändringen utifrån standardsättare och träindustrin, för att se hur förändringar påverkar 

och eventuellt begränsar konstruktionslösningar hos befintligt och framtida 

byggnadsbestånd.  

1.4 Avgränsning 

Arbetet hanterar enbart träs tryckhållfasthet vinkelrätt fibrerna vid exempelvis stöd- och 

upplagsreaktioner på syll och hammarband. Träslag som har behandlas i detta arbete är i 

huvudsak barrträ eftersom detta är vanligast vid byggande i Sverige. I arbetet tas inte hänsyn 

till dynamiska belastningar. Beräkningar utgår från brottsgränsstadiet. 
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2 METOD 

För att besvara de formulerade frågeställningarna utfördes först en litteraturstudie för att ge 

djupare förståelse av normerna i BKR och Eurokod samt för att få bakgrunden till deras 

innehåll. Litteraturstudien skulle även ge inblick i aktuell forskning som bedrivits inom 

området. En undersökning har gjorts genom utskick av frågeformulär till representanter från 

träindustrin och SIS för att erhålla bredare kunskap och ett vidare perspektiv på området 

med avseende på normförändringen. Beräkningar enligt respektive byggnorm  har utförts för 

två olika byggnader i en fallstudie. Fallstudien var tänkt att klargöra eventuella 

begränsningar och visa på skillnader i tillämpningen av BKR och Eurokod. Utöver detta har 

även provtryckning av trä utförts där resultatet jämförts med de lika 

hållfasthetsparametrarna i normerna. 

2.1 Litteratursökning 

Litteratur som ligger till grund för arbetet har främst hämtats från databaserna Google 

Scholar och Scopus genom nyckelordssökningar med nyckelord så som: wood, timber, 

compression perpendicular to the grain, eurocode development, tryck vinkelrätt mot 

fiberriktningen, övergången från BKR till Eurokod. Även sökmotorn Google har i viss mån 

använts.  Hos de träffar som varit intressanta har referenslistorna studerats för att spåra 

informationen tillbaka till källorna för artiklar och forskningsrapporter. Detta för att kunna 

bedöma att innehållet håller tillräckligt hög kvalitet för att ligga till grund för arbetet. Många 

författare återkommer i referenserna hos olika rapporter vilket bör peka på att det som skrivs 

i rapporterna är relevant. 

För information om olika organisationer har respektive hemsida besökts. 

Äldre byggnadsnormer från 1940-talet och framåt har tagits fram från Boverkets hemsida. 

Eurokoderna finns tillgängliga på SIS hemsida. 

2.1 Undersökning 

I samband med skrivandet av denna rapport har ett flertal olika frågor uppkommit som 

ställts till användare, tillverkare samt norm- och standardsättare av olika träprodukter. 

Undersökningen är tänkt att ge olika perspektiv på normförändringen från människor som 

arbetat både med BKR och Eurokod under sin tid i byggnadsbranschen, samtidigt som 

standardsättare får möjligheten att motivera de olika val som gjorts i normerna.  



4 

2.2 Fallstudie 

En fallstudie har utförts för byggnader som tilldelats av Structor AB. Beräkningar har utförts 

enligt Eurokod för en större byggnad som tidigare dimensionerats enligt BKR. Beräkningar 

har även utförts enligt BKR och Eurokod för en mindre byggnad för att se om byggnadens 

storlek - storleken på lasterna - innebär någon skillnad. Fallstudien syftade till att 

åskådliggöra eventuella begränsningar samt att tillämpa både BKR och Eurokod för att 

skillnader dem emellan tydligt skulle utkristalliseras. Avgränsades till tryck vinkelrätt mot 

fiberriktningen för vissa utvalda detaljer. 

2.3 Provtryckning 

En provtryckning har utförts för ett belastningsfall som kan tänkas uppstå i en byggnad. 

Provtryckningen syftade till att dels se hur stor skillnaden blir i tryck-kapacitet mellan “trä 

mot trä” och för trä tillsammans med någon kapacitetsökande förstärkning med vinkeljärn 

och stålplåt. 

3 BYGGNADSNORMER – EN TILLBAKABLICK 

I följande kapitel gås äldre normer igenom för att ge en övergripande bild över hur 

konstruktionsnormerna sett ut och utvecklats sedan mitten av 1900-talet. I genomgången har 

fokus varit på de normer som reglerat byggande med trä och då främst tryck vinkelrätt mot 

fibrerna.  

Utgångspunkten för tillbakablicken är anvisningar till byggnadsstadgan 1946:1, som blev 

gällande 1 januari 1946. Anvisningarna reglerar mycket lite i jämförelse med dagens 

konstruktionsnormer. Normerna anger materialvärden för olika träslag och differentierar 

mellan barr-(furu och gran) och lövträd (bok och ek). Tabulerade värden anger tillåtna 

påkänningar för konstruktionsvirke med benämningarna T100 och T70 i enheten kg/cm2. De 

tillåtna påkänningarna är de högsta påkänningar som tillåts beroende på det aktuella 

lastfallet. Omräknat till MPa blir tryckhållfastheten vinkelrätt mot fibrerna hos 

konstruktionsvirke T100 ca 2, 2.5 och 3.0 MPa och för T70 2 och 2.5 MPa. 

Hållfasthetsvärden får ökas med 25 % om en formförändring saknar betydelse för 

konstruktionen (Kungl. Byggnadsstyrelsens anvisningar 1945). 
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I anvisningar till byggnadsstadgan - BABS 1960 - införs ett avsnitt där påkänning vid syll- 

och stämpeltryck får ökas med en faktor �� så länge avståndet till kant är minst 75 mm, 
avståndet till nästa belastning är minst 150 mm och om deformationer inte är viktiga för 

funktion och säkerhet. Vid liten belastningslängd (<10 mm) får påkänningen multipliceras 

med faktor 2 och vid större belastningslängd (>100 mm) med faktor 1. Det vill säga 

bärförmågan ökas om anliggningsytan är liten och så länge konstruktionslösningen tillåter 

det. Tillåtna påkänningar är oförändrade sedan förut (Kungl. Byggnadsstyrelsens 

publikationer 1959). 

1967 införs Svensk byggnorm där en stor nyhet i träavsnittet är införandet av limträ. 

Limträets påkänningar bestäms utifrån dess beståndsdelar (T-virke) och därför tillåts högst 

samma påkänningar som för T-virke vid tryck vinkelrätt mot fiberriktningen. Faktorn��byter 
namn till �� och värdena nedjusteras en aning. 1975 och 1980kommer nya utgåvor av Svensk 
byggnorm där man skiljer de karakteristiska hållfasthetsvärdena åt för T-virke och limträ. I 

övrigt är det inga större förändringar rörandetryckhållfastheten vinkelrätt fiberriktningen i 

dessa normer. För konstruktionsvirke eller T-virke ligger hållfasthetsvärdena på 2 MPa och 

för limträ 2-2,5 MPa (Statens planverk 1968; Statens planverks författningssamling 1979). 

I nybyggnadsreglerna som utkom 1989 höjs de karakteristiska tryckhållfasthetsvärdena 

drastiskt för både limträ och konstruktionsvirke. För samtliga träklasser anges nu ett 

karakteristiskt värde på 7 MPa för konstruktionsvirke och 8 MPa för limträ i kategori L40. 

Beräkningsgången skiljer sig mot tidigare där dimensionerande värde för hållfastheten 

reduceras med partialkoefficienter beroende på säkerhetsklass och bärförmåga samt en 

omräkningsfaktor som tar hänsyn till fukt och lastens varaktighet (Boverkets 

författningssamling 1989). Till skillnad mot tidigare utgår man här alltså från ett större 

karakteristiskt värde som sedan reduceras med gällande faktorer. 

Första upplagan av Boverkets konstruktionsregler utkom i januari 1994 och har liknande 

beräkningsgång gällande framtagandet av dimensionerande värde för hållfastheten. I de 

första upplagorna av BKR saknas ett specifikt avsnitt för hur bärförmågan vid tryck vinkelrätt 

mot fiberriktningen ska behandlas även om karakteristiska hållfasthetsvärden finns 

tillgängliga. Det är först 1998 som detta införs i normerna. I de tidiga utgåvorna hänvisar 

BKR till en tidig upplaga av Eurokod för hänsynstagande till bland annat belastningslängden. 

I den sista upplagan av BKR som utkom 2010 återfinns för konstruktionsvirke samma 

karakteristiska värden som i Eurokod men är för limträ oförändrade. 
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4 TRÄ SOM BYGGNADSMATERIAL 

Trä förekommer i många olika former och är ett naturligt och organiskt sammansatt 

kompositmaterial med en mikrostruktur som ger anisotropa egenskaper, det vill säga olika 

egenskaper i olika riktningar. I Sverige finns en lång tradition av träbyggande vilket är 

naturligt med tanke på att tillgången på skog här är stor. Troligtvis kommer trä även att 

användas mycket i framtiden då materialet erbjuder möjlighet att bygga hållbara byggnader i 

flera avseenden bland annat ur miljö- och brandsynpunkt. 

Olika träslag har olika egenskaper men i grunden kan träslagen delas upp i två 

underkategorier; lövträ och barrträ. Egenskaperna hos trä varierar mellan träslagen och även 

inom samma träslag, beroende på en rad olika faktorer. Det är även ett heterogent material 

vars egenskaper kan vara svåra att absolut definiera.  För att klargöra definitioner och 

begrepp som är värdefulla att känna till vid användningen av trä och tillämpning i normer, 

behandlas träets egenskaper som byggnadsmaterial i följande kapitel.  

4.1 Uppbyggnad 

Trä -likt andra organiska material - byggs upp av celler, men uppbyggnaden av barrträ skiljer 

sig från lövträ. Hos barrträ är en stor del av cellerna i trästammen döda. När fibercellerna är 

färdigbildade dör de nämligen och bildar trakeider som upptar ca 90-95% av en barrträstams 

volym. Endast i det yttre skiktet av trädstammen; splintveden, återfinns levande celler, så 

kallade paremkymceller, där näringstransporten i trädet sker. Lövträd har en mer varierad 

uppbyggnad än barrträd men har liknandecelluppbyggnad. (Blass, Aune, Choo, Görlacher, 

Griffiths, Hilson, Racher, Steck. s. A4/2 1995; Träguiden 2014) 

 

Cellerna byggs upp utav glukos som bildar cellulosakedjor, sammanlänkade i trådiga, 

rörformade mikrofibriller där en fibrill kan bestå av uppskattningsvis 100-2000 

cellulosakedjor. En cellvägg kan bestå av 40-160 lager fibriller som arrangeras i flera lager. 

De långsmala trakeiderna orienteras i sin längdriktning längs trädstammens axel och är 2-

5mm långa och 10-50 µm breda. När cellen har vuxit färdigt ansamlas lignin i och utanför 

cellväggen som fungerar som ett lim och fäster cellen med intilliggande celler (figur 1). (Blass 

et al. s. A4/41995; Träguiden 2014)  



7 

 

Figur 1: Uppbyggnad av cellväggen. (Träguiden 2014) 

 

I takt med ett barrträds tillväxt, bildas cellerna med ökande tjocklek på väggarna medan 

diametern minskar. I den tidiga tillväxtfasen talar man om vårved, det vill säga träets tillväxt 

under våren och försommaren. I den senare fasen talar man om sommarved.  Cellernas 

hålrum blir mindre med mindre diameter i tillväxtens slutfas jämfört med det tidiga skedet, 

vilket resulterar i en relativt stor densitetsskillnad mellan den tidiga tillväxtfasen (vårveden) 

och den senare (sommarveden). Denna skillnad syns som årsringar i en trädstams tvärsnitt 

(figur 2). Hos lövträd är cellernas väggar tjockare och har större hålrum jämfört med 

barrträd. Skillnaden mellan vårveden och sommarveden är dessutom inte lika stor som hos 

barrträden vilket ger ett mer homogent tvärsnitt med avseende på cellstrukturen. (Blass et al. 

s. A4/3. 1995; Träguiden 2014) 

 

Figur 2: En trädstams uppbyggnad. (Träguiden 2014) 
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Ett träds tillväxthastighet är viktig för vilka materialegenskaper som träet kommer att ha. 

Mest på grund av att densiteten skiljer sig beroende på hur snabbt trädet vuxit och hur stora 

årsringarna blir. I regel minskar densiteten med ökad årsringsbredd vilket också gör att 

densiteten blir lägre i mitten av stammen (kärnveden) eftersom årsringarna där är större, och 

blir mindre längre ut. Detta eftersom unga träd växer snabbare både i höjd- och breddled. 

(Blass et al. s. A4/3 1995; Träguiden 2014) 

4.2 Materialegenskaper 

Eftersom trä är ett anisotropt material har det olika hållfasthet beroende på hur det belastas. 

Hållfastheten är högre vid tryck och drag parallellt fiberriktningen och lägre vinkelrätt 

fiberriktningen på grund av cellernas orientering och åskådliggörs i figur 3.  

 

Figur 1: Olika belastningstyper. (Bleron, Denaud,  Collet, Marchal 2011) 

Densiteten är en av de viktigaste egenskaperna hos trä och är ofta avgörande för materialets 

bärförmåga och definieras genom kvoten av massa och volym. Ett tillskott av fukt kan 

innebära att trä sväller och ökar, eller krymper och minskar i volym och massa. Därför är 

densiteten beroende av fuktinnehållet. Trä sväller endast då vatten tar sig in och mättar 

cellerna, och då cellvolymen är begränsad beroende på träets porositet, sväller träet linjärt 

upp till en viss fuktprocent vilken ligger på runt 28 %. På grund av fibrernas orientering i 

träet krymper och sväller träet mest i tangentiellt led; tvärs fibrerna, och inte longitudinellt 

vid fuktvariationer(H.J. Blass et al. s. A4/8 1995). ”Densiteten �	 vid ett visst fuktinnehåll 

(%) uttrycks som: 

�	 = �	
	

= ��(1 + 0,001
)
�(1 + 0,001�	
) = ��

1 + 0,001

1 + 0,001�	
 

där ��, � och �� är massa, volym och densitet utan fuktinnehåll. �	är en koefficient för 
volymsvällning med enheten %.” (Blass et al. s. A4/8 1995) Densiteten är olika hos barrträ 
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och lövträ men för torrt konstruktionsvirke ligger densiteten mellan300 till 550 �� ��⁄ . 

(Blass et al. s. A4/9 1995). 

De mekaniska egenskaperna är också beroende av fuktinnehållet. Dels eftersom ökat 

fuktinnehåll innebär att cellväggarna fylls med vatten vilket leder till svällning av materialet 

och att andelen cellvägg – som utgör den största delen av träets massa - därmed blir mindre 

per ytenhet. Dels – och kanske främst - också eftersom vatten påverkar sammanhållningen 

hos cellväggarna på ett negativt sätt. Träets samtliga hållfastheter minskar vid ökad fuktkvot. 

Tryckhållfastheten påverkas oftast mest negativt vid en ökning av fuktinnehållet i jämförelse 

med böjning och dragning av materialet. Dock kan vissa variationer förekomma mellan de 

mekaniska egenskaperna, beroende på fuktförhållandena. (Blass et al. s. A4/15 1995) Vid 

provning av träets hållfasthet och framtagning av hållfasthetsvärden, är det därför viktigt att 

jämföra de mekaniska egenskaperna vid samma fukt- och temperaturförhållanden. 

Trä likt de flesta material deformeras över tid vid konstant belastning oavsett om det handlar 

om tryck, drag eller böjning. Fenomenet kallas för krypning. Fukt har inverkan på hur stor 

krypningen blir över tid och framförallt har fuktvariationer en stor inverkan. Konstant högt 

fuktinnehåll innebär även större krypning än lågt. Enligt böjningsförsök över lång tid som 

utfördes av Lyman Wood 1951, minskade hållfastheten hos träet med 60 % över ett år. Woods 

försök resulterade i ”Madison-kurvan” som beskriver hur träet påverkas av 

belastningslängden. (Blass et al. s. A4/19 1995) 

Kvistarpåverkar träets mekaniska egenskaper negativt eftersom de förändrar fibrernas 

orientering runt de platser där kvistarna finns placerade. Det påverkar hållfastheten på olika 

sätt beroende på kvistarnas placering i snittet, exempelvis om de finns placerade vid en kant 

eller i mitten av ett snitt. (Blass et al. s. A4/7 1995) 

4.2.1 Konstruktionsvirke 

Konstruktionsvirke kan bestå i antingen rundvirke eller sågat virke. Rundvirke innebär att 

stammen kvistas och kapas men i övrigt hålls obehandlad. Sågat virke finns i flera olika 

standardiserade dimensioner i 25 mm intervall och ”Beroende på tvärsnittsdimensionen 

benämns det sågade virket bräda, läkt, regel, plank eller bjälke” (Isaksson, Mårtensson, 

Thelandersson 2011). I Eurokod finns 10 olika hållfasthetsklasser för konstruktionsvirke av 

barrträ i klasserna C14 till C40 som betecknas efter böjhållfastheten i MPa. (Isaksson et al. 

2011) 
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4.2.2 Limträ 

Limträ är sammansatt av minst fyra hoplimmade brädor – så kallade lameller - av 

konstruktionsvirke vars höjd oftast är 45 mm, men lägre kan förekomma i krökta element. 

Limträ delas i Eurokod in i fem hållfasthetsklasser (GL 20 – GL36) och även här är det 

böjhållfastheten som anges i beteckningen. ( Isaksson et al. 2011)  

En bräda konstruktionsvirke kan ha defekter som gör att hela brädans hållfasthet blir lägre 

då det svagaste snittet avgör hållfastheten. Limträ skapar samverkan mellan varje lamells 

hållfasthet och har i regel högre hållfasthet än konstruktionsvirke eftersom spridningen i 

hållfastheten är mindre jämfört med konstruktionsvirke. Hoplimningen av virket gör att inga 

teoretiska begränsningar finns för materialets dimensioner eller spännvidder, men dessa 

begränsas ändå av praktiska skäl (produktion-, transport- och montagetekniska).( Isaksson 

et al. 2011) Den limträklass som är vanligast i norden är GL30c som består av ytterlameller i 

klass C37 och innerlameller i C24 vilket ger en karakteristisk böjhållfasthet på 30 MPa. 

Limträ som sammansätts av enbart C40 uppnår en böjhållfasthet klassas som GL32h och 

motsvarar 32 MPa men detta är ovanligt. Anledningen till att man inte går högre än 30 MPa 

beror enligt Johansson1 på tillgång och pris på råvara samt problem med att klara 

fingerskarvshållfastheten.  

Limträelement kan utformas som raka eller krökta element med möjligheten att använda 

hållfastare trä i kritiska snitt. I en limträbalk är det exempelvis vanligt att använda hållfastare 

trä i över- och underkant där tryck- respektive dragkrafter blir som störst. (Träguiden 2014) 

Lim som används ska ha hög beständighet och hållfasthet. Oftast används fenol resorcinollim 

eller melamin urea formalde1hydlim. (Träguiden 2014) Kraven för lim finns reglerade i SS-

EN 301 där lim differentieras i två kategorier; Limtyp I och II. Limtyp I får användas i 

samtliga klimatklasser medan limtyp II endast är tillåten i klimatklass 0 till 2. (Svenskt trä 

2001) 

4.2.3 Fanerträ – Kerto 

Fanerträ avsett för konstruktionsändamål har många likheter med materialet plywood där 

tunna faner (3 mm) limmas samman för att uppnå ett mer homogent material. I likhet med 

limträ har materialet mindre spridning i hållfasthet jämfört med konstruktionsvirke men 

också limträ vilket ger materialet relativt höga hållfasthetsvärden. Till skillnad mot plywood 

där lamellerna limmas om lott med tvärfaner, limmas faneren i fanerträ oftast genomgående 

med samma fiberriktning. (Isaksson et al. 2011; Moelven 2014) 
                                                        

1 Thomas Johansson konstruktionschef Moelven, e-mail den 8 september 2014. 
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4.3 Klassning av trä 

Vid sågningen av timmerstockar delas trädet upp i mindre delar; plankor, brädor med mera. 

Dessa kommer att ha olika hållfasthetsegenskaper även om de kommer ifrån samma 

trädstam eftersom olika delar av stammen har olika defekter och fibrer som eventuellt vuxit 

snett delas. Det råder större variation hos hållfasthetsegenskaperna i en utsågad bräda än hos 

den ursprungliga stammen. Dessutom kan en bräda ha mycket bättre hållfasthet än en annan 

från samma stam.”Generellt gäller att ju mindre tvärsektionen är desto större variation har 

den” (Blass et al. s. A6/1 1995), det vill säga desto mindre delar som sågas desto mer skiljer 

hållfasthetsegenskaperna. Hållfastheten hos trä bygger på den lägre 5-percentilen hos en 

population och därför sorteras träet så att denna blir så hög som möjligt samt för att kunna 

utnyttja träet i största möjliga utsträckning.(Blass et al. s. A6/1 1995) 

För att sortera de uppsågade delarna måste de därför genomgå en hållfasthetssortering så att 

rätt del kan användas till rätt ändamål utifrån dess hållfasthet och styvhet. För detta finns 

olika tekniker som gås igenom i nästkommande delavsnitt. 

4.3.1 Visuell sortering 

Visuell sortering går, som namnet antyder, ut på att titta på träet för att bedöma dess 

egenskaper. Antal, storlek och placering av kvistar och årsringar är ofta det som får inverkan 

på träets kvalitet och hållfasthet. Standarden SS 230120 reglerar hur den visuella sorteringen 

ska ske i Sverige (Svenskt trä 2014). Även gemensamma riktlinjer har framtagits på 

internationell nivå. Metoden har dock sina begränsningar eftersom den enbart tar hänsyn till 

det som kan ses med blotta ögat. Exempelvis kan inte densiteten bestämmas och olika 

kontrollanter kan göra olika bedömningar. Metoden lämpar sig därför bäst för virke vars 

estetiska egenskaper är viktiga och mindre bra för bedömning av hållfastheten. (Blass et al. s. 

A6/2 1995), 

4.3.2 Maskinell sortering 

Maskinell sortering sker i Sverige enligt standarden SS-EN 14081-1. Det finns olika typer av 

maskinell sortering men gemensamt för alla metoder är att de är bättre på att avgöra träets 

hållfasthet än visuell sortering. Därför används denna metod då hållfastheten är den 

viktigaste egenskapen hos materialet exempelvis vid klassning av konstruktionsvirke. 

Sorteringen kan ske genom att virke matas upp mellan två stöd där det sedan utsätts för 
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böjning för att ta fram elasticitetsmodulen i lokala delar av virket. Även röntgen för att se den 

inre strukturen och knackning för att mäta resonansfrekvensen i träet används. Ofta används 

kombinationer av olika metoder. (Svenskt trä 2014)  
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5 PROVNINGSMETODER 

Det finns flera olika standardiserade provningsmetoder för att avgöra tryckhållfastheten 

vinkelrätt mot fibrerna hos trä. Olika regioner använder olika typer av provningsmetoder 

innefattande olika dimensioner, lastkonfigurationer med olika definitioner av 

tryckhållfasthet vilket också gör olika provningsmetoder inkompatibla med varandra 

(Leijten, Franke, Quenneville, Gupta, ASCE 2012). Det vill alltså säga att olika 

provningsmetoder kan ge olika resultat för hållfastheten hos ett material. Innan man drar 

slutsatser av hållfasthetsvärden är det därför viktigt att känna till bakgrunden till dess 

framtagande. I följande avsnitt gås två av de vanligaste metoderna igenom. 

5.1 ASTM D143 

ASTM international, tidigare American Society for Testing and Materials, är en ideell 

organisation som drivs genom bidrag från över 30 000 medlemmar i form av experter och 

affärsmän från 150 olika länder. Organisationen arbetar bland annat med att ta fram frivilliga 

konsensusbildade standarder för olika material med syfte att förbättra produktkvalitet, öka 

säkerheten, underlätta marknadstillträde och handel. (ASTM International 2014) 

Organisationens standarder är frivilliga men kan ligga till grund för framtagning av 

byggnormer på både nationell och internationell nivå.   

Den standardiserade metoden som används för att prova tryckhållfastheten vinkelrätt 

fibrerna hos trä benämns ASTM D-143. Den går till så att ett träprov med måtten 

51x51x152mm belastas på mitten via en metallplåt med måtten 51x51mm. Testet simulerar 

beteendet hos en träbalk som vilar helt på en vägg eller fundament och har egentligen inte 

som huvudsaklig uppgift att mäta tryckhållfastheten specifikt (Leijten,  Larsen, Van der Put 

2009). Metoden definierar tryckhållfastheten vid 1mm deformation vilket motsvarar 2% 

töjning hos provet (figur 4). Genom att utföra testet på detta vis med ett lokalt tryck mitt på 

träprovet, hjälper närliggande fibrer till att ta upp trycket vilket resulterar i att 

tryckhållfastheten blir relativt hög i jämförelse med exempelvis CEN-EN408-metoden. 

(Leijten et al. 2009) 
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Figur 2: Provningsprincip och definition av tryckhållfasthet enligt ASTM D143. (Leijten, Larsen, 
Van der Put 2009) 

5.2 CEN EN408 

I Europa skapades ett behov av standardisering över de nationella gränserna, bland annat till 

följd av Europeiska Unionens intåg med syfte att unifiera den europeiska marknaden. CEN 

(The European Committee for Standardization) är en organisation som samlar ihop 

nationella standardiseringsorganisationer i 33 europeiska länder, däribland Sverige. 

Organisationen utvecklar frivilliga standarder inom ett flertal områden på Europeisk nivå, 

bland annat som stöd för utvecklingen av konstruktionsnormer i Eurokod. (European 

committee of standardization 2014) 

CEN EN408-metoden ligger till grund för de karakteristiska hållfasthetsvärdena i Eurokod 5 

(Bleron, Denaud, Collet, Marchal 2011) och har för avsikt att först och främst utröna träets 

egenskaper som material och inte utifrån olika tänkbara användningsområden, 

konstruktioner eller utföranden där träet tillämpas i praktiken.  

Metoden går till så att träprov i olika dimensioner (45x70x90mm för sågat virke och 

45x70x180mm för limträ)(fig 5)belastas över hela ytan - till skillnad mot ASTM-metoden - 

vilket medför att det inte finns några närliggande fibrer som hjälper till att ta upp 

tryckkraften. Följden blir att tryckhållfastheten blir relativt låg. Provtryckningen sker i ett 

standardklimat med relativ luftfuktighet på 65 % och lufttemperaturen 20℃, vilket ger 

motsvarande cirka 12 fuktprocent i träet.  (Leijten et al. 2009) 

Metoden definierar hållfastheten genom att ta skärningspunkten mellan deformationskurvan 

och en linje parallellt med kurvan med en förskjutning på 0.01h där h är träprovets höjd 

(Leijten et al. 2009) enligt figur 5. 
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Figur 3: Provningsprincip och definitionen av tryckhållfasthet enligt CEN EN-408. (Leijten et al. 
2009) 

5.3 Analys av testresultat kontra olika beräkningsmodeller 

I en studie (Leijten et al.2009) analyserades totalt 685 provtryckningar gjorda av ett flertal 

olika forskare i syfte att jämföra olika beräkningsförslag och ta fram den mest pålitliga 

beräkningsmodellen för hur trä beter sig vid tryck vinkelrätt fiberriktningen. Antal och typ av 

lastfall som utreddes framgår av figur 6. 

 

Figur 4: Lastfall vid provtryckningar. (Leijten, et al. 2009) 

Eftersom olika provningsmetoder utförs på olika sätt (jämför ASTM-metoden med CEN-

metoden)måste hänsyn även tas till andra faktorer än just de karakteristiska 

hållfasthetsvärdena. Bland annat handlar det om hur hänsyn ska tas till hur lasten angriper, 

risken för spräckning, graden av sammantryckning och dimensionsförhållanden. Studien 

mynnar ut i att en beräkningsmodell formulerad av Van der Put är den som beskriver 

tryckhållfastheten på bäst sätt i jämförelse med andra metoder som utvärderas i studien. Van 

der Puts beräkningsmodell bygger på en jämviktsmetod som förutsätter elastoplastiskt 

material. Vid provtryckning enligt CEN-metoden (avsnitt 5.2) bör en effektiv längd tillämpas 

vid beräkningar för fall där närliggande fibrer hjälper till att ta upp trycket. I Van der Puts 

metod behandlas den effektiva längden enligt följande citat ”För små laster i materialet kan 

den effektiva längden sättas till en lutning på 1:1 för lastfördelningen och för stora laster 

1:1,5”(Leijten et al. 2009) enligt figur 7. Stora laster i detta fall innebär att fibrerna är 
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maximalt utdragna och små laster att de inte är det. Metoden tar alltså hänsyn till hur stor 

belastningen är samt höjden på materialet. Beräkning av dimensionerande tryck vinkelrätt 

fibrerna kan enligt Van der Put ske på följande vis, där l är den verkliga anliggningslängden: 

��
�� = ��,����,��,   med �,�� = !�"#

� = !�$�%
�  

 

Figur 5: Lastfördelning och effektiv längd. (Leijten et al. 2009) 

Trots att resultatet av studien visade att Van der Puts metod var den som bäst stämde 

överrens med verkligheten, har man i Eurokod valt att använda ett annat tillvägagångssätt 

vid dimensionering. I ett dimensioneringsförslag för brottsgränsstadiet (Blass, Görlacher 

2004) bör den effektiva längden - enligt empiriska slutsatser - sättas till det minsta av 30 mm 

eller anliggningslängden, på vardera sidan av anliggningsområdet, där det finns närliggande 

fibrer. Man skiljeräven på om en balk är upplagd på stöd eller om den är helt understödd i 

form av exempelvis en syll. Värdet på �,�� som är en modifikationsfaktor som ”tar hänsyn till 
hur lasten angriper, risken för spräckning och graden av sammantryckning” (SIS 2008) ska 

enligt Blass och Görlacher väljas enligt figur 8.  

 

Figur 6: Lastfall med respektive modifikationsfaktorer. (Blass et al.  2004) 

För att lastfördelningen på till exempel en balk ska bli korrekt enligt metoden bör närmsta 

last befinna sig på ett fritt avstånd som motsvarar minst  &' ≥ 2ℎ där h är höjden hos den 
belastade balken och &' det fria avståndet. Belastningslängden parallellt med fibrerna bör 
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heller inte överstiga 400 mm. ( Blass, Görlacher 2004) Det slutgiltiga villkoret som ska 

uppfyllas i brottsgränsstadiet enligt Blass och Görlacher,visas i formlen i figur 7. 

 

Figur 7: Slutgiltigt villkor enligt Blass och Görlacher. (Blass et al. 2004) 
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6 DIMENSIONERING ENLIGT BKR OCH EUROKOD 

6.1 Jämförelse mellan BKR och Eurokod 

Detta avsnitt har för avsikt att utröna skillnader som inte direkt har med de karakteristiska 

hållfasthetsvärdena att göra, eftersom det finns fler aspekter som skiljer normerna åt. 

Kännedomen om skillnaderna är viktig för att dra korrekta slutsatser av beräkningar. 

6.1.1 Lastkombinationer - brottgränsstadiet 

Lastkombinationerna för respektive norm i brottgränsstadiet redovisas bredvid varandra i 

tabell 1 för att göra en jämförelse. 

Tabell 1: Lastkombinationer enligt BKR och Eurokod. 

BKR (Boverket 2003) Eurokod 5 (SIS 2010) 

Lastkombination 3(i fall där permanentlast är 

avgörande): 

Bunden last - 1,15Gk 

Variabel last - 

 

 

Lastkombination 1 (vanligtvis 

dimensionerande):  

Bunden last - 1,0Gk 

Variabel last - 1,3Gk 

 

Säkerhetsklasser3–1 (ej på last) 

3– Stor risk för allvarliga personskador vid brott 

(+, = 1,2) 

2 - Viss risk för personskador vid brott 

(+, = 1,1) 

1 – Liten risk för allvarliga personskador vid brott 

(+, = 1,0) 

6.10a (i fall där permanentlast är avgörande): 

Permanent last - + 1,35/01,�23 

Variabel huvudlast -  

Övriga variabla laster - + 1,5Ψ�,5601,�23ΣΨ�,560,5 
 

6.10b (vanligtvis dimensionerande): 

Permanent last - + 1,2/01,�23 

Variabel huvudlast - + 1,56,' 

Övriga variabla laster - + 1,5Ψ�,560,5 
 

Säkerhetsklasser 3 - 1 

3 - Stor risk för allvarliga personskador vid brott 

(+ = 1,0) 

2 - Viss risk för allvarliga personskador vid brott 

(+ = 0,91) 

1 - Liten risk för allvarliga personskador vid brott 

(+ = 0,83) 
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Den mest iögonfallande skillnaden mellan lastkombinationerna är att partialkoefficienten för 

säkerhetsklass - + , som beror på konsekvensen av ett uppkommet brott – i Eurokod 
appliceras på lasten till skillnad mot BKR där + ( +,i BKR) appliceras på materialet vid 
framtagning av dimensionerande hållfasthetsvärde. Vid framtagning av dimensionerande 

last enligt Eurokod för ett bärverk eller bärverksdel i säkerhetsklass 1; där det råder liten risk 

för personskador, används partialkoefficienten + = 0,83 för att reducera lasten. Detta 
motsvarar lastkombination 1 i BKR. Resultatet blir i många fall att dimensionerande laster i 

Eurokod blir större än i BKR även om samma grundvärden för lasten används, eftersom den 

största reduktionen (lägst säkerhetsklass) av lasten i Eurokod motsvarar den 

lastkombination i BKR som ger störst brottslast.   

6.1.2 Dimensionerande tryckhållfasthet 

Formler för framtagning av dimensionerande tryckhållfasthet enligt respektive norm 

redovisas bredvid varandra i tabell 2 för att underlätta en jämförelse. 

Tabell 2: Dimensionerande tryckhållfasthet emligt BKR och Eurokod. 

BKR (Boverket 2003) Eurokod (SIS 2008) 

 

���� = :;����0
+<+,

 

 

 

���� = �<= ∙ ����0
+?

 

Till skillnad mot Eurokod appliceras säkerhetsklassen i BKR på materialet vid framtagning 

av dimensionerande hållfasthetsvärde istället för lasten. BKR utgår ifrån ett större 

karakteristiskt hållfasthetsvärde som sedan reduceras enligt gällande förutsättningar. 

Säkerhetsklassens partialkoefficienter som i BKR ligger mellan 1,0 – 1,2 reducerar inte det 

karakteristiska värdet så pass mycket att det motsvarar de lägre värdena i Eurokod. 

6.1.3 Dimensionerande bärförmåga 

Formler för framtagning av dimensionerande bärförmåga enligt respektive norm redovisas 

bredvid varandra i tabell 3 för att underlätta en jämförelse. 

Tabell 3: Dimensionerande bärförmåga enligt BKR och Eurokod. 

BKR (Boverket 2003) Eurokod (SIS 2008) 

 

@��� =  :������� B 

 

 

CD��� = �������� BEF  
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Som synes är beräkningen av kapaciteten likvärdig mellan de två normerna. I den sista 

upplagan av BKR används samma princip för framtagning av faktorn���� som i Eurokod. De 
största skillnaderna vid uträkningen av bärförmågan är det i regel större dimensionerande 

värdet (���� ) i BKR och den i vissa fall utökade effektiva anliggningsarean i Eurokod. 

 

6.2 Beräkning av dimensionerande tryckhållfasthet 

6.2.1 Eurokod 

Följande beräkningsgång är hämtad ur den svenska utgåvan av Eurokod; SS-EN 1995-1-

1:2004/A1:2008 samt Byggkonstruktion - Regel och formelsamling (Isaksson,  Mårtensson, 

Thelandersson 2010). 

För att beräkna dimensionerande tryckhållfasthet i brottsgränsstadiet används följande 

formel: 

���� = 0GHI∙F�JKL
MN   

där 

����  är dimensioneringsvärdet för tryck vinkelrätt fiberriktningen [MPa] 

����0 är karakteristiskt värde för tryck vinkelrätt fiberriktningen [MPa] 

�<=  är en omräkningsfaktor som tar hänsyn till inverkan av fukt och lasternas varaktighet  

[-] 

+? är partialkoefficienten för materialet [-] 

För att beräkna bärförmågan vid prägling av lokalt tryck vinkelrätt fiberriktningen används 

följande formel: 

CD��� = �������� BEF  

där 

CD���  är dimensionerande bärförmåga vid tryck vinkelrätt fiberriktningen [N] 

����  är dimensioneringsvärdet för tryck vinkelrätt fiberriktningen [MPa] 
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BEF är den effektiva anliggningsarean för tryck vinkelrätt fiberriktningen [m] 

���� är en faktor som tar hänsyn till hur lasten angriper, risken för spräckning och graden 

av sammantryckning [-] 

Följande villkor ska uppfyllas: 

O�,��, ≤ ��,����,��,  

med: 

O�,��, = Q�,��, 
BEF

               

där 

O�,��,  är dimensionerande tryckspänning i den effektiva kontaktytan vinkelrätt 

fiberriktningen [MPa] 

Q�,��,  är dimensionerande tryckkraft vinkelrätt fiberriktningen [MPa] 

I Eurokod används en effektiv längd parallellt med fiberriktningen som tar hänsyn till att 

närliggande fibrer hjälper till att ta upp tryckbelastningen. Den effektiva längden används för 

beräkning av en effektiv anliggningsarea, BEF. Den verkliga kontaktlängden får på var sida - 
där så är tillämpligt - ökas med 30 mm. Detta får ske under förutsättning att förlängningen 

inte överskrider längden ut till kant (R), verkliga kontaktytan (&) eller avståndet till närmsta 
kontaktyta (&' 2⁄ ) enligt lastfallen i figur 10. (SIS 2008) 

 

 

Figur 8: Lastfall som används i Eurokod. (SIS 2008)  

Faktorn ���� som tar hänsyn till hur lasten angriper, risken för spräckning och graden av 
sammantryckning bör enligt Eurokod sättas till 1.0 om inte vissa förutsättningar uppfylls. 

Förutsättningarna är som följer: 
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• För helt understödda bärverksdelar, där &' 2⁄ ≥ 2ℎ, bör faktorn sättas till: 
o 1,25  för konstruktionsvirke av barrträ 

o 1,5 för limträ av barrträ 

• För bärverksdelar på upplag, där &' 2⁄ ≥ 2ℎ, bör faktorn sättas till: 
o 1,5  för konstruktionsvirke av barrträ 

o 1,75 för limträ, under förutsättning att & ≤ 400�� 

(SIS 2008) 

Vid granskning av beräkningsgången framgår alltså tydliga likheter med den 

beräkningsmodell som framtagits av H.J. Blass och R. Görlacher och som också får antas 

ligga till grund för dimensioneringsprincipen i Eurokod. 

Ett urval av karakteristiska värden för����0, som ligger till grund för beräkning enligt 
Eurokod redovisas i tabell 4. 

Tabell 4 Karakteristiska värden (Isaksson et al. 2010) 

Konstruktionsvirke C40 C35 C30 C27 C24 C22 C20 C18 C16 C14 

Hållfasthet [MPa] 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2 

Limträ GL32h GL28h GL24h GL32c GL28c GL24c 
    Hållfasthet [MPa] 3,3 3 2,7 3 2,7 2,4 

     

Belastning i vinkel mot fiberriktningen kan uppstå till exempel i takstolar av trä där sneda 

krafter uppstår. Tryck i vinkel mot fibrerna kommer inte att beräknas i denna rapport, men 

eftersom det i dessa fall även delvis sker tryck vinkelrätt (och parallellt) mot fiberriktningen 

och även för intressets skull, visas beräkningsgången för detta enligt Eurokod. Följande 

villkor ska uppfyllas: 

O�,�, ≤ ��,�, 
F�,K,I

0�,JKF�,JK,I sinW X + cosW X (6.16) 

där 

O�,�,  är tryckspänningen i vinkeln α mot fiberriktningen enligt figur 11 

���� är en faktor som tar hänsyn till inverkan av spänningar vinkelrätt mot fiberriktningen 

��,�,  är dimensionerande värde för tryck parallellt mot fiberriktningen 

(SIS 2008) 
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Figur 9: Tryckspänningar i vinkel mot fiberriktningen. (SIS 2008) 

6.2.2 BKR 

Följande beräkningsgång är hämtad ur ”Regelsamling för konstruktion” som utgavs av 

Boverket 2003 och innehåller den senaste versionen av BKR. 

För att beräkna dimensionerande tryckhållfasthet i brottsgränsstadiet används följande 

formel: 

� = :;�0
+<+,

 

där 

�0 är karakteristiskt hållfasthetsvärde [MPa] 

+< är partialkoefficient för bärförmåga [-] 

+, är partialkoefficient för säkerhetsklass [-] 

:; är en omräkningsfaktor som beaktar inverkan av fukt och belastningens varaktighet  

[-] 

För att beräkna bärförmågan vid prägling av lokalt tryck vinkelrätt fiberriktningen används 

följande formel: 

@��� =  :������� B 
Där  

����  är dimensionerande värde för tryck vinkelrätt mot fiberriktningen [MPa] 

B är den tryckbelastade arean [��W] 

:��� är en förstoringsfaktor som bland annat beaktar belastningslängden [-] 
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Ett urval av karakteristiska värden för ����0 som ligger till grund för beräkning enligt BKR 
redovisas i tabell 5. 

Tabell 5 (Boverket 2003) 

Konstruktionsvirke K35 K30 K24 K18 K12 

Hållfasthet [MPa] 7 7 7 7 7 

Limträ L40 L30 LK30 LK20 

 Hållfasthet [MPa] 8 7 7 7 

  

Som även nämndes i tillbakablicken så användes i BKR en tidig upplaga av Eurokod för att ta 

fram ett värde på :���. Det avsnitt som då refererades till i BKR finns inte längre kvar i den 
nya och uppdaterade upplagan av Eurokod som började gälla 2011. De upplagor som antas ha 

använts i tidiga versioner av BKR är förmodligen remissutgåvor av nationella 

anpassningsdokument till Eurokod som i sig inte var tillämpbara vid denna tidpunkt, då BKR 

fortfarande var den gällande normen. Den sista versionen av BKR som utkom 2010 refererar 

till den idag gällande versionen av Eurokod vid bestämning av :���. Beroende på vilken 
version av BKR man använder sig av kan man alltså få fram olika värden på :���. Av denna 
anledning kommer både en äldre version av Eurokod samt den senaste att användas för 

bestämning av detta värde i beräkningarna. 
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7 UNDERSÖKNING 

Undersökningen baseras på frågor som uppstått i samband med skrivandet av denna rapport 

och utförs i syfte att ge användare, tillverkare norm- och standardsättare av olika 

träprodukter möjlighet att bidra med deras syn på normskiftet. Frågor som rör själva 

införandet och bakgrunden till Eurokod har riktats till SIS (Swedish Standards Institute) som 

är utgivare av den svenska versionen av Eurokod. Frågor som rör användningen, 

konsekvenser och eventuella begränsningar av normskiftet har riktats till tillverkare och 

användare av träprodukter. Frågeunderlaget samt svar bifogas med rapporten och återfinns i 

bilaga 1 och bilaga 2. 

I undersökningen söktes SIS och Boverket för att besvara de frågor som finns med i Bilaga 1. 

Dessvärre var det svårt att få några konkreta svar från dessa. Bland annat eftersom SIS är en 

internationell organisation med deltagare från 26 europeiska länder med ordförande från 

Tyskland och sekretariat i Sverige och SIS. Boverket hade inte möjlighet att besvara frågorna 

så som de var utformade men gav en viss respons samt tips om kontakter. 

7.1 Användare och tillverkare 

De flesta tillverkare och användare av träprodukter verkar vara överrens om att det har blivit 

mer svårhanterade beräkningar för tryck vinkelrätt mot fiberriktningen hos trä i Eurokod. 

Om inte svårare att genomföra så åtminstone mer tidskrävande. Framförallt har de 

reducerade egenskaperna fått inverkan på stomsystem som innefattar långa spännvidder och 

flera våningar med följden att tidigare gångbara konstruktionslösningar ersätts av sådana 

som ger lägre tryck vinkelrätt mot fibrerna. 

På frågan om det byggs mer eller mindre med trä än tidigare råder en  större spridning i 

svaren. Något som dock är återkommande och där man verkar vara överens, är att normerna 

i sig inte verkar ha haft så stor inverkan på just detta. Används trä som material idag i större 

utsträckning beror det snarare på en större miljömedvetenhet och ett mer utbrett 

hållbarhetstänk än tidigare där trä ses som ett bättre miljöval i förhållande till andra 

material. Kunskapen om att använda trä i större byggnader - där betong är det dominerande 

materialet - är ny och under utveckling. Reducerad hållfasthet hos vissa material gör att 

materialet blir dyrare, men om detta påverkar beställarens materialval framgår inte. En 

annan faktor utöver priset, som skulle kunna påverka materialvalet är hårdare villkor för stål 

ur brandsynpunkt.  
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Ur undersökningen framgår att de olika typerna av trämaterial har påverkats olika mycket av 

normförändringen där det verkar som att limträ drabbats hårdast och då framförallt vid 

upplag i byggnader med långa spännvidder och stora laster. Hur mycket värre limträ 

påverkats i förhållande till andra material framgår inte av undersökningen. Kerto verkar inte 

ha påverkats överhuvudtaget av normförändringen.  

Eftersom större byggnader har större spännvidder, laster och materialutnyttjande påverkas 

dessa i större utsträckning än mindre byggnader. Även här är det upplagstrycket hos limträ 

man får problem med.  En förändring som skett i den del av Eurokod som reglerar byggande 

med stål har gjort att oskyddat stål inte längre får användas. Den förändringen gör att trä kan 

ha fått större konkurrenskraft i större byggnader relativt stål.  

Vid knutpunkter i byggnader verkar inga drastiska förändringar ha skett och i många fall 

utformas de som tidigare, om än i vissa fall i med ett mer komplicerat utförande vid 

exempelvis upplag. I större byggnader bör man dock se till att få så lite tryck vinkelrätt mot 

fibrerna som möjligt, till exempel ”att man inte låter laster från flera våningar passera ner till 

grunden via många trädelar som blir tryckta vinkelrätt fibrerna” (Användare 2). Användare 5 

nämner även att användningen av ankarspik minskar på grund av klossbrott. 

Då trycket vinkelrätt mot fibrerna inte klaras vid hammarband och balkupplag, används olika 

förstärkningsåtgärder. Åtgärderna innefattar oftast någon form av ökning av 

anliggningsarean och detta kan ske genom mellanläggsplåtar eller ökning av dimensionerna 

hos träet. Dessa kan även kompletteras med förstärkning av skruvar som ”armerar” 

balkupplaget för att på så sätt jämfördela trycket. Att helt byta ut träet mot ett hållfastare 

material vid kritiska delar är också en lösning som använts. Ur undersökningen framgår att 

det är främst större balkar som måste förstärkas vid tryck vinkelrätt mot fibrerna. 

7.2 Standardsättare 

SIS och Boverket eftersöktes för att ge svar på de frågor som riktades till standardsättare (se 

bilaga 1). Tyvärr hade ingen person på dessa organisationer möjlighet att utförligt svara på 

dessa. Boverket angav dock att anledningen till att man ersatte BKR med Eurokod beror på 

att man inte kan blanda normer och att man inte har möjlighet att upprätthålla två 

normsystem samtidigt. Boverket svarar också att det i BKR aldrig saknats data för tryck 

vinkelrätt mot fiberriktningen vilket även framkommit under arbetet med denna rapport. Det 

som dock saknas i de tidigare upplagorna av BKR är ett tillvägagångssätt för framtagande av 

faktorn för belastningslängden - :��� – där man refererar till Eurokod.   
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8 FALLSTUDIE 

Fallstudien har utförts i två delar. Dels för en större byggnad vars stomme byggs upp av 

limträ och dels för en mindre byggnad vars stomme byggs upp av konstruktionsvirke. 

I den första delen har en större byggnad som tidigare är dimensionerad enligt BKR, 

dimensionerats enligt Eurokod där de olika beräkningarnas resultat jämförts med varandra. 

I den andra delen har beräkningar utförts för en mindre byggnad enligt både BKR och 

Eurokod. 

8.1 Fallstudie - Vendelsö Gård 

Vendelsö Gård 3:2112 byggdes 2009 i Tumba utanför Stockholm och är uppbyggd med pelare 

och balkar av limträ varpå HD/F-bjälklag vilar. Beställare av byggnaden var Svenska 

vårdhem och fastighetsägare är Liljestrand Fastigheter. 

Byggnaden har dimensionerats enligt BKR och inhyser vårdhem - eller mer specifikt ett 

äldreboende. Figur 12 visar en 3D-vy av byggnadens stomme och det är högdelen i det 

inringade området som kommer att användas som referens i fallstudien. Figur 13 visar en 

elevation av byggnadens högdel. I det följande avsnittet kommer beräkningar att utföras både 

enligt BKR och Eurokod för utvalda detaljer. 

 

 

Figur 10: 3d-vy. 
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Figur 11: Elevation. 

8.1.1 Beräkningar- BKR 

Varje last räknad som huvudlastfall enligt BKR 2:321 tabell a, lastkombination 1 och 3. 

Egentyngd ingår. Säkerhetsklass 3, L40 och klimatklass 1. Tabell 6-8 redovisar de aktuella 

lasterna.  

Tabell 6 Laster på bjälklag 

Nyttig last 1,3*2  

HD/F 120/20 3,0  

30 mm pågjutning 0,7  

Installationer 0,5  

Totalt: 6,8 �C �W⁄  

 

Tabell 7 Laster på yttertak 

Snö 1,3*2  

Yttertak 0,8  

Installationer 0,5 

Totalt: 3,9 �C �W⁄  

 

Tabell 8 Laster övrigt 

Vindlast ]0 = 0,69 �C �W⁄  

Yttervägg � = 0,80 �C �W⁄  
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Terrängtyp ^^^ 

 

Balkar högdel plan +28,55 och 31,45 

_ = 4,6� ` = 9,3� 

abcdeff &Rgb:   ] = 9,3
2 ∙ 6,8 + 3 = 34,6 �C �⁄  

aii&R�gbdj`�:    = 34,6(4,6 − 0,2)
2 = 76 �C 

 

Figur 12: Detalj D. 

I beräkningen vid träbalkens upplag (figur 14) är anliggningsytan 165x110 (18150 mm2) 

ovanpå en plåt och balken antas vara i dimensionen 165x450. Pelare som  i detaljen ansluter 

från ovanliggande våningsplan utgör ingen tryckbelastning på den beräknade balken och 

därmed tas inte hänsyn till detta i beräkningen. 

� = :;�0
+<+,

= 0,6 ∙ 8
1,25 ∙ 1,2 = 3,2 mnR 

@��� =  :������� B = 1,5 ∙ 3,2 ∙ 18150 = 87,12 �C > 76 �C →  qr 
:��� valts till 1,5 eftersom &' ≥ 2ℎ och HD/F-bjälklaget utgör en utbredd last enligt SS-EN 
1995-1-1:2004/A1:2008. Beräkningen visar att den aktuella dimensionen på balken kommer 

att klara trycket under förutsättning att en stålplåt läggs in i upplaget. Utan stålplåten skulle 
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anliggningsarean enligt beräkning inte bli tillräckligt stor och medföra att balken inte klarar 

trycket beräkningsmässigt. 

 

 

Figur 13: Bestämning av ���� enligt remissversionen av Eurokod. 

Som tidigare nämnts användes i de tidiga versionerna av BKR en remissversion av Eurokod 

(SS-ENV 1995-1-1) för att ta fram faktorn:���. Enligt en remiss som utgavs i början på 90-
talet skulle faktorn sättas till 1 vid ändträ enligt figur 15 vilket skulle innebära att 

bärförmågan blir cirka 58 kN och att balken inte klarar belastningen.   

8.1.2 Beräkningar - Eurokod 

Lastberäkningen har gjorts i brottgränsstadiet och utgår ifrån 6.10b, lastkombination 1 och 3 

med säkerhetsklass 3. Tabell 9-10 redovisar de aktuella lasterna. 

Tabell 9 Laster på bjälklag 

Nyttig last 1,5*2  

HD/F 120/20  1,2*3 

30 mm pågjutning 1,2*0,7 

Installationer 1,2*0,5  

Totalt:  8,04 �C �W⁄  
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Tabell 10 Laster på yttertak 

Snö 1,5*2  

Yttertak 1,2*0,8  

Installationer 1,2*0,5 

Totalt: 4,56 �C �W⁄  

 

I beräkningen vid träbalkens upplag är anliggningsytan 165x110 (18150 mm2) ovanpå en plåt 

och balken antas vara i dimensionen 165x450. Motsvarigheten till L40 antas här vara GL32c. 

Den effektiva anliggningsytan får inte ökas i detta fall då ”a” - det vill säga avstånd till kant - 

antas vara lika med noll. 

Balkar högdel plan +28,55 och 31,45 

_ = 4,6� ` = 9,3� 

abcdeff &Rgb:   ] = 9,3
2 ∙ 8,04 = 37,4 �C �⁄  

aii&R�gbdj`�:   Q = 37,4(4,6 − 0,2)
2 = 82,3 �C 

Se figur 14 för detalj. 

���� = �<= ∙ ����0
+?

= 0,7 ∙ 3
1,25 = 1,75 mnR 

O�,��, = 82300
18150 = 4,5 mnR   >    2,63 mnR = 1,5 ∙ 1,75 = ��,����,��,  

Villkoret O,��, ≤ ��,����,��,  är därmed inte uppfyllt enligt normen. Följaktligenblir även 
bärförmågan för dålig för att ta upp lasten, enligt: 

CD��� =  :������� B = 1,5 ∙ 1,75 ∙ 18150 = 47,6 �C > 82,3 �C →  st qr! 
För att balken ska klara belastningen med avseende på tryck vinkelrätt mot fiberriktningen 

måste anliggningsarean ökas eftersom övriga faktorer för bärförmågan är mer statiska (de 

kan vara svåra att öka i jämförelse med arean). Den erfordrade anliggningsytan för att klara 

trycket blir: 

B = 82300
1,5 ∙ 1,75 = 31352,4 ��W 
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Det som kan göras för att öka anliggningsytan är att använda en större upplagsplåt med eller 

utan större balkdimension eller med hjälp av vinkeljärn. 

8.2 Fallstudie - Sävja 

Byggnaden är uppförd i Sävja, Uppsala och är ett bostadshus i två plan. Stommen är 

dimensionerad enligt BKR och uppbyggd med konstruktionsvirke i form av reglar och 

hammarband (45x170, cc600) med ett mellanbjälklag av Kertobalkar (45x300, cc600). 

Upplag på skiljevägg för mellanbjälklag kontrolleras i fallstudien. Byggherre för projektet är 

Svea projektkonsult AB och Forsbergs bygg var entreprenör. Figur 16-19 visar hur byggnaden 

är uppbyggd. Det inringade området i planen (figur 17) visar var anslutningarna vid bjälklag 

(figur 18) och golv (figur 19) är hämtade, för vilka beräkningar gjorts i följande avsnitt. 

 

Figur 14: Fasad mot sydost. 

 

Figur 15: Nedre plan. 
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Figur 16: Balkupplag, mellanvägg. 

 

Figur 17: Syll. 

8.2.1 Beräkningar – BKR 

Varje last räknad som huvudlastfall enligt BKR 2:321 tabell a, lastkombination 1 och 3. 

Egentyngd ingår. Säkerhetsklass 3 och klimatklass 1. Tabell 11-12 redovisar de aktuella 

lasterna. 

Tabell 11. Last på bjälklag 

Nyttig last 1,3(0,5+1,5) 

Egentyngd bjälklag inkl. installationer 1 

Totalt: 3,6 �C �W⁄  
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Tabell 12. Last på yttertak 

Snölast 1,3*1,6 

Egentyngd yttertak 1 

Totalt: 3,08�C �W⁄  

 

Beräkning för hammarband 

Beräkning för detalj enligt figur 18. 

_ = 2v7,1� ` = 0,6� 

aii&R�gbdj`�:    = 3,6 ∙ 2 ∙ 7,1
2 ∙ 0,6 = 15,3 �C 

I beräkningen vid Kertobalkens upplag är anliggningsytan 45x170 (7650 mm2) direkt ovanpå 

hammarbandet vars dimensioner är 45x170 i klass K24. 

� = :;�0
+<+,

= 0,6 ∙ 7
1,25 ∙ 1,2 = 2,8 mnR 

@��� =  :������� B = 1,5 ∙ 2,8 ∙ 7650 = 32,13 �C > 15,3 �C =  →  qr 
:��� valts till 1,5 eftersom &' ≥ 2ℎ enligt SS-EN 1995-1-1:2004/A1:2008.  Beräkningen visar 
att den aktuella dimensionen på balken kommer att klara lasten med god marginal. 

Beräkning för syll 

Beräkning för detalj enligt figur 19. 

_ = 2v7,1� ` = 0,6� 

I beräkningen förutsattes att laster på bjälklag och tak förs ned genom regeln direkt på syllen. 

Anliggningsytan är 45x170. Faktorn  �,�� sätts i detta fall till 1,25. 

wj&&bdj`�:  = x3,08 ∙ 2 ∙ 7,1
2 ∙ 0,6y + x3,6 ∙ 2 ∙ 7,1

2 ∙ 0,6y = 28,45 �C 

@��� =  :������� B = 1,25 ∙ 2,8 ∙ 7650 = 26,8 �C < 28,25 �C =  → et qr! 
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8.2.2 Beräkningar –Eurokod 

Lastberäkningen har gjorts i brottgränsstadiet och utgår ifrån 6.10b, lastkombination 1 och 3 

med säkerhetsklass 3. Tabell 13-14 redovisar de aktuella lasterna. 

 

Tabell 13. Laster på bjälklag 

Nyttig last 1,5*2 

Egentyngd med installationer 1,2*1 

Totalt: 4,2 �C �W⁄  

 

Tabell 14. Laster på yttertak 

Snölast 1,5*1,6 

Egentyngd yttertak 1,2*1 

Totalt: 3,6 �C �W⁄  

 

Beräkning för hammarband 

Beräkning för detalj enligt figur 18. 

_ = 2v7,1� ` = 0,6� 

aii&R�gbdj`�:    = 4,2 ∙ 2 ∙ 7,1
2 ∙ 0,6 = 17,9�C 

I beräkningen vid Kertobalkens upplag är anliggningsytan 45x170 (7650 mm2) direkt ovanpå 

hammarbandet vars dimensioner är 45x170 i klass C24. Den effektiva arean får i det aktuella 

lastfallet ökas med 30mm på vardera sidan längs fiberriktningen (SS-EN 1995-1-

1:2004/A1:2008). Faktorn�,�� sätts i detta fall till 1,5. 

���� = �<= ∙ ����0
+?

= 0,7 ∙ 2,5
1,3 = 1,18 mnR 

O�,��, = 17900
7650 + (170(30)2) = 1mnR   <    1,8 mnR = 1,5 ∙ 1,18 = ��,����,��,  

Villkoret O,��, ≤ ��,����,��,  är därmed uppfyllt enligt normen. Bärförmågan blir även med 
god marginal tillräcklig för att ta upp lasten, enligt: 

CD��� =  :������� B = 1,5 ∙ 1,18 ∙ {7650 + (170(30)2)| = 31,6�C > 18 �C =  →  qr! 
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Beräkning för syll 

Beräkning för detalj enligt figur 19. 

_ = 2v7,1� ` = 0,6� 

I beräkningen förutsätts att laster på bjälklag och tak förs ned genom regeln direkt på syllen. 

Anliggningsytan är 45x170 och får ökas med 30 mm längs fiberriktningen (SS-EN 1995-1-

1:2004/A1:2008).Faktorn  �,�� sätts i detta fall till 1,25. 

wj&&bdj`�:  = x4,2 ∙ 2 ∙ 7,1
2 ∙ 0,6y + x3,6 ∙ 2 ∙ 7,1

2 ∙ 0,6y = 33,3 �C 

O�,��, = 33300
7650 + (170(30)2) = 1,86mnR   >    1,475 mnR = 1,25 ∙ 1,18 = ��,����,��,  

Villkoret O,��, ≤ ��,����,��,  är därmed inte uppfyllt enligt normen. Bärförmågan blir heller 
inte tillräcklig: 

CD��� =  :������� B = 1,25 ∙ 1,18 ∙ {7650 + (170(30)2)| = 26,3 �C > 33,3 �C =  → st qr! 
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9 PROVTRYCKNING 

Provtryckningen utförs i syfte att se hur trä beter sig i praktiken i kontrast till den teori som 

gåtts igenom i rapporten.  

9.1 Material 

• Provtryckningsmaskin - Instron 5500R 

• Konstruktionsvirke, C24 45x70x550 mm 

• Förstärkta vinkelbeslag 90x90x2x65 mm 

• Stålplatta 100x95x10 mm 

• Stålplatta 100x45x10 mm 

• Ankarspik 40x4,0 mm 

• Resistansfuktmätare – Trotec T2000s 

9.2 Metod 

Provtryckningen har utförts för tre olika typer av lastfall där varje lastfall provtryckts två 

gånger.  För att simulera en träregel som står på en syll användes en stålplatta med 

dimensioner som motsvarar en regel för att enbart mäta tryck vinkelrätt mot fiberriktningen.  

Medelvärdet för ytfuktkvoten hos träet beräknades enligt SS-EN 13183-2/AC:2004 till ca 10 

%, genom tre provningar med en resistansfuktmätare. 

9.2.1 Prov 1. Anliggningsarea 45x70 

 

Figur 18: Geometrimodell. Prov 1. 

Träprovet arrangerades i Instron med en stålplatta placerad i mitten av träprovet med 

långsidan tvärs fiberriktningen enligt figur 20. Därefter påfördes lasten med en hastighet av 5 

mm/min till dess att provets lastkapacitet överskreds. Samma procedur upprepades två 

gånger. I figur 21-24 visas hur en av provningarna genomfördes. 
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Figur 19: Arrangemang av prov 1. 

 

Figur 20: Prov 1 påbörjat. 

 

Figur 21: Prov 1 slutfört. 
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Figur 22: Prov 1, påverkan av last. 

9.2.2 Prov 2. Anliggningsarea 95x70 

 

Figur 23: Geometrimodell. Prov 2. 

Träprovet arrangerades i Instron med en stålplatta placerad i mitten av träprovet med 

långsidan tvärs fiberriktningen enligt figur 25. Därefter påfördes lasten med en hastighet av 5 

mm/min till dess att provets lastkapacitet överskreds. Samma procedur upprepades två 

gånger. I figur 26-29 visas hur en av provningarna genomfördes. 

 

Figur 24: Arrangemang av prov 2. 
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Figur 25: Prov 2 påbörjat. 

 

Figur 26: Prov 2 slutfört. 

 

Figur 27: Prov 2, påverkan av last. 
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9.2.3 Prov 3. Vinkelbeslag. 

 

Figur 28: Geometrimodell. Prov 3. 

Beslagen spikades fast i träprovet och den mindre virkesdelen med hjälp av åttaankarspikar 

per beslag. Träprovet arrangerades i Instron med en stålplatta placerad ovanpå den mindre 

virkesdelen för att få en jämn lastfördelning enligt figur 30. Därefter påfördes lasten med en 

hastighet av 5 mm/min till dess att provets lastkapacitet överskreds. Samma procedur 

upprepades två gånger. I figur 31-34 visas hur en av provningarna genomfördes. 

 

Figur 29: Arrangemang av prov 3. 
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Figur 30: Prov 3 påbörjat. 

 

Figur 31: Prov 3 slutfört. 

 

Figur 32: Prov 3, påverkan av last. 
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9.3 Jämförelse av resultat och normer 

För att jämföra provtryckningarna med normerna beräknades dimensionerande 

materialvärde för C24 och K24 enligt respektive norm. Sedan beräknades brottslasten för 

aktuell anliggningsyta för delprov 1 och 2. Brottslasten markerades sedan i de 

provtryckningsdiagram som framtogs i respektive provtryckning. 

Delprov 3 jämförs med delprov 1 för att se hur förstärkningsåtgärden med vinkelbeslagen 

påverkar lastkapaciteten, se figur 39 och 40. 

9.3.1 Brottslast. Prov 1 – 45x70 

s}d~�~f:   Q� = BEFF ∙ ���� = {(45 ∙ 70) + (2 ∙ 30 ∙ 70)| ∙ 1,35 = 9922,5 C 
�r@:   Q� = B ∙ ���� = (45 ∙ 70) ∙ 2,8 = 8820 C 

9.3.2 Brottslast. Prov 2 – 95x70 

s}d~�~f:   Q� = BEFF ∙ ���� = {(95 ∙ 70) + (2 ∙ 30 ∙ 70)| ∙ 1,35 = 14647,5 C 
�r@:   Q� = B ∙ ���� = (95 ∙ 70) ∙ 2,8 = 18620 C 
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10 RESULTAT 

I detta avsnitt redovisas de resultat som framkom av fallstudien och provtryckningen. 

Resultatet av undersökningen redovisas i avsnitt 11 - diskussion, se även bilaga 2 för att läsa 

svaren på frågeformuläret i bilaga 1. 

10.1 Fallstudie 

I tabell 15 visas en sammanställning av resultaten från fallstudierna. 

För den större limträbyggnaden - Äldreboendet Vendelsö gård - visade beräkningarna enligt 

BKR att bärförmågan med god marginal klarade av den aktuella lasten. Enligt Eurokod 

saknades 42% av bärförmågan för att kunna ta samma last. 

För bostadshuset - Sävja - var bärförmågan hos hammarbandet enligt  både BKR och 

Eurokod med god marginal godkänd. Däremot gick syllen till tryckbrott enligt beräkningarna 

med bägge normerna där marginalen som saknades för BKR var något mindre än för 

Eurokod. 

Tabell 15. Resultat fallstudier 

Fallstudie - Vendelsö gård Fallstudie - Sävja 

BKR 

@��� =  :������� B = 87,12 �C > 76 �C
→  qr 

Eurokod 

CD��� =  :������� B = 47,6 �C > 82,3 �C
→  st qr 

 

BKR 

Hammarband 

@��� =  :������� B = 32,13 �C > 15,3 � =  
→  qr 

Syll 

@��� =  :������� B = 26,8 �C < 28,25 � =  
→ et qr! 

 

Eurokod 

Hammarband 

CD��� =  :������� B = 31,6�C > 18 �C =  
→  qr 

Syll 

CD��� =  :������� B = 26,3 �C > 33,3 � =  
→ st qr! 
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10.2 Provtryckning 

Resultaten av provtryckningarna redovisas tillsammans med uträknade brottslaster för 

respektive norm i figur 35-40. Brottslasten för normerna finns markerade i 

provtryckningsdiagrammen som framtogs i respektive provtryckning. 

Delprov 3 (figur 39 och 40) jämförs med markeringen för provtryckning i delprov 1 (figur 35) 

för att se hur förstärkningsåtgärden med vinkelbeslagen påverkar lastkapaciteten. 

 

Figur 33: Resultat prov 1, test 1. 

 

Figur 34: Resultat prov 1, test 2. 

 

BKR 

Eurokod 

Provtryckning 

BKR 

Eurokod 

Provtryckning 
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Figur 35: Resultat prov 2, test 1. 

 

Figur 36: Resultat prov 2, test 2. 

BKR 

Eurokod 

Provtryckning 

BKR 

Eurokod 

Provtryckning 
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Figur 37: Resultat prov 3, test 1. 

 

Figur 38: Resultat prov 3, test 2. 

  

BKR 

Eurokod 

Provtryckning 1 (45x70) 

BKR 

Eurokod 

Provtryckning 1 (45x70) 
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11 DISKUSSION 

Byggnadsnormerna har sedan mitten av 1900-talet gått från att vara ett nationellt framtaget 

dokument där samtliga normer som regleras ryms i en mindre upplaga om ett hundratal 

sidor, till de idag internationellt framtagna och nationsanpassade Eurokoderna som omfattar 

tusentals sidor. Därmed kan konstateras att normerna regleras i mycket större omfattning 

idag än tidigare. Anpassning till internationell handel med standardisering och ett annat sätt 

att bygga med nya trämaterial har förmodligen bidragit till denna utveckling.  

Det är viktigt att se helhetsbilden av normskiftet. Det råder inga tvivel om att de 

karakteristiska hållfasthetsvärdena har reducerats betydligt, men det är inte bara här som 

förändringar har skett. I Eurokod har bärförmågan överlag reducerats medan lasterna ökat 

till följd av att koefficienter för säkerhetsklass förhöjts och appliceras på lasten istället för 

materialet med större dimensionerande laster som följd.  

11.1 Provningsmetoder 

Den stora skillnaden i karakteristiska hållfasthetsvärden beror på att provningsmetoderna de 

grundar sig i utförs på olika sätt. I utvecklingen av Eurokod har man valt ett mer 

grundläggande tillvägagångssätt där provtryckning enligt CEN-metoden ger karakteristiska 

värden som inte tar hänsyn till att närliggande fibrer tar upp tryckkraften vid lokalt tryck. 

Detta beaktas istället vidberäkningarna. Enligt Eurokod sker detta genom att beräkna en 

effektiv anliggningslängd, &EFF som beror på hur lastfallet ser ut, till skillnad mot BKR där 
närliggande fibrer ingår i de karakteristiska värdena oavsett lastfall.  

I en jämförelse mellan CEN EN408- och ASTM-metoden kan sägas att för samma typ av trä 

uppnådde materialet en tryckhållfasthet på 2,8 respektive 7 MPa. (A.J.M. Leijten, H.J. 

Larsen, T.A.C.M. Van der Put, 2009) Det finns här tydliga korrelationer mellan de 

karakteristiska hållfasthetsvärdena angivna i BKR respektive Eurokod vilket också bör peka 

på att dessa testmetoder (eller liknande) utgjort grunden för normerna. 

11.2 Undersökning 

Undersökningen genomfördes i en liten omfattning och bör inte ses som någon 

representation av den allmänna uppfattningen av normskiftet, men detta var heller inte 

avsikten. Avsikten med undersökningen var snarare att få en något sånär klarare bild av hur 

tillverkare och normsättare ser på normskiftet. De flesta respondenterna ansåg att 
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beräkningar blivit mer komplicerade och krångliga i förhållande till BKR medan andra inte 

hade märkt av någon större skillnad. I de fall som beräkningarna blivit mer komplicerade kan 

detta innebära att dimensioneringsprocessen blivit krångligare och tar längre tid, med dyrare 

projekteringskostnad som följd. 

Om det byggs mer eller mindre med trä nu än tidigare verkar inte bero direkt på den 

förändrade beräkningsgången för trä utan i så fall snarare på krav införda i andra Eurokoder 

som fått påverkan på andra områden. Strävan efter att bygga hållbart verkar också ha 

påverkat användningen av trä och gjort att det möjligtvis byggs mer med trä idag än tidigare 

men att detta inte på något sätt påverkats av normerna i sig utan av miljöpolitiska skäl.  

Olika material har påverkats olika där exempelvis limträ fått reducerad hållfasthet medan 

Kerto är opåverkat utan någon reduktion. Hur konstruktionsvirke påverkats i detta avseende 

i förhållande till limträ och Kerto framgår inte ur undersökningen. Normskiftet har haft en 

viss påverkan på utformningen av knutpunkter i träkonstruktioner men inga markanta 

förändringar verkar ha skett. De förändringar som dock bland annat kan ha skett är minskad 

användning av ankarspik på grund av klossbrott och att tryck vinkelrätt fibrerna undviks 

genom att se till att utföra konstruktioner på ett sådant sätt att så få tryckta trädelar som 

möjligt uppstår. I de fall där trycket vinkelrätt fibrerna inte klaras, används förstärkningar i 

form av mellanläggsplåtar, skruvar eller större balkdimensioner för att uppnå en större 

anliggningsarea. I vissa fall kan trädelar som särskilt utsätts för tryck ersättas av andra 

material som klarar av att ta trycket, exempelvis genom att byta ut en träsyll mot stål. 

11.3 Fallstudier 

Den sista versionen av BKR utgår ifrån samma :��� som Eurokod, eftersom BKR hänvisar till 
Eurokoden för framtagning av detta värde. Här skiljer normerna sig inte åt. Den största 

skillnaden som dock uppstår mellan normerna och som även fallstudie del 1 visade, är vid 

upplag i balkände där man i Eurokod inte får öka den effektiva anliggningsarean. 

Utnyttjandegraden hos träet blev i fallstudie del 1, enligt BKR ca 87 % medan träet enligt 

Eurokod saknade ca 42 % utnyttjandegrad. BKR påverkas här inte lika negativt på grund av 

det i regel redan höga dimensionerande materialvärdet där fiber på bägge sidor finns 

medräknat oavsett lastfall. Det intressanta här är att byggnaden inte skulle få utformas på 

detta vis idag enligt normerna, trots att man i det aktuella fallet använt sig av en 

förstärkningsåtgärd i form av en mellanliggande plåt. 

I fallstudie del 2 där beräkningar gjordes för konstruktionsvirke, blir skillnaden inte lika 

slående. Detta beror dock delvis på att beräkningarna gjordes där lasten angriper mitt på syll 
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och hammarband - den effektiva arean fick därmed ökas i Eurokod-beräkningen. Limträ ger 

möjlighet till större spännvidder hos balkarna som bär bjälklaget med avseende på 

böjförmåga men denna typ av konstruktion begränsas ändå enligt fallstudie 2 vid beräkning 

av sylltrycket enligt BKR och Eurokod då lasten blir för stor. Spännvidden begränsas 

troligtvis även i limträkonstruktioner av samma anledning.  

11.4 Provtryckningar 

Provtryckningarna som gjordes visade att båda normerna låg på den säkra sidan vad gäller 

brottslast trots att det kan vara svårt att tyda exakt när brott uppstår utifrån de diagram som 

erhölls. Provtryckningsdiagrammen framtogs av misstag i olika skalor på x- och y-axeln vilket 

kan bli missvisande när man jämför resultaten även om resultatet blev liknande. 

 Provtryckning 2 där anliggningen parallellt med fibrerna fördubblades gjorde också att 

tryck-kapaciteten fördubblades. Provtryckning 3 med vinkelbeslag, visar att kapaciteten ökar 

med den aktuella åtgärden. Det är svårt att säga hur mycket eftersom det i detta fall var 

särskilt svårt att avgöra exakt när tryckbrott vinkelrätt mot fibrerna uppstod, eftersom 

provmaterialet utsattes för både parallellt och vinkelrätt tryck samtidigt. Dessutom uppstod 

flytning i spik samt spjälkning längs fibrerna i den stående trädelen som skulle utgöra regeln 

vilket kan utgöra en felkälla. Klart var åtminstone att den liggande trädelen som utgjorde 

syllen och belastades vinkelrätt gick till brott långt innan den parallellt belastade.  

Anmärkningsvärt är även att för prov 1 har beräkningen enligt BKR en lägre brottslast än 

Eurokod för att sedan bli högre när anliggningsytan ökas i prov 2. Vid varje ökning av 

anliggningslängden blir brottslasten i BKR hela tiden högre än för Eurokod visar en snabb 

beräkning med ökande anliggningslängder. För samtliga provuppsättningar som 

genomfördes skulle det ha varit önskvärt att utföra flera test för samma geometri för att 

kunna se eventuell spridning i resultaten, men detta kunde inte göra på grund av tidsbrist. 

12 SLUTSATSER 

Den internationella utformningen av normer sker genom bedömningar av experter och 

forskare från olika länder. Det är därför svårt att säga exakt varför normerna är utformade 

som de är och vem eller vilka som beslutat om vilken forskning och vilka slutsatser som ska 

ligga till grund för specifika avsnitt. Litteraturstudien gav dock en bra bild över vilken 
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forskning som kan ha legat som grund till Eurokod. Provtryckningen påvisade att båda 

konstruktionsnormerna är utformade för att skapa trygga säkerhetsmarginaler för fel vid 

dimensioneringen.  

Byggnadsbranschen har påverkats olika av normförändringen där vissa anser att det blivit 

svårare att dimensionera medan andra inte märkt av någon skillnad. Fallstudien och 

undersökningen visade att upplag med limträ har påverkats negativt i störst utsträckning i 

jämförelse med konstruktionsvirke, eftersom limträ ofta används i större byggnader med 

större spännvidder och laster. Eftersom limträ sällan används i mindre byggnader så har 

antagligen större byggnader påverkats mest av normförändringen.  

Exakt vad som har motiverat förändringen i beräkningsgången och varför man inte längre vill 

använda den äldre, framgår inte helt tydligt. Troligtvis handlar det om att anpassa 

beräkningsgången till fler olika lastfall på ett bättre sätt. Klart är emellertid att en förändring 

i beräkningsgången var nödvändig efter bytet av provningsmetod som underlag för de 

karakteristiska värdena. 

Av beräkningarna som gjorts framgår att det är den effektiva belastningsarean som är mest 

avgörande för om konstruktionen fungerar eller inte och inte enbart hållfasthetsvärdet 

eftersom hållfasthetsvärdena skiljer sig så pass lite mellan lägsta och högsta materialkvalitet. 

Eurokod är bättre anpassat för olika lastfall med beräkning av den effektiva anliggningsarean 

i jämförelse med BKR och stämmer därför förmodligen bättre överens med verkligheten. 

13 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Genom korrespondens med SIS framkom att det lär krävas en mer djupgående undersökning 

och kartläggning med fokus på beslut av normer, än vad som gjorts i detta arbete. Det är 

heller inte säkert att man bör gå via SIS för att komma fram till några slutsatser om detta. 

Olika normer har förmodligen framvägts på olika sätt och av olika personer så det kan 

eventuellt vara svårt att säga exakt hur man kommit fram till en viss norm. I detta arbete 

framkom flera olika beräkningsmodeller för beräkning av tryck vinkelrätt mot 

fiberriktningen där normsättarna gjort ett val mellan dessa. En analys av olika 

beräkningsmetoder som identifieras och sedan jämförs med varandra för att bedöma dess 

funktion som byggnadsnorm kan vara en idé till fortsatt arbete.  

Annat av intresse är att titta på hur höjden på tvärsnittet hos hammarband och syll påverkar 

resultatet av beräkningar och provtryckningar och även se på fall med tryck i vinkel mot 
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fibrerna på samma vis som gjorts i denna rapport. I samband med detta kan liknande 

provtryckningar utföras med limträ och Kerto samt även göra provtryckning vid balkändar. 
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BILAGA 1 – FRÅGEFORMULÄR 

Frågeformulär till SIS och Boverket 

1. Vilka provningsmetoder för trä ligger till grund för hållfasthetsvärden i BKR resp. Eurokod 5? 
 

2. Vilken forskning ligger till grund för tryck vinkelrätt mot fibrerna 
 

3. Vilken nation har haft störst inflytande vid utformningen av Eurokod 5? 
 

4. Varför saknas beräkningar för bärförmåga vid tryck vinkelrätt mot fibrerna i de tidiga 
upplagorna av BKR och varför hänvisas till EC5 när de sedan införs år 1995? 
 

5. Varför frångick man det äldre dimensioneringsgångarna i BKR? 
 

6. Har de olika trämaterialen påverkats olika av förändringen (limträ, k-virke, kerto)? 
 

Frågeformulär till tillverkare och användare 

 

1. Har ni märkt av någon skillnad till följd av övergången från BKR till Eurokod t.ex. mer 
komplicerade beräkningar, begränsningar o.s.v.? 
 

2. Har normändringen gjort att det byggs mer eller mindre med trä än tidigare, eller är det 
oförändrat? 
 

3. Har de olika trämaterialen påverkats olika av förändringen (t.ex. limträ, k-virke, kerto)?  
 

4. Påverkas större byggnader i större utsträckning än mindre eller tvärtom? 
 

5. Hanteras knutpunkter (Limträ, trä) på samma sätt som tidigare? 
 

6. Hur sker utformning av hammarband/balk
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BILAGA 2 -SVAR PÅ FRÅGEFORMULÄR 

Användare och tillverkare av träprodukter 

Användare 1 

1. Generellt sett mer komplicerade beräkningar och sämre egenskaper för tryck vinkelrätt 

fibrerna. 

 

2. Trä har nog ökat lite, mest beroende på sämre villkor för brand/stål. 

 

3. Har ingen uppfattning, vi använder bara limträ. 

 

4. Trä har fått lite ökad konkurrenskraft relativt stål på större byggnader där inte oskyddat stål 

kan användas längre. 

 

5. I stort sett. 

 

6. Ofta med mellanläggsplåtar för att minska tryck vinkelrätt fibrer. 

Användare 2 

1. Mer beräkningar. I vissa fall har andra tekniska lösningar använts för att lösa problemet med 

låga tryck vinkelrätt fibrerna. Kunskapen om belastningar vinkelrätt fibrerna är gammal. 

Effekten blir mer accentuerad vid långa spännvidder och vid flervåningsstommar i trä.   

 

2. Svår fråga. Jag tror inte att normerna påverkar så mycket om man bygger i trä eller annat 

material. Det handlar mera om ekonomi, finansiering och behov. Det har pågått och pågår 

olika typer av kampanjer för att bygga miljömässigt och hållbart. I det ligger också 

materialfrågan. Kunskapen om att bygga i trä har mest funnits inom småhusbyggandet. 

Successivt har kunskapen för att bygga flervåningshus i trä utvecklats och det gör att det nu 

byggs flervåningshus i trä i en omfattning, (relativt liten kontra betong) som inte alls byggts 

tidigare. 
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3. Upplag för limträbalkar påverkas relativt mycket eftersom man kan ha långa spännvidder och 

höga laster. Man kan nog säga att det är relativt lika oavsett produkt.  

 

4. Större byggnader leder ofta till större utnyttjande av materialen, men koncentrerade laster i 

små byggnader kan också vara ett problem.   

 

5. Nya beräkningsregler och normer har gett möjligheter att bättre utnyttja materialet på grund 

av bättre kunskap. Samtidigt måste tilläggas att kunskapen om hur materialet beter sig och 

fungerar inte är beroende av normer eller regler. Normer och regler kan inte täcka in alla 

tänkbara dimensioneringssituationer. Det man försöker undvika i flervåningsstommar är 

knutlösningar som ger så lite ”trä på höjden” som trycks vinkelrätt. Till exempel att man inte 

låter laster från flera våningar passera ner till grunden via många trädelar som blir tryckta 

vinkelrätt fibrerna. 

 

6. I de fall trycket vinkelrätt fibrerna inte kan klaras används olika typer av förstärkningar. 

Ibland genom att ta till större dimensioner så att ytorna blir tillräckligt stora, ibland med hjälp 

av olika beslag och i något exempel jag sett så byter man ut syllen med ett annat material. 

Balkupplag kan också armeras med skruvar som fördelar trycket på en större trävolym. Ibland 

gör man också ett övervägande om deformationens storlek och hur anslutande komponenter 

kan bidra till att fördela ut lasterna. I många fall är det en deformationsfråga och inte en fråga 

om kollaps av en stomme. 

 

Användare 3 

1. Vi köper takkonstruktionen externt färdigdimensionerad så där är det inte jobbigare för oss. I 

övrigt har det inte påverkat oss mycket. Vi bygger husen med 45x220 c/c600 och en 45x220 

bärlina så det räcker till. Sanningen är den att jag inte räknat en rad med Eurokod. 

 

2. Ingen skillnad för oss. 

 

3. Nej. 

 

4. Vet ej. 

 

5. Ja. 

 

6. Förstår inte riktigt frågan, så pass. 
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Användare 4 

1. Det är mera detaljerat i Eurokoden annars är väl inte beräkningarna svårare. 

 

2. Vad gäller limträ som är vår produkt så har vissa hållfasthetsvärden sänkts och detta gör väl 

att vår vara blivit dyrare.Vissa är på väg att rättas upp igen in en reviderad EN 14080. 

 

3. Limträ har fått sänkta värden vilket inte Kerto och K-virke fått så viss skillnad finns det. 

 

4. Då upplagstryck varit en del som drastiskt sänkts så blir det stora byggnader mera utsatta än 

mindre byggnader. 

 

5. Vi hanterar dem i princip på samma sätt men de med upplag blir ofta mera komplicerade för 

att uppfylla de nya kraven. 

 

6. Kertobalkar och mindre limträbalkar klarar ofta upplagstrycket via anliggning utan någon 

extra förstärkning. Större balkar måste ofta förstärkas för tryck vinkelrätt fibrerna. 

Användare 5 

1. Ja det har helt klart blivit knöligare att göra beräkningar enligt EC. 

 

2. Nej det har inte med normen att göra utan det beror troligtvis på att regeringen har uttalat 

bygga mer med trä. 

 

3. Hållfasthetsvärden för Kerto har inte förändrats men däremot limträ har fått sämre värde för 

tryck vinkelrätt fibrerna samt för skjuvning. Det enda positiva är att tvärdragsvärdet har ökat 

med 25%. 

 

4. Ser ingen skillnad vad det gäller limträ. 

 

5. Nej! Användningen av ankarspik minskar p.g.a. klossbrott. 

 

Balkupplagen får oftast förstärkas med plåt och skruv för att klara upplagstrycket 

 

Normsättare 
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Boverket 

Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på dina frågor i detalj. Det framgår av både BKR och 

eurokoderna vilka standarder som ligger till grund för olika hållfasthetsvärden och hur dessa 

fastställs genom provning. Det har i BKR aldrig saknats data för att beräkna tryck vinkelrätt 

fiberriktningen. Hållfasthetsvärden från europeiska standarder infördes i BKR år 2010 (BFS 

2010:2). Den 1 januari 2011 övergick Sverige till eurokoderna för verifiering av det tekniska 

egenskapskravet bärförmåga, stadga och beständighet. Det är inte möjligt att blanda olika 

system och att BKR inte kunde användas efter den 2 maj 2011 beror bland annat på att det 

innebär för mycket arbete att upprätthålla två parallella system. 
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