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Sammanfattning 
 
Examensarbetets syfte är att finna en beräkningsgång för ribbdäcksbjälklag så 
att en spännviddstabell kan skapas. Ett ribbdäcksbjälklag består av stående 
limträbalkar med en liggande KL-träskiva ovan som fungerar som golv. I detta 
examenarbete är KL-träskivan 2,4 meter bred och vilar på två limträbalkar. 
Full samverkan mellan de olika materialen råder. Idag finns det några aktörer på 
marknaden som levererar liknande typer av bjälklag men det finns ingen 
beräkningsgång preciserad i Eurokod. Förstudien till examensarbetet har visat 
på att tillvägagångssättet för att lösa den mest problematiska beräkningen har 
varit densamma för de företagen vi har kollat på. Svårigheten är att beräkna den 
effektiva bredden för tvärsnittet. 
Det finns även olika standarder som gäller för hur stor nedböjningen får vara för 
ett bjälklag. I examensarbetet utförs beräkningar för att uppfylla de krav som 
gäller i Sverige samt de krav som gäller i Österrike. Detta görs för att 
dalamissivträ misstänker att kraven på de österrikiska bjälklagen är högre ställda 
med avseende på svikt, de vill kunna erbjuda ett styvare bjälklag. I tabellen ska 
dimensioner anges för att respektive krav ska uppfyllas. De österrikiska kraven 
har visat sig vara hårdare ställda jämfört med de svenska och kommer därför att 
kräva en balk av större dimension i de lägre lastfallen. I fallen med större laster 
kommer balkdimensionerna mellan de olika lastfallen inte att skilja sig. Där har 
det visast sig att branddimensioneringen varit helt dimensionerande. Tabellen 
ska vara ett hjälpmedel för företaget Dala massivträ att lättare nå ut till 
beställare. 
 
Beräkningsgången har gjorts i Mathcad, där okända parametrar har lösts ut och 
beräknats fram. Vissa parametrar har varit fasta utifrån Dala massivträs 
önskemål, så som KL-träskivans tjocklek och ingående komponenters 
materialegenskaper. När beräkningarna har gjorts har de kontrollerats så att 
momentkapacitet och tvärkraftskapacitet är tillräcklig i respektive last fall och 
spännvidd. Nedböjningen har kontrollerats liksom branddimensioneringen. Har 
bjälklaget inte uppfyllt hållfastighetsdimensionering eller kraven för 
svenskstandard alternativt österrikiskstandard har en högre dimension valts på 
limträbalken. Limträbalk har valts utifrån Setra trävarors standardsortiment.  
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Resultatet av beräkningarna har förts in i en spännviddstabell som byggts upp 
för att enkelt kunna välja balk utifrån tänkt last fall. 
Beräknings exempel finns redovisat i en bilaga där ett lastfall och en spännvidd 
redovisas. Resultatet leder till att varje spännvidd och lastfall får två 
dimensioner, en för att klara svensk standard och en för att klara 
österrikiskstandard. 
 
I diskussionen diskuteras eventuella felkällor, effekten av tätare placering med 
limträbalkar och orsaken till en differens i jämförelsen mellan Mathcad och 
Calculatis. Även resultatet i spännviddstabellen diskuteras. 
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Abstract 

The purpose of the degree project is to find a calculation path for ribbed 
deck joists so that a span width table can be created. A ribbed deck joists 
consists of standing glulam beams with a lying cross laminated timber slab 
above which functions as a floor. In this thesis, the cross laminated timber 
board is 2.4 meters wide and rests on two glulam beams. 
Full cooperation between the different materials prevails. Today, there are 
some players in the market that deliver these types of floor but there is no 
calculation rate specified in Eurocode. The preliminary study for the degree 
project has shown that the approach to solving the most problematic 
calculation has been the same for the companies we have looked at. The 
difficulty is to calculate the effective width of the cross section. 
There are also different standards that apply to how large the deflection 
may be for a beam. In the thesis work, calculations are performed to meet 
the requirements that apply in Sweden and the requirements that apply in 
Austria. Dimensions must be specified in the table for fulfilling the 
respective requirements. The Austrian requirements have proved to be 
harder compared to the Swedish ones and will therefore require a beam of 
greater dimension in the lower load cases. In case with the larger loads, the 
beam dimensions between the different loads will not differ because it has 
been shown that the fire has been dimensional. The table should be a tool 
for the company Dala massivträ to reach the customer more easily. 

 
The calculation path has been made in Mathcad, where unknown 
parameters has been solved and calculated. Some parameters have been 
fixed based on Dala massivträ´s wishes, such as the thickness of the cross 
laminated timber board and the material properties of the component 
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parts. Once the calculations have been made, they have been checked so 
that torque capacity and transverse power capacity are sufficient in the 
respective load cases and span. The deflection has been checked as well as 
the fire dimensioning. The flooring has not fulfilled the dimensioning or the 
requirements for Swedish standard alt. Austrian standard has a higher 
dimension selected on the glulam beam. Glulam beam has been selected 
based on Setra's wood products standard range. 
 
The result of the calculations has been entered into a span table which has 
been built up in order to be able to easily select the beam from outside the 
intended load case. 
The calculation example is presented in an annex where a load case and a 
span are reported. The result is that each span and load fall get two 
dimensions, one to meet the Swedish standard and one to cope with the 
Austrian standard. 
 
In the discussion, is discussed possible sources of error, the effect of denser 
placement with glulam beams and the cause of a difference in the 
comparison between Mathcad and Calculatis. The result in the span table is 
also discussed. 
 

Dalarna University 
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Förord 
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Tack till Mattias Brännström för att vi fick skriva vårt examensarbete tillsammans med 

Dalamassivträ AB och för de kommentarer vi fått under examensarbetets gång. Tack till 

David Ramberg på Dala massivträ som är kunnig inom träkonstruktion och har granskat vår 

beräkningsgång. Tack till Manfred Augustin vid Universitetet i Graz som tagit fram rapporten 

som till stor del låg till grund för vår rapport och att han ville dela med sig av den. Ett tack till 

vår handledare Fredrik Lindberg som hjälpt oss utbyta idéer, tipsat om bra litteratur och som 

gett återkoppling på examensarbetet. 
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1 Inledning 

I detta examensarbete redovisas resultat och slutsatser som behandlar spännvidder för 

ribbdäcksbjälklag. Ribbdäcksbjälklag är ett prefabricerat bjälklag som kan bestå av trä eller 

betong. I detta examensarbete behandlas ribbdäcksbjälklag uppbyggt av trä där en KL-

träskiva limmas ovanpå limträbalkar på högkant vilket ger en styv enhet.  

Examensarbetet genomfördes tillsammans med Dala massivträ och omfattade att ta fram en 

spännviddstabell. Spännviddstabellen redovisar dimensioner som uppfyller svensk standard 

och dimensioner som uppfyller österrikisk standard. Resultat och slutsatser från detta 

examensarbete kommer bidra till ökad förståelse för dimensionering av ribbdäcksbjälklag och 

enklare projektering för dalamassivträ.  

Metoden bygger på beräkningar utifrån formler då tidsutrymme för empiriska tester så som 

provtryckning inte fanns.  

 

1.1 Bakgrund 

Dala massivträ med placering i Sågmyra projektleder och levererar projektanpassade och 

monteringsfärdiga produkter av massivträ så som limträ, korslimmatträ, fanerträ och 

kombinationer av dessa. Företaget erbjuder produkter med låg klimatpåverkan och drivs av 

vetskapen att en trästomme har en betydligt mindre klimatpåverkan än en betongstomme 

(Dala massivträ, 2019). 

 

Dala massivträ tillverkar bland annat ribbdäcksbjälklag (se figur 1) som är en sammansatt 

produkt av limträbalkar och en KL-träskiva, KL-träskivan limmas ovanpå limträbalkarna. 

Genom en noggrant kontrollerad limning i fabrik uppnås full samverkan mellan skiva och 

balk, det ger en hög styvhet. Längd, bredd och höjd på ingående delar kan variera beroende på 

användningsområde och hållfasthets krav (Dala massivträ, 2019). 

 

 

 
Figur 1. Ribbdäcksbjälklag (KLH massiveholz GmbH, 2014) 

 

  

Dala massivträ saknar idag en spännviddstabell för deras ribbdäcksbjälklag vilket gör det 

svårt att nå ut till beställare vilket är bakgrunden till att detta arbete genomfördes. 

 

Dala massivträ ställer höga krav på produktkvalitet så utöver dimensionering enligt Eurokod 

kontrolleras även att ribbdäcket uppfyller kraven för nedböjning enligt BKR 5:324 Svikt, 

”Nedböjningen hos en enskild bjälke i ett träbjälklag bör inte överstiga 1,5 mm under 

inverkan av en kortvarig punktlast (kdef = 1) vars dimensioneringsvärde är 1,0 kN. Bjälken 

förutsätts vid beräkningen vara fritt upplagd och belastad i sin mittpunkt” (Boverket. sid 115, 

2010). 

 

 

 

 

 

”På grund utav upphovsrättsliga skäl saknas bilden i den elektroniska utgåvan” 

 

 

 

”På grund utav upphovsrättsliga skäl saknas bilden i den elektroniska utgåvan” 
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Dala massivträ misstänker att beräkning enligt den österrikiska standarden (ÖNORM EN 

1995-1-1) och tillhörande nationella bilaga (ÖNORM B 1995-1-1) (Austrian Standards, 2019) 

ger ett styvare bjälklag. De vill därför skapa en spännviddstabell där dimensioner för de båda 

standarderna är presenterade.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att skapa en spännviddstabell för en typ av 

ribbdäcksbjälklag baserat på två olika standarder, en med svensk standard och en med 

österrikisk då kraven för nedböjning skiljer dessa två åt. Dala massivträ misstänker att den 

österrikiska standarden ställer högre krav på nedböjning och därmed ger ett styvare bjälklag. 

De vill ha möjlighet att erbjuda ett styvare bjälklag. Ribbdäcksbjälklagen dimensioneras även 

för att klar bruksgräns-, brottgräns- och branddimensionering enligt svensk standard.   

Genom att redovisa resultat för de båda standarderna kan kund och projektör få möjlighet att 

välja mellan bjälklag av olika kvalité. Med kvalitet menas hur bjälklaget upplevs av 

användaren.   

För att undersöka möjligheten att hålla nere bjälklagstjockleken utförs en kontroll av vad 

tätare centrumavstånd på limträbalkarna skulle betyda för balkdimensionen.  

Olika användningsområden och spännvidder analyseras för att ta fram tabellen.  

För att kontrollera beräkningarna utförs en jämförelse med beräkningsprogrammet Calculatis 

framtaget av Stora Enso.  

Tabellen kan användas som hjälpmedel för att lättare kunna välja ett bjälklag från Dala 

massivträ vid projektering av diverse byggnader. 

  

1.3 Avgränsningar 

Centrumavstånd mellan limträbalkarna begränsas till 1200 mm.  

Full samverkan mellan limträ och KL-träskiva antas. 

Limträbalk begränsas till GL30c med bredd 140 och höjd variabel. Val av KL-träskivan 

begränsas till tjocklek totalt 100 mm med 5 skikt á 20mm och bredd 2400 mm. Virkeskvalitet 

i skivans samtliga lager är C24. 

Svängningsbenägenhet (egenfrekvens) kontrolleras endast genom förenklade metoder. 

Vid branddimensionering antas att KL-träskivan är brandskyddad och limträbalken utsätts för 

tresidig brand. Limträbalken dimensioneras för att klara R60. 

Spännvidder som presenteras i spännviddstabell är 6 – 13 meter med en meters intervall.   

Spännviddstabellen redovisar endast dimensioner för lastkombination av permanentlast 1, 1.5, 

2, 2.5, 3 kN/m2 och nyttig last i kategori A,B och C enligt formelsamling (Isaksson & 

Mårtensson, 2016). 

Material- och kostnadsbesparingsaspekter tas inte upp i detta examensarbete.  

  



Högskolan Dalarna 

3 

2 Teori 

 

KL-trä står för korslimmat trä. Flera lager av massiva träskivor limmas korslagt samman och 

bildar en formstark skiva (figur 3). Limningen sker även av kanterna på de ingående 

komponenterna. Antalet lager, även kallat lameller som används i skivan som undersöks är 

fem. Där tre av lamellerna har fibrerna i spännviddsriktningen, övriga två lager ligger 

vinkelrätt mot spännviddsriktningen (figur 2). Varje lamell är 20 millimeter tjock. Produkten 

limmas samman under tryck och ger en solid skiva som vanligtvis används vid 

stomkunstruktioner. (Svenskt trä, 2009). 

Limträ är uppbyggt av sammanlimmade trälameller med fiberriktningen parallellt med 

längden (se figur 4). Sammansättning av minst två lameller ger en limträbalk, vårt arbete har 

utgått från Setra trävarors sortiment på limträbalkar. Detta ger ett konstruktionsmaterial som 

är starkt i förhållande till sin egenvikt. Både KL-träskivan och limträbalken är fingerskarvade 

i fiberriktningen (Svenskt trä, u.d.).  

Trävarorna som används vid tillverkning av både limträprodukter och KL-träskivor ska vara 

sorterade utifrån hållfasthetsklass enligt SS-EN 14081-1 och SS-EN 14080.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                                             

   

 

 
 
Figur 4. Limträbalk (Nords, u.d.) 

 

Här följer de standarder och formler som används för spännviddsberäkningar. 

 

Figur 2. KL-träskiva (Borgström & 
Fröbel, KL-trähanboken, 2017). 

  

Figur 3. KL-träskiva 
(Schaumburger & Lorenz, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”På grund utav upphovsrättsliga skäl saknas bilden i den elektroniska utgåvan” 
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2.1 Begrepp och valda värden 

 
Figur 5. Ribbdäcksbjälklag (Augustin & Thiel, 2017).  

 

b        lastbredd 

bef      effektiv bredd 

bef,i    effektiv bredd på var sida om limträbalk (i = 1,2) 

bw      limträbalkbredd   

bf,i      avstånd mellan limträbalkar (i = 1,2) 

h        limträbalkhöjd 

tKLT    KL-träskivans tjocklek        

 

För beräkningar i detta examensarbete hämtas värden från boken Byggkonstruktion regler- 

och formelsamling (Isaksson & Mårtensson, 2016). 

Elasticitetsmodul (E), skjuvmodul (G) och längsskjuvning (fvk). 

Omräkningsfaktor (kmod). 

Partialkoefficient för olika träslag (γM). 

 

Vid brandberäkning väljs β0 till 0,65 mm/min enligt tabell 16.2 i limträhandboken del 2 

(Svenskt trä, 2016).  

 

2.2 Nedböjning enligt BKR 

Nedböjning enligt boverkets konstruktions regler (BKR) beräknas med följande formel 

(Isaksson & Mårtensson, 2016). Detta är en förenklad metod för att kontrollera 

svängningsbenägenheten (egenfrekvensen) i bjälklaget. Är nedböjningen mindre än 1,5 mm 

uppfylls kraven enligt BKR. Se ekvation 2.1  (Svenskt trä, 2017). 

 

 

       vmax= 
𝑃𝐿3

48EI
   

 

vmax     Max nedböjning        (vmax  ≤  1,5 mm) 

P         Kraft 

L         Längd 

E         Elasticitetsmodul 

I          Yttröghetsmoment 

(ekv 2.1) 

t K
L

T
 

 

 

 

 

 

 

”På grund utav upphovsrättsliga skäl saknas bilden i den elektroniska utgåvan” 
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2.3 Nedböjning enligt ÖNORM 

Nedböjning enligt de österrikiska kraven ÖNORM beräknas med formel (Augustin, Flatscher, 

& Luggin, 2017). Detta är en förenklad metod för att kontrollera svängningsbenägenheten 

(egenfrekvens) i bjälklaget. Är nedböjningen mindre än 0,25 mm uppfylls kraven enligt 

ÖNORM. Se ekvation 2.2 (Augustin, Flatscher, & Luggin, 2017) 

 

Wstat =  
F𝑙3

48∗(𝐸𝐼)𝑙∗𝑏𝐹
               bF = min{       

 

 

Wstat    Max nedböjning vid en punktlast på 1kN.  

F         Statisk last på 1 kN placerad på det mest ogynnsamma stället. 

l         Bjälklagets spännvidd. 

E        Elasticitetsmodul. 

I         Yttröghetsmoment. 

bF       Lastfördelningsfaktor 

(EI)l    Böjstyvhet i styvariktningen [𝑁𝑚2/𝑚] 
(EI)b   Böjstyvhet i vekariktningen [𝑁𝑚2/𝑚]  där (EI)b<(EI)l  

 

Det finns två klasser vid nedböjning för den österrikiska modellen. 

 

Klass 1     Wstat ≤ 0.25mm   

Klass 2     Wstat ≤ 0.50mm   

  

 

2.4 Egenfrekvens 

Egenfrekvens är vibrationer i bjälklaget som uppstår på grund av steg. Vibrationer under 8 Hz 

upplevs som obehagliga hos människor, därför bör inte ett bjälklag understiga detta värde. 

(Svenskt trä, 2017) 

 

2.5 Effektiv bredd 

Den effektiva bredden beräknas enligt ekvation 2.3 (Augustin & Thiel, 2017). 

 

 

 
 

 

bef        Effektiv bredd [mm] 

bw        Limträbalkens bredd [mm] 

Σbef,i    Effektiv bredd på respektive sida om limträbalken (i = 1, 2) [mm]  

 

Värdet för bef,i varierar beroende på last. Utbredd- eller punktlast. 

 

𝑙

1,1
∗ √

(𝐸𝐼)𝑏

(𝐸𝐼)𝑙

4

 

Bjälklagsbredd 

(ekv 2.2) 

(ekv 2.3) 
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2.5.1 Utbredd last 

För att beräkna effektiva bredden på respektive sida om limträbalken vid utbredd last används 

ekvation 2.4 (Augustin & Thiel, 2017). 

 

 
 

 

bf,j          Avstånd mellan limträbalkar [mm] 

l            Spännvidd [mm] 

(E*A)   KL-träskivans styvhet i spännviddsriktningen [N/m] 

S*xy       KL-träskivans skjuvstyvhet [N/m] 

 

2.5.2 Punktlast 

För att beräkna effektiva bredden på respektive sida om limträbalken vid punktlast finns två 

fall att ta i beaktning. Formel väljs utifrån resultat av hw/hf . Ekvation 2.5 alternativt 2.6 

(Augustin & Thiel, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hw        Limträbalks höjd  [mm] 

hf         KL-träskivans höjd  [mm]  
 

2.6 Styvhet i KL-träskivan 

KL-träskivan har olika styvhet beroende på vilken riktning som beräknas, beräkningar görs 

enligt ekvation 2.7 (Augustin & Thiel, 2017). 

 

(E*A) = E0*Σt  

 

E0      Elasticitetsmodul [MPa] 

t        För riktningens ingående lagers tjocklek [mm] 

 

 

 

 

(ekv 2.4) 

(ekv 2.5) 

(ekv 2.6) 

(ekv 2.7) 
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KL-träskivans skjuvstyvhet beräknas enligt ekvation 2.8 (Augustin & Thiel, 2017). 

 

 

 

 S*xy  

 

 

 

 

G0        Skjuvmodul [MPa] 

tCLT      KL-träskivans tjocklek [mm] 

t           För riktningens ingående lagers tjocklek [mm] 

a           KL-träskivans tjocklek [mm] 

 

2.7 Yttröghetsmoment 

Yttröghetsmomentet beräknas enligt Steiners sats (Isaksson & Mårtensson, 2016).   

 

Iy = ∑(𝐼𝑦𝑖 + 𝐴𝑖𝑒𝑖
2) 

 

𝐼𝑦𝑖     yttröghetsmomentet för delarea i. 

𝐴𝑖     area för del i. 

ei       avståndet från hela tvärsnittets tyngdpunkt till delarea i:s tyngdpunkt.  

 

2.7.1 Tyngdpunkt 

ei är avståndet från tyngdpunkten på varje ingående del som får tillgodoräknas för att ge en 

positiv effekt på yttröghetsmomentet till det neutrala lagret. Här tillgodoräknas inte skivorna i 

KL-träskivan som har fibrerna vinkelrätt mot spännviddsriktningen. 

 

𝑇𝑃 =
∑𝐴𝑖 ∗ 𝑒𝑖

∑𝐴𝑖
 

 

TP    tyngdpunkt 

𝐴𝑖     area för del i. 

ei       avståndet från hela tvärsnittets tyngdpunkt till delarea i:s tyngdpunkt.  

 

Observera att uträkningen ska ske för både limträbalk och KL-träskivan, samt att KL-

träskivan ska beräknas lika många gånger som den har lager i spännviddsriktningen. 

 

2.7.2 KL-träskivan 

Det som bidrar till KL-träskivans yttröghetsmoment är de träskivor som ligger placerade med 

fiberriktningen parallellt med spännviddsriktningen. De övriga skivorna som är placerad med 

fibrerna vinkelrätt mot spännviddsriktningen tillgodoräknas inte till att ge ett högre 

yttröghetsmoment genom de materiella egenskaperna. Däremot bidrar dessa skivor till att 

avståndet från varje skikts tyngdpunkt till KL-träskivans neutrala lager ökar, vilket ger en 

styvare konstruktion. (Dansielsson, 2017) 

 

(ekv 2.8) 

(ekv 2.9) 

(ekv 2.10) 
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𝑎𝑖        Avståndet mellan KL-träskivans neutrala lager och respektive ingående träskivas  

           neutrala lager. 

𝑡𝑖        KL-träskivans tjocklek. 

𝑏𝑥       Effektiva bredden. 

𝐸𝑟𝑒𝑓     Valt referensvärde för elasticitetsmodulen (Olika klasser på virket i KL-träskivan) 

𝐸𝑖        Elasticitetsmodul för enskild träskiva (KL-trähandboken, 2017). 

 

2.7.3 Limträ 

Det som bidrar till balkens yttröghetsmoment är dess bredd och höjd (Isaksson & Mårtensson, 

2016). 

 

Iybalk =
b ∗ h3

12
 

 

h= Balkens höjd. 

b= Balkens bredd. 

 

2.7.4 Ideella yttröghetsmomentet 

Det ideella yttröghetsmomentet är styvheten i den del av tvärsnittet som får tillgodoräknas. 

Formel för att beräkna det ideella yttröghetsmomentet. 𝛼 är en faktor för att sammanväga 

olika elasticitetsmoduler i yttröghetsberäkning (Langesten, 1988). 

 

𝐼𝑖𝑑=𝛼 (
𝑏2∗ℎ2

3

12
+ 𝐴2𝑒2

2) +
𝑏1∗ℎ1

3

12
+ 𝐴1𝑒1

2 

 

Iid    ideella yttröghetsmomentet 

𝛼      korrektionsfaktor enligt ekv 2.14 

bi      bredd 
hi      längd 

Ai     area 

ei     avståndet från hela tvärsnittets tyngdpunkt till delarea i:s tyngdpunkt.  

 

𝛼 =
𝐸2

𝐸1
 

 

Ei    elasticitetsmodul 

 

 

 

 

 

(ekv 2.12) 

(ekv 2.11) 

(ekv 2.14) 

(ekv 2.13) 
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2.8 Lastkombination 

Vid dimensionering av ribbdäcksbjälklaget används det största värdet ifrån lastkombination 

6.10a eller 6.10b.  

 

Lastkombination 6.10a (Isaksson & Mårtensson, 2016) 

 

qd = γd * 1.35 * Gk + γd * 1.5*ψ0 * Qk,i   

 

qd      Dimensionerande last 

γd      Säkerhetsklass 

Gk     Karakteristiskt permanent last 

ψ0      Reduktionsfaktor beroende på lastkategori 

Qk,i    Karakteristisk nyttig övriglast 

 

 

Lastkombination 6.10b (Isaksson & Mårtensson, 2016) 

 

qd = γd * 1.2 * Gk + γd * 1.5 * Qk,1 + γd * 1.5*ψ0 * Qk,i 

 

qd       Dimensionerande last 

γd       Säkerhetsklass 

Gk      Karakteristiskt permanent last 

ψ0      Reduktionsfaktor beroende på lastkategori 

Qk,1    Karakteristisk nyttig huvudlast 

Qk,i     Karakteristisk nyttig övriglast 

 

 

Vid branddimensionering används last enligt lastkombination 6.11a/b. (Isaksson & 

Mårtensson, 2016) 

 

qd = Gk + ψ1 * Qk,1 + ψ2 * Qk,i 

 

qd       Dimensionerande last 

γd       Säkerhetsklass 

Gk      Karakteristiskt permanent last 

Ψ1,2    Reduktionsfaktor beroende på lastkategori 

Qk,1    Karakteristisk nyttig huvudlast 

Qk,i     Karakteristisk nyttig övriglast 

 

 

För kontroll av nedböjning i bruksgränstillstånd används lastkombination 6.14b och 6.16b 

(Isaksson & Mårtensson, 2016). 

 

Lastkombination 6.14b karakteristisk 

 

qd = Gk + Qk,1 

 

Gk      Karakteristiskt permanent last 

Qk,1    Karakteristisk nyttig huvudlast 

 

(ekv 2.15) 

(ekv 2.16) 

(ekv 2.17) 

(ekv 2.18) 



Högskolan Dalarna 

10 

Lastkombination 6.16b kvasi-permanent 

 

qd = Gk + ψ1 * Qk,1 

 

Gk      Karakteristiskt permanent last 

Ψ1      Reduktionsfaktor beroende på lastkategori 

Qk,1    Karakteristisk nyttig huvudlast 

 

2.9 Momentkraft 

Momentkraften varierar beroende på spännvidd och last. Den största momentkraften vid 

utbredd last beräknas enligt formel (Isaksson & Mårtensson, 2016). 

 

Med = 
𝑞∗𝑙2

8
 

 

Med     Dimensionerande moment 

q         Dimensionerande last 

l          Spännvidd 

 

2.10 Böjmoment 

Formel för böjmoment (Isaksson & Mårtensson, 2016).  

 

σ = 
𝑀∗𝑦

𝐼
  

 

σ    Böjspänning 

M   Böjmoment 

I     Yttröghetsmoment 

y    Avstånd från tvärsnittets tyngdpunkt till läget där spänningen ska bestämmas 

 

2.11 Tvärkraft 

Tvärkraften varierar beroende på spännvidd och last. Den största tvärkraften vid utbredd last 

beräknas enligt formel (Isaksson & Mårtensson, 2016). 

 

Ved = 
𝑞∗𝑙

2
  

 

Ved     Dimensionerade tvärkraft 

q        Dimensionerande last 

l         Spännvidd 

 

 

 

(ekv 2.20) 

(ekv 2.21) 

(ekv 2.22) 

(ekv 2.19) 
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2.12 Tvärkraftskapacitet 

Formel för tvärkraftskapacitet (Isaksson & Mårtensson, 2016) 

 

Vrd = 
𝐴∗𝑓𝑣𝑑

1,5
 

    

A    Tvärsnittsarea där effekten av sprickor beaktas genom att använda en effektivbredd. 

 

Effektivbredd = kcr*b   

 

 

kcr = min  

 

 

b     bredd 

fvk   längsskjuvning  

fvd = 
𝑘𝑚𝑜𝑑∗𝑓𝑣𝑘

𝛾𝑀
 

 

kmod   modifieringsfaktor 

γM      partialkoefficient för olika träslag 

 

2.13 Kontroll av nedböjning i bruksgränstillstånd 

Formeln för total netto långtidsdeformation i bruksgränstillstånd (Isaksson & Mårtensson, 

2016). 

 

𝑤𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖𝑛 = 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡+𝑘𝑑𝑒𝑓*𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡.𝑞𝑝 

 

𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡         Initialdeformation baserad på karakteristisk lastkombination.  

𝑘𝑑𝑒𝑓          omräkningsfaktor för beräkning av deformationer. 

𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡.𝑞𝑝    Initialdeformation av långtidslast baserad på lastkombination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

𝑓𝑣𝑘
 { 

1,0 

(ekv 2.23) 

(ekv 2.26) 
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2.14 Branddimensionering 

Ett bjälklag är en bärande konstruktionsdel i en konstruktion. För att säkerställa att människor 

hinner utrymma byggnaden och inte kommer till skada under en brand, ska bjälklaget 

uppfylla kravet R60 som är ett brandförlopp som varar i 60 minuter. 

Vid dimensionering av brand är det många faktorer att ta hänsyn till. Bland annat 

ventilationsflöden, bärande delars infästningar och brandbelastning under brandförloppet. 

Detta redovisas i Eurokod 5. 

I den här rapporten redovisas den förenklade metoden på beräkning av bärförmåga hos ett 

brandutsatt tvärsnitt efter tiden 60 minuter i brottgränstillstånd (se figur 6).  

 

 
Figur 6. Resttvärsnitt för limträbalk vid brand (Svensk trä, 2016). 

 

I ekv 2.24 är 𝐷𝑒𝑓  bredden på tvärsnitt som försvinner under brandförloppet och som ska 

subtraheras på samtliga sidor som utsätts för brand från det ursprungliga tvärsnittet.  

Med denna metod behövs ej hänsyn tas till att hörnen i tvärsnittet brinner bort med en 

avrundad struktur.  

Under brandförlopp längre än 20 minuter sätts 𝑘0  = 1. 𝑑0 = 7mm är en konstant. Detta för att 

trämaterialet närmast kolskiktet förlorar en del av sina bärande egenskaper och får därför inte 

räknas med till tvärsnittet. 

I ekv 2.25 är 𝛽0 en konstant för vilken typ av träslag som används och som anger hur mycket 

av materialet som minskas i mm/minut. t är tiden som limträt utsatts för brand (Svenskt trä, 

2016). 

 

Formeln för att beräkna reduceringen av tvärsnittet efter att det utsatts för brand 

 (Svenskt trä, 2016). 

 

 𝐷𝑒𝑓  = 𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑛 + 𝑘0 * 𝑑0  

 

𝐷𝑒𝑓     Millimeter tvärsnitt som försvinner till följd av brand under en viss tid 

 𝑑0      Konstant 7 mm 

 𝑘0      Vid brand längre än 20 minuter sätt  𝑘0 till 1 

 

𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑛 =  𝛽0 ∗ 𝑡 

 

𝑡         Tiden det brinner 

𝛽0       Avbränningshastigheten i mm/minut för respektive träslag  

 

 

(ekv 2.24) 

(ekv 2.25) 

 

 

 

 

 

 

”På grund utav upphovsrättsliga skäl saknas bilden i den elektroniska utgåvan” 
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3 Metod 

En studie genomfördes där information kring de ribbdäcksbjälklag som finns på marknaden 

idag har undersökts. De produkter som har undersökts är KLH:s RIB Element och Stora 

Ensos CLT rib panel by Stora Enso. Då det inte finns någon europeisk produktstandard 

framtagen idag för att räkna på dessa bjälklag så har informationsinhämtning genomförts. 

Informationsinhämtningen har innefattat tidigare uppsatser och avhandlingar som rör 

undersökningar och tester av samverkansbjälklag, för att på så sätt få en förståelse om vilka 

metoder som används. Den information som finns tillgänglig angående samverkansbjälklag 

mellan KL-trä och limträ är begränsad. En bidragande orsak till det kan vara att de 

beräkningsmodeller som används idag inte är helt färdigutvecklade och att forskningen kring 

dessa fortfarande pågår. 

KLH och Stora Enso hänvisar till att den effektiva bredden (se figur 5) har räknats fram med 

hjälp av en beräkningsmodell framtagen hos det österrikiska universitetet i Gratz. Genom 

mailkontakt med universitetet i Graz erhölls en utförlig rapport framtagen av bland annat 

Augustin, Proposal for the determination of the effective width and the verification of ribbed 

plates (Augustin & Thiel, 2017). Rapporten innehåller beräkningsmetoden för den effektiva 

bredden. 

När spännviddstabellen sammanställts genomfördes stickprov med beräkningar för att se vad 

tre limträbalkar med cc 800 gav för balkdimensioner (se tabell 2 och 3). Detta gjordes genom 

att tre permanenta laster valdes i samma kategori. I dessa tre klasser analyserades samtliga 

spännvidder för att se om dimension på limträbalk kunde minskas. 

3.1 Svensk standard 

För att uppfylla svensk standard dimensioneras ribbdäcksbjälklaget för att klara momentkraft 

och tvärkraft med last enligt lastkombination 6.10a (ekv 2.15) alternativt 6.10b (ekv 2.16). 

Dimensionering för brand kontrolleras i brottgränstillstånd med lastkombination 6.11 a/b (ekv 

2.17). Kontroll av nedböjning i bruksgränstillstånd görs med lastkombination 6.14b (ekv 

2.18) och 6.16b (ekv 2.19). Beräkningar utförs enligt Eurokod (ekv 2.26) (Isaksson & 

Mårtensson, 2016). Se bilaga 1. 

 

3.2 Österrikisk standard 

För att uppfylla österrikisk standard krävs att nedböjning (ekv 2.2) enligt den österrikiska 

standarden (ÖNORM EN 1995-1-1) och tillhörande nationella bilaga (ÖNORM B 1995-1-1) 

(Austrian Standards, 2019) uppfylls.  

Ribbdäcksbjälklaget kontrolleras även i detta fall för att klara momentkraft, tvärkraft, brand 

och nedböjning enligt Eurokod (Isaksson & Mårtensson, 2016). Se bilaga 2. 

 

 

3.3 Dimensionerande last 

I spännviddstabellen presenteras flera karakteristika lastfall. Vid dimensionering räknas de 

karakteristiska värdena om till dimensionerande last. Dimensionerande last beräknas genom 

att sätta in karakteristisk permanent last och karakteristisk nyttig last i en lastkombination.  

 



Högskolan Dalarna 

14 

3.4 Beräkningsgång 

För att sammanställa en spännviddstabell med ribbdäcksbjälklag har en beräkningsgång 

byggts upp i programmet Mathcad. Vid beräkningarna är alla bjälklagsmått låsta förutom 

balkhöjd som är variabel. Ribbdäcksbjälklaget antogs vara fritt upplagt så att handberäkning 

kunde genomföras. För varje lastfall anpassas balkhöjden så att bjälklaget klarar momentkraft, 

tvärkraft, nedböjning och brandkrav. 

 

För att kontrollera momentkapacitet, nedböjning och brandkrav används formler av olika slag 

med en gemensam nämnare, yttröghetsmomentet (I). Yttröghetsmomentet för ett rektangulärt 

tvärsnitt beräknas med en enkel formel. Ribbdäcksbjälklaget består av två sammansatta 

rektangulära tvärsnitt med olika elasticitetsmodul vilket gör beräkningen mer komplicerad. Ett 

ideellt yttröghetsmoment (Iid) som gäller hela tvärsnittet måste då tas fram. 

 

När det ideella yttröghetsmomentet för ett ribbdäcksbjälklag ska beräknas behöver först en 

effektiv bredd på KL-träskivan vara känd, därefter kan yttrögheten för respektive ingående 

tvärsnitt beräknas. Det ideella yttröghetsmomentet beräknas sedan med hjälp av Steinersats 

där ett tillägg (α) görs för att sammanväga elasticitetsmodulerna. När det ideella 

yttröghetsmomentet är känt kan momentkapacitet, nedböjning och brandkrav kontrolleras. 

 

3.4.1 Effektiv bredd 

Vid dimensionering av ribbdäcksbjälklag får inte hela KL-träskivans bredd tas med i 

beräkningarna. Endast en effektiv bredd på var sida om limträbalken får tillgodoräknas (se 

figur 5 och bef,i). Bärförmågan i KL-träskivan försämras med avståndet från limträbalken. 

Detta sker då KL-träskivan kan få skjuvdeformation, lokalbuckling eller skålning när stödet 

från limträbalken minskar. (Borgström, 2016) 

 

Effektiv bredd skiljer sig beroende på om det är utbredd- eller punktlast. Vid utbredd last 

används ekv 2.4 som beräknas med hjälp av ekv 2.7 och 2.8. Vid punktlast används ekv 2.5 

alt. 2.6.  

Vald ekvation används sedan för att beräkna effektiv bredd i ekv 2.3. (Augustin & Thiel, 

2017) 

 

3.4.2 Ideella yttröghetsmoment 

För att beräkna hållfasthet och nedböjning av ribbdäcksbjälklaget måste yttröghetsmomentet 

vara känt. Ett ribbdäcksbjälklag består av två sammansatta delar och yttrögheten beräknas 

först för varje del. Yttrögheten för KL-träskivan beräknas enligt ekv 2.11 och endast effektiv 

bredd får tas med (KL-trähandboken, 2017). Yttrögheten för limträbalken beräknas enligt ekv 

2.12 (Isaksson & Mårtensson, 2016).    

 

Det ideella tröghetsmomentet består av två sammansatta material. För ribbdäcksbjälklaget i 

detta examensarbete skiljer sig elasticitetsmoduler åt (figur 7) där 𝐸1 och 𝐸2 skiljer sig. 

Elasticitetsmodulerna behöver sammanvägas. Detta för att Bernoullis (Svensk trä, 2016) 

hypotes om att spänningen varierar linjärt över hela tvärsnittet ska stämma likt illustrationen i 

mitten av figur 7. Spänningen gör ett ”hopp” där limträbalk övergår till KL-träskiva. Det gör 

den för att 𝜎 = E*𝜀 och E är olika i fallet limträbalk och KL-träskivan som framgår av den 

högra illustrationen i figur 7. 

För att genomföra beräkningar på nedböjningar med hjälp av yttröghetsmomentet så bestäms 

ett yttröghetsmoment som relateras till det ena materialet. Exempelvis material 1 i figur 7. När 
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tröghetsmomenten sedan adderas i Steiners sats (ekv 2.9) så används 𝛼 (ekv 2.14) som en 

procentsats som multipliceras med area för material 2. På så sätt ges ett ideellt 

yttröghetsmoment med elasticitetsmodul enligt material 1 som gäller för hela tvärsnittet. 

Beräknas med ekv 2.10 ekv 2.13 . 

 
Bredden på flänsen i figur 7 ska vara den effektiva bredden då det endast är den som 

tillgodoräknas (Langesten, 1988).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 Momentkapacitet 

För att kontrollera vilken största momentkraft bjälklaget klarar används ekv. 2.21 som 

utgångspunkt. Samtliga faktorer utom momentet är kända och momentet kan brytas ut ur 

ekvationen. 

 

 

σ = 
𝑀∗𝑦

𝐼
  → M = 

σ∗𝐼

𝑦
 → M = 

𝑓𝑚𝑑∗𝐼𝑖𝑑

𝑦
 

 

Iid   Ideella tröghetsmomentet 

y     Avstånd från tvärsnittets tyngdpunkt till läget där spänningen ska bestämmas 

       (i Mathcad används z istället för y) 

fmd  Dimensionerade värdet för materialets hållfasthet vid böjning parallellt fibrerna,  

       maximal böjspänning. Det vill säga lika med σ, böjspänning enligt ekv 5.1.2 i 

formelsamling 

       (Isaksson & Mårtensson, 2016). 

 

fmd = 
𝑘𝑚𝑜𝑑∗𝑓𝑘

𝛾𝑀
 

 
kmod    Omräkningsfaktor beroende på klimatklass och lastvaraktighet. 

fk        Karakteristiskt hållfasthetsvärde för böjning parallellt fibrerna. 

γM      Partialkoefficient för olika trämaterial 

 

Momentkapacitetsberäkningen ger två resultat. Ett där avstånd från tvärsnittets tyngdpunkt till 

underkant limträbalken beräknas och ett från tvärsnittets tyngdpunkt till överkant KL-

träskivan beräknas. Det lägsta av de två resultatet blir dimensionerande och ska vara större än 

momentkraften enligt ekv 2.20. 

 

Figur 7. Spänning i tvärsnitt (Langesten, 1988) 
 

 

 

 

 

 

”På grund utav upphovsrättsliga skäl saknas bilden i den elektroniska utgåvan” 
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3.4.4 Tvärkraftskapacitet 

För att kontrollera att bjälklaget klarar tvärkraften beräknas tvärkraftskapaciteten enligt ekv 

2.23. Tvärkraftskapaciteten ska kontrolleras både i dimensionerande last fall i 

bruksgränstillstånd men även i dimensionerande last fall efter brand för att se om den klarar 

belastningen. Tvärkraftskapaciteten ska vara större än tvärkraften enligt ekv 2.22. 

 

3.4.5 Nedböjning 

Spännviddstabellen redovisar ribbdäcksdimensioner som uppfyller kraven för nedböjning 

enligt boverkets konstruktions regler (BKR) och ÖNORM. 

Ribbdäcket kontrolleras även för nedböjning i bruksgränstillstånd. 

 

3.4.5.1 Nedböjning enligt BKR  

Nedböjning enligt boverkets konstruktions regler (BKR) kontrolleras med ekv 2.1 och tillåten 

nedböjning är max 1,5mm (Isaksson & Mårtensson, 2016).  

 

3.4.5.2 Nedböjning enligt ÖNORM 

Nedböjning enligt ÖNORM kontrolleras med ekv 2.2. 

ÖNORM har två klasser och tillåter en nedböjning på max, klass 1: 0,25mm (Augustin, 

Flatscher, & Luggin, 2017). 

Det som skiljer ÖNORM från BKR är lastfördelningsfaktor (bF) och kraven på max 

nedböjning. 

Med lastfördelningsfaktor tas hänsyn till att en KL-träskiva har två bärriktiningar vilket 

minskar nedböjningen (Augustin, Flatscher, & Luggin, 2017). 

 

3.4.5.3 Nedböjning i bruksgränstillstånd 

För att kontrollera så att nedböjningen inte blir för stor i bruksgränstillstånd används ekv 2.26. 

Kraven på nedböjning sätts till:  

 

Winst      max l/500 

Winst.qp   max l/300 

Wnet.fin   max l/350 

 

3.5 Mathcad 

Mathcad Prime 5.0 är ett generellt beräkningsprogram likt Excel där formler byggs upp 

manuellt i programmet, därför har det ett stort användningsområde. Varje faktor anges med ett 

värde och en enhet. Det gör att det går snabbt att utföra och arkivera beräkningarna. Då 

enheter förs in på faktorerna så kommer svaren ut med rätt enhet direkt. Formlerna kan göras 

om utifrån vilken parameter som önskas analyseras.  

 

3.6 Calculatis 

Calculatis är ett webbaserat dimensioneringsprogram framtaget av Stora Enso för 

dimensionering av bland annat KL-trä och ribbdäcksbjälklag. Vid kontroll av 
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ribbdäcksbjälklag angavs laster, spännvidd och dimensioner för KL-träskiva och limträbalk. 

Programmet ger då värden på nedböjning, moment och tvärkraft. Värden redovisas i 

bruksgräns, brottgräns och för brottgräns vid brand.  

Nyttjandegrad för vald dimension redovisas då i programmet. Tillförlitligheten i Calculatis 

går inte att verifiera då det är framtaget av en tillverkare av trävaror. 

 

3.7 Jämförelse mot Calculatis 

En spännviddstabell (tabell 1) för bjälklag tas fram med beräkningar enligt gällande standard 

för bjälklag. Beräkningsprogrammet Mathcad används för beräkningar. Nedböjningskontroll 

mot Stora Ensos beräkningsprogram Calculatis görs för att bedöma trovärdigheten i de 

resultat som visas i våra beräkningar. Kontrollen görs genom att jämföra resultat från 

Mathcad med Calculatis se tabell 4. 

Balkhöjder som krävs för att uppfylla svensk och österrikisk standard jämförs med balkhöjd i 

Calculatis då lastfall och spännvidd är densamma. Spännvidden som valts är elva meter. De 

laster som valts är 1 kN/𝑚2 permanentlast och 2 kN/𝑚2 nyttiglast. 
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4 Resultat 

Resultatet från beräkningarna sammanställdes i en tabell där höjden på balken i bjälklaget 

redovisas. Höjden på balken är angiven med hänsyn till spännvidd och lastkombination i 

nyttig last och permanent last utifrån hur bjälklaget är tänkt att användas. Två värden på 

höjden av balk står angivet i samma spännvidd och lastangivelse, detta för att höjden som står 

i det gula fältet är för att uppnå svensk standard enligt Eurokod och höjden i det gröna fältet är 

för att nå upp till österrikisk standard ÖNORM. 
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4.1 Spännviddstabell för ribbdäcksbjälklag  

Lastbredd 1200 mm. 

KL-träskiva av C24 virke, 5 skikt a 20 mm. 

KL-träskiva tjocklek 100mm, bredd 2400 mm. 

Limträbalk GL30c. 

Limträbalksbredd 140 mm, cc 1200 mm. 

 

Tabell 1. Spännviddstabell. 

Sverige = Gul  

Österrike = Grön 

 

 
 

Kategori utifrån lokaltyp/utrymme.  

A = Bostäder     B = Kontorslokaler    C = Samlingslokaler  

Gk 

qk 

Gk = Karaktäristisk permanent last 

qk = Karaktäristisk nyttig last 
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4.2 Jämförelse mellan lastbredd 800 mm och 1200 mm. 

Jämförelse utifrån beräkningar mellan 800 mm och 1200 mm i cc mått mellan balkarna ska 

visa på de olika dimensioner som krävs på balkarna för att nå upp till kraven som ställs. Vid 

dimensionering enligt svensk standard kan i de flesta fall en lägre dimension på limträbalk 

väljas med ett centrumavstånd på 800 mm. Vid dimensionering enligt österrikisk standard 

krävs däremot i de flesta fall en större limträbalks dimension vid ett centrumavstånd 800 mm. 

En jämförelse görs för att undersöka möjligheterna till minskad bjälklagstjocklek.  

 

Tabell 2. Spännviddstabell. 

Lastbredd 800 mm.  

KL-träskiva av C24 virke, 5 skikt a 20 mm. 

KL-träskiva tjocklek 100mm, bredd 2400 mm. 

Limträbalk GL30c. 

Limträbalksbredd 140 mm, cc 800 mm. 

 

Sverige = Gul  

Österrike = Grön 

 

 
 

 

Tabell 3. Spännviddstabell 

Lastbredd 1200 mm.  

KL-träskiva av C24 virke, 5 skikt a 20 mm.  

KL-träskiva tjocklek 100mm, bredd 2400 mm.  

Limträbalk GL30c. 

Limträbalksbredd 140 mm, cc 1200 mm. 

 

Sverige = Gul  

Österrike = Grön 

 

 
 

 

 

Gk 

qk 

Gk 

qk 

Gk = Karaktäristisk permanent last 

qk = Karaktäristisk nyttig last 

Gk = Karaktäristisk permanent last 

qk = Karaktäristisk nyttig last 
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4.3 Resultat från Mathcad och Calculatis för jämförelse. 

Nedan följer ett resultat vad gäller nedböjning från Mathcad och Calculatis som uppfyller 

österrikisk och svensk standard (tabell 4). Resultaten är för ett ribbdäcksbjälklag med en 

spännvidd på elva meter, permanent last på 1 kN/𝑚2 och med en nyttiglast på 2 kN/𝑚2.  

För svensk standard krävs en limträbalk med dimensionen 140x405 mm. Se bilaga 1. 

För österrikisk standard krävs en limträbalk med dimensionen 140x495 mm. Se bilaga 2. 

Resultat från Calculatis se bilaga 3 (140x405) och bilaga 4 (140x495). 

Tabell 4. Jämförelse av nedböjning.  

 

 Nedböjning, Mathcad Nedböjning, Calculatis Differens 

Eurokod (svensk 

standard) 

24,04 mm 15,60 mm 8,44 mm 

ÖNORM (österrikisk 

standard) 

14,90 mm 9,90 mm 5,00 mm 
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion  

När detta examensarbete startade var utgångspunkten att dimensionera ribbdäcksbjälklag så 

att det uppfyllde kraven för nedböjning enligt dels svenska BKR och dels österrikiska 

ÖNORM. Även krav enligt Eurokod vad gäller dimensionering för momentkraft, tvärkraft, 

nedböjning och brand skulle uppfyllas. Kravet för nedböjning är hårdare ställt i ÖNORM och 

vi antog därför att dimensionerna för att uppfylla det kravet skulle vara större än för BKR 

genom hela spännviddstabellen. När tabellen var klar visar det sig att så var inte fallet. Vid 

liten last är nedböjning dimensionerande i bruksgränstillstånd men vid tung last är 

branddimensioneringen i brottgränstillstånd dimensionerande. I tabellen visar det sig att vid 

ungefär hälften av de olika lastfallen och spännvidderna uppfyller samma balkhöjd kraven för 

de båda standarderna. Kraven enligt BKR för nedböjning visar sig aldrig vara 

dimensionerande, däremot är kraven för nedböjning enligt ÖNORM dimensionerande vid 

liten last. 

 

Resultatet bygger på formler som är förenklingar av verkligheten, för att få ett exakt resultat 

för vad ribbdäcket klarar bör hållfasthetstester göras.  

 

Spännviddstabellen i detta examensarbete visar dimensioner för ett ribbdäcksbjälklag med en 

lastbredd på 1200 mm vilket är en dimension ingen annan leverantör har. Det som idag finns 

är ribbdäcksbjälklag med lastbredder på 600 mm och 800mm. Då vi har avgränsat oss från att 

inte kontrollera egenfrekvensen i bjälklaget kan de vara så att 1200 mm inte klarar de kraven. 

5.1.1 Effektiv bredd 

Vid uppstart av detta examensarbete visste vi inte att den effektiva bredden skulle bli vår 

största utmaning. För att kunna göra beräkningar på ett ribbdäck måste man först räkna fram 

den effektiva bredden. De aktörerna som idag finns på marknaden och levererar 

ribbdäcksbjälklag och de som har undersökts närmare är KLH och Stora Enso. De redovisar 

inte på sina sidor eller i sina produktbeskrivningar exakt hur beräkningarna har gått till. De 

hänvisar till att den effektiva bredden har räknats fram med hjälp en beräkningsmodell 

framtagen hos det österrikiska universitetet i Gratz. Efter att vi vänt oss till universitetet i 

Graz och frågat efter en rapport angående detta fick vi en mycket bra och utförlig rapport 

framtagen av bland annat Manfred Augustin. Rapporten är utformad att beröra exakt dessa 

beräkningar vi stod inför. Rapporten visar även på några andra beräknings exempel där den 

effektiva bredden beräknas med andra formler. Dock så är metoden som är framtagen hos 

universitet i Gratz den metod som ger minst effektivbredd av de metoder som i rapporten 

redovisas. Vi antar att det är den här metoden KLH och Stora Enso har använt sig av då de 

hänvisar till Graz metod. Resultatet från våra beräkningar i förhållande till KLH och Stora 

Ensos tabeller skiljer sig inte speciellt mycket. Det styrker vår beräkningsmetod. Att välja en 

annan metod skulle resultera i en bredare effektiv bredd och därmed skulle eventuellt en 

mindre balkdimension kunna väljas. Genom att välja Graz metod ligger vi på säkra sidan. 

5.1.2 Jämförelse mellan cc 1200 mm och cc 800 mm. 

Vi kan se att resultaten är relativt likt de övriga aktörernas dimensioner med hänsyn till att 

ingående parametrar som olika centrumavstånd på balkarna är inkluderat. När vi testade att 

föra in ett centrumavstånd på 800 millimeter som de övriga aktörerna använder sig av så fick 

vi ett resultat likt deras. Det man kan se vid jämförelse av tabellerna är att det krävs en högre 

balk vid cc 800 mm än vid cc 1200mm för att uppfylla kraven enligt ÖNORM. Orsaken till 
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det är på grund av att den effektiva bredden blir mindre vilket resulterar i ett lägre 

yttröghetsmoment. I ÖNORM är det kravet för nedböjning som blir dimensionerande och med 

ett lägre yttröghetsmoment blir nedböjningen större. 

En annan aspekt är att bjälklagskasseten som vi här har räknat på är räknat som en fritt 

upplagd balk, i praktiken kan balken uppföra sig annorlunda då den är fast inspänd vid 

hammarbanden på väggarna. Men då våra beräkningar ger dimensioner i linje med 

dimensionerna som används av KLH och Stora Enso så kan tabellen användas som underlag 

för hur mycket ett bjälklag bygger men även vilka dimensioner på balkarna som krävs.  

 

5.1.3 Jämförelse mellan Mathcad och Calculatis 

För att kontrollera om beräkningarna vi gjort är trovärdiga gjordes en jämförelse med 

Calculatis. Jämförelsen visar att dimensionerna som räknats fram även uppfyller kraven i 

Calculatis. Nedböjningen i Calculatis blir något mindre än vad vi har fått fram. Vad det beror 

på kan vi inte svara på då beräkningsgången i Calculatis inte går att följa fullt ut. Skillnaden i 

nedböjning är dock inte stor och båda resultaten ligger inom toleransen för hur stor 

nedböjningen får vara.  

 

5.2 Förslag till fortsatta studier 

En fortsatt studie vore att kontrollera egenfrekvensen hos bjälklagen med centrumavstånd 

1200 mm, klarar de kraven enligt Eurokod.  

Vidare studie kan vara att kontrollera om det finns möjlighet till optimering av KL-träskivans 

tjocklek vilket skulle bidra till mindre materialåtgång. 

Det vore intressant att se och undersöka hur KL-träskivan mellan limträbalkarna beter sig vid 

olika lastfall. Det vill säga hur stor är nedböjningen om man istället räknar KL-träskivan som 

en fritt upplagd balk mellan limträbalkarna. 

En fortsatt studie kan vara att göra beräkningar på ett fast inspänt bjälklag och jämföra 

resultaten med detta examensarbete, där kan det finnas optimerings möjligheter. 
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6 Slutsatser 

Viktiga slutsatser från detta examensarbete är: 

• I de tyngre lastfallen är balkdimensionerna lika mellan svensk och österrikisk 

standard. Det beror på att det där är tvärkraft och momentkraft i brottgränstillstånd vid 

branddimensionering som är dimensionerande. 

• I österrikisk standard är det nedböjningen i bruksgränstillstånd som blir 

dimensionerande vid de lättare lastfallen. 

• Resultaten i Calculatis och beräkningar i examensarbetet ligger väldigt nära varandra 

vilket tyder på att beräkningarna i arbetet har utförts på liknade sätt som Stora Enso.  

• Mindre avstånd mellan limträbalkarna ger inte alltid lägre bjälklagstjocklek. Det visar 

sig att med minskat centrumavstånd mellan balkarna minskar även den effektiva 

bredden och styvheten i tvärsnittet. För att klara österrikisk standard krävs därför ökad 

bjälklagstjocklek när det är nedböjningen är dimensionerande.  

• Spännviddstabellen kan användas som härledning vid projektering av 

ribbdäcksbjälklag. 
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Dimensionering enligt Eurokod (svensk standard)

Effektivbredd vid utbreddlast

Ribbdäck 11m
Limträ: GL30c 
KL-träskiva: bredd 2400mm, tjocklek 100mm. 5 lager 20mm, 3 lager i spännvidsriktning.
Inbränning vid brand 0.65 mm/min + 7mm  (R60)

Variabler

≔h 405 mm

≔bw 140 mm Permanent last ≔Gk 1 ――
kN

m2

≔l 11000 mm
Nyttig last ≔qk 2 ――

kN

m2
≔Lbredd 1200 mm

≔bf =-Lbredd bw ⎛⎝ ⋅1.06 103 ⎞⎠ mm

Nyttiglast kategori 

A och B gäller = 0.3ψ2
≔ψ2 0.3 (Ändras beroende på katetgori)

C gäller = 0.6ψ2

Nyttiglast kategori brand

A och B gäller = 0.5ψ1.brand

C gäller = 0.7ψ1.brand ≔ψ1.brand 0.5 (Ändras beroende på katetgori)

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.

User
Arkitekt
Bilaga 1



Konstanter

≔E 13000 MPa ≔G 690 MPa ≔tlager 20 mm ≔tKLT 100 mm

≔A ⋅3 tlager ≔a 100 mm ≔Tpbalk ―
h
2

≔Tpfläns +h 50 mm

(A = )Σtlager ≔β0 0.65

≔bw.brand =--bw ⋅⋅β0 mm 60 2 ⋅2 7 mm 48 mm

≔h.brand =--h ⋅β0 mm 60 7 mm 359 mm

≔bf.brand =++bf ⋅⋅β0 mm 60 2 ⋅2 7 mm ⎛⎝ ⋅1.15 103 ⎞⎠ mm

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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Arkitekt
Bilaga 1



Styvhet i spännvidsriktingen

(E*A) = E * t Σ =(( ⋅E A)) ⎛⎝ ⋅7.8 105 ⎞⎠ ――
kN
m

(ekv 2.7)

Skjuvstyvhet

≔Sxy =――――――――――
⋅G tKLT

+1 ⋅⋅⋅6 0.32
⎛
⎜
⎝
――
tlager
a

⎞
⎟
⎠

-0.77 ⎛
⎜
⎝
――
tlager
a

⎞
⎟
⎠

2
⎛⎝ ⋅5.45 104 ⎞⎠ ――

kN
m

(ekv 2.8)

Förhållande mellan längd och bredd väljs till minsta av b.förhåll1 och b.förhåll2

≔bförhåll1 =⋅bf 0.5 0.53 m (ekv 2.4)

eller

≔bförhåll2 =-0.5 ⋅⋅0.35
⎛
⎜
⎝
―
bf
l

⎞
⎟
⎠

0.90 ⎛
⎜
⎝
―――
(( ⋅E A))
Sxy

⎞
⎟
⎠

0.45

0.36 (ekv 2.4)

Effektivbredd utbreddlast

≔bef.u =+bw ⋅⋅2 bförhåll2 bf 0.9 m =bef.u 900.87 mm (ekv 2.3)

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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Arkitekt
Bilaga 1



Yttröghetsmoment KL-träskiva utbreddlast  

Uppbyggd med 5 lager, 20mm C24

≔E1 11000 MPa ≔Eref 11000 MPa ≔t1 20 mm =bef.u 900.87 mm

≔E3 11000 MPa ≔t3 20 mm

≔E5 11000 MPa ≔t5 20 mm

Tyngdpumkt i lager

≔a1 40 mm ≔a2 0 mm ≔a3 40 mm

≔Iyfläns.u =+++⋅3
⎛
⎜
⎜⎝

⋅――
E1

Eref
―――

⋅bef.u t1
3

12

⎞
⎟
⎟⎠

⋅⋅⋅――
E1

Eref

bef.u t1 a1
2 ⋅⋅⋅――

E3

Eref

bef.u t3 a2
2 ⋅⋅⋅――

E5

Eref

bef.u t5 a3
2 ⎛⎝ ⋅5.95 107 ⎞⎠ mm 4

(ekv 2.11)
=Iyfläns.u ⎛⎝ ⋅5.95 107 ⎞⎠ mm 4

Yttröghetsmoment limträbalk 

=bw 140 mm =h 405 mm

≔Iybalk =―――
⋅bw h3

12
⎛⎝ ⋅7.75 108 ⎞⎠ mm 4 (ekv 2.12)
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Ideella tröghetsmomentet i styva riktningen, utbreddlast

≔Efläns 11000 MPa ≔Ebalk 13000 MPa

≔α ――
Efläns

Ebalk

=α 0.85 (ekv 2.14)

Tyngdpunkt

≔Afläns.u ⋅bef.u 100 mm ≔Abalk ⋅bw h

=Afläns.u
⎛⎝ ⋅9.01 104 ⎞⎠ mm 2 =Abalk

⎛⎝ ⋅5.67 104 ⎞⎠ mm 2

≔Atotal.u +⎛⎝ ⋅α Afläns.u⎞⎠ Abalk

=Atotal.u
⎛⎝ ⋅1.33 105 ⎞⎠ mm 2

=Tpfläns 455 mm =Tpbalk 202.5 mm ≔Tp.u ――――――――――
+⋅⋅α Afläns.u Tpfläns ⋅Abalk Tpbalk

Atotal.u

=Tp.u 347.3 mm (ekv 2.10)

Ideella tröghetsmomentet

≔e1 -Tpfläns Tp.u
=Iyfläns.u ⎛⎝ ⋅5.95 107 ⎞⎠ mm 4

=e1 107.7 mm

=Iybalk ⎛⎝ ⋅7.75 108 ⎞⎠ mm 4 ≔e2 -Tp.u Tpbalk

=e2 144.8 mm

≔Iid.u +⋅α ⎛⎝ +Iyfläns.u ⋅Afläns.u e1
2 ⎞⎠ ⎛⎝ +Iybalk ⋅Abalk e2

2 ⎞⎠
(ekv 2.13)

=Iid.u ⎛⎝ ⋅2.9 109 ⎞⎠ mm 4
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Effektivbredd för punktlast

b förhållande väljs beroenda av limträhöjd / tjocklek KL-träskiva

=――
h

tKLT

4.05

h/tKLT 2≤

≔bförhålla =-0.5 ⋅⋅0.40
⎛
⎜
⎝
―
bf
l

⎞
⎟
⎠

0.15 ⎛
⎜
⎝
―――
(( ⋅E A))
Sxy

⎞
⎟
⎠

0.10

0.13 eller max 0.5 (ekv 2.5)

h/tKLT > 2

≔bförhållb =-0.5 ⋅⋅0.275
⎛
⎜
⎝
―
bf
l

⎞
⎟
⎠

0.30 ⎛
⎜
⎝
―――
(( ⋅E A))
Sxy

⎞
⎟
⎠

0.30

0.2 eller max 0.5 (ekv 2.6)

Effektivbredd punktlast

≔bef.p =+bw ⋅⋅2 bförhållb bf 558.11 mm =bef.p 558.11 mm (ekv 2.3)
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Yttröghetsmoment KL-träskiva punktlast  

Uppbyggd med 5 lager, 20mm C24

≔E1 11000 MPa ≔Eref 11000 MPa ≔t1 20 mm =bef.p 558.11 mm

≔E3 11000 MPa ≔t3 20 mm

≔E5 11000 MPa ≔t5 20 mm

Tyngdpunkt i lager

≔a1 40 mm ≔a2 0 mm ≔a3 40 mm

≔Iyfläns.p =+++⋅3
⎛
⎜
⎜⎝

⋅――
E1

Eref
―――

⋅bef.p t1
3

12

⎞
⎟
⎟⎠

⋅⋅⋅――
E1

Eref

bef.p t1 a1
2 ⋅⋅⋅――

E3

Eref

bef.p t3 a2
2 ⋅⋅⋅――

E5

Eref

bef.p t5 a3
2 ⎛⎝ ⋅3.68 107 ⎞⎠ mm 4

=Iyfläns.p ⎛⎝ ⋅3.68 107 ⎞⎠ mm 4 (ekv 2.11)

Tröghetsmoment styva riktningen punktlast
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Tröghetsmoment styva riktningen punktlast

≔Efläns 11000 MPa ≔Ebalk 13000 MPa

≔α ――
Efläns

Ebalk

=α 0.85 (ekv 2.14)

Tyngdpunkt

≔Afläns.p ⋅bef.p 100 mm ≔Abalk ⋅bw h

=Afläns.p
⎛⎝ ⋅5.58 104 ⎞⎠ mm 2 =Abalk

⎛⎝ ⋅5.67 104 ⎞⎠ mm 2

≔Atotal.p +⎛⎝ ⋅α Afläns.p⎞⎠ Abalk

=Atotal.p
⎛⎝ ⋅1.04 105 ⎞⎠ mm 2

=Tpfläns 455 mm =Tpbalk 202.5 mm ≔Tp.p ――――――――――
+⋅⋅α Afläns.p Tpfläns ⋅Abalk Tpbalk

Atotal.p

=Tp.p 317.24 mm (ekv 2.10)

Ideella tröghetsmomentet

≔e1 -Tpfläns Tp.p
=Iyfläns.p ⎛⎝ ⋅3.68 107 ⎞⎠ mm 4

=e1 137.76 mm

=Iybalk ⎛⎝ ⋅7.75 108 ⎞⎠ mm 4 ≔e2 -Tp.p Tpbalk

=e2 114.74 mm

≔Iid.p +⋅α ⎛⎝ +Iyfläns.p ⋅Afläns.p e1
2 ⎞⎠ ⎛⎝ +Iybalk ⋅Abalk e2

2 ⎞⎠

=Iid.p ⎛⎝ ⋅2.45 109 ⎞⎠ mm 4

(ekv 2.13)
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Kontroll av nedböjning

≔P 1 kN =l ⎛⎝ ⋅1.1 104 ⎞⎠ mm =E ⎛⎝ ⋅1.3 104 ⎞⎠ MPa =Iid.p ⎛⎝ ⋅2.45 109 ⎞⎠ mm 4

≔vmax ――――
⋅P l3

⋅⋅48 E Iid.p
=vmax 0.87 mm Krav= Vmax < 1.5mm (ekv 2.1)
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Kontroll av moment och tvärkraft kapacitet.

Permanent last =Gk 1 ――
kN

m2
=l ⎛⎝ ⋅1.1 104 ⎞⎠ mm

Variabel last =qk 2 ――
kN

m2

Säkerhetsklass 3 ≔γd 1.0

≔ψ0 0.7

Brottgränstillstånd
Lastkombination 6.10a

≔qda =+⋅⋅⋅γd 1.35 Gk Lbredd ⋅⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0 qk Lbredd 4.14 ――
kN
m

(ekv 2.15)

Lastkombination 6.10b

≔qdb =+⋅⋅⋅γd 1.2 Gk Lbredd ⋅⋅⋅γd 1.5 qk Lbredd 5.04 ――
kN
m

Dimensionerande (ekv 2.16)

Momentkraft

≔Med =―――
⋅qdb l2

8
76.23 ⋅kN m (ekv 2.20)

Tvärkraft

≔Ved =――
⋅qdb l

2
27.72 kN (ekv 2.22)
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Momentkapacitet

Klimatklass 1 ≔kmod 0.80 =Iid.u ⎛⎝ ⋅2.9 109 ⎞⎠ mm 4

≔fmk 30 MPa =Tp.u 347.3 mm

≔γM 1.25

≔kcrit 1 (Vippning förhindrad)

≔fmd ―――
⋅kmod fmk

γM
=fmd
⎛⎝ ⋅1.92 104 ⎞⎠ ――

kN

m2

≔Zu =Tp.u 0.35 m ≔Zö =-+h 100 mm Tp.u 157.7 mm

≔Mrd.un =―――
⋅fmd Iid.u
Zu

160.23 ⋅kN m (ekv 2.21)

≔Mrd.öv =―――
⋅fmd Iid.u
Zö

352.87 ⋅kN m (ekv 2.21)

Tvärkraftskapacitet

≔fvk 3.5 ≔Kcr =――
3
fvk

0.86 ≔A. =⋅⋅bw Kcr h ⎛⎝ ⋅4.86 104 ⎞⎠ mm 2

≔fvk. 3.5 MPa

≔fvd =―――
⋅kmod fvk.

γM
⎛⎝ ⋅2.24 103 ⎞⎠ ――

kN

m2

≔Vrd =―――
⋅A. fvd
1.5

72.58 kN (ekv 2.23)

Kontroll av nedböjning i bruksgränstillstånd

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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Kontroll av nedböjning i bruksgränstillstånd

Lastkombination

Karakteristisk 6.14b

≔qd.k =+⋅⋅1.0 Gk Lbredd ⋅⋅1.0 qk Lbredd 3.6 ⋅m ――
kN

m2
(ekv 2.18)

Kvasi-permanent 6.16b

≔qd.kv.p =+⋅⋅1.0 Gk Lbredd ⋅⋅⋅ψ2 1.0 qk Lbredd 1.92 ⋅m ――
kN

m2
(ekv 2.19)

Klimatklass 1 ≔kdef 0.60

Nedböjning bruksgräns Krav

≔Winst =――――
⋅⋅5 qd.k l4

⋅⋅384 E Iid.u
18.21 mm < =――

l
500

22 mm

≔Winst.qp =――――
⋅⋅5 qd.kv.p l4

⋅⋅384 E Iid.u
9.71 mm < =――

l
300

36.67 mm

≔Wnet.fin =+Winst ⋅kdef Winst.qp 24.04 mm < =――
l

350
31.43 mm (ekv 2.25)

Brand R60             Effektivbredd för utbreddlast
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Brand R60             Effektivbredd för utbreddlast

Styvhet i spännvidsriktingen

(E*A) = E * t Σ =(( ⋅E A)) ⎛⎝ ⋅7.8 105 ⎞⎠ ――
kN
m

(ekv 2.7)

Skjuvstyvhet

≔Sxy =――――――――――
⋅G tKLT

+1 ⋅⋅⋅6 0.32
⎛
⎜
⎝
――
tlager
a

⎞
⎟
⎠

-0.77 ⎛
⎜
⎝
――
tlager
a

⎞
⎟
⎠

2
⎛⎝ ⋅5.45 104 ⎞⎠ ――

kN
m

(ekv 2.8)

Förhållande mellan längd och bredd väljs till minsta av b.förhåll1 och b.förhåll2

≔bförhåll1 =⋅bf.brand 0.5 0.58 m
(ekv 2.4)

eller

≔bförhåll2 =-0.5 ⋅⋅0.35
⎛
⎜
⎝
―――
bf.brand

l

⎞
⎟
⎠

0.90 ⎛
⎜
⎝
―――
(( ⋅E A))
Sxy

⎞
⎟
⎠

0.45

0.35 (ekv 2.4)

Effektivbredd utbreddlast

≔bef.b =+bw.brand ⋅⋅2 bförhåll2 bf.brand 0.85 m =bef.b 849.62 mm (ekv 2.3)

Brand  R60         Yttröghetsmoment KL-träskiva utbreddlast  

≔Iyfläns.b =+++⋅3
⎛
⎜
⎜⎝

⋅――
E1

Eref
―――

⋅bef.b t1
3

12

⎞
⎟
⎟⎠

⋅⋅⋅――
E1

Eref

bef.b t1 a1
2 ⋅⋅⋅――

E3

Eref

bef.b t3 a2
2 ⋅⋅⋅――

E5

Eref

bef.b t5 a3
2 ⎛⎝ ⋅5.61 107 ⎞⎠ mm 4

=Iyfläns.b ⎛⎝ ⋅5.61 107 ⎞⎠ mm 4 (ekv 2.11)

Brand  R60        Yttröghetsmoment limträbalk 

=bw.brand 48 mm =h.brand 359 mm

≔Iybalk.b =―――――
⋅bw.brand h.brand

3

12
⎛⎝ ⋅1.85 108 ⎞⎠ mm 4 (ekv 2.12)

Brand  R60      Ideeala tröghetsmomentet i styva riktningen, utbreddlast
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Brand  R60      Ideeala tröghetsmomentet i styva riktningen, utbreddlast

≔Efläns 11000 MPa ≔Ebalk 13000 MPa

≔α ――
Efläns

Ebalk

=α 0.85 (ekv 2.14)

Tyngdpunkt

≔Afläns.b ⋅bef.b 100 mm ≔Abalk.b ⋅bw.brand h.brand

=Afläns.b
⎛⎝ ⋅8.5 104 ⎞⎠ mm 2 =Abalk.b

⎛⎝ ⋅1.72 104 ⎞⎠ mm 2

≔Atotal.b +⎛⎝ ⋅α Afläns.b⎞⎠ Abalk.b

=Atotal.b
⎛⎝ ⋅8.91 104 ⎞⎠ mm 2

≔Tpfläns.b +h.brand 50 mm ≔Tpbalk.b ―――
h.brand

2

=Tpfläns.b 409 mm =Tpbalk.b 179.5 mm ≔Tp.b ―――――――――――
+⋅⋅α Afläns.b Tpfläns.b ⋅Abalk.b Tpbalk.b

Atotal.b

=Tp.b 364.63 mm (ekv 2.10)

Ideella tröghetsmomentet

≔e1.b -Tpfläns.b Tp.b
=Iyfläns.b ⎛⎝ ⋅5.61 107 ⎞⎠ mm 4

=e1.b 44.37 mm

=Iybalk.b ⎛⎝ ⋅1.85 108 ⎞⎠ mm 4 ≔e2.b -Tp.b Tpbalk.b

=e2.b 185.13 mm

≔Iid.b +⋅α ⎛⎝ +Iyfläns.b ⋅Afläns.b e1.b
2 ⎞⎠ ⎛⎝ +Iybalk.b ⋅Abalk.b e2.b

2 ⎞⎠

=Iid.b ⎛⎝ ⋅9.65 108 ⎞⎠ mm 4 (ekv 2.13)
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Brand      Kontroll av moment och tvärkraft kapacitet.

Permanent last =Gk 1 ――
kN

m2
=l ⎛⎝ ⋅1.1 104 ⎞⎠ mm

Variabel last =qk 2 ――
kN

m2

Brand Lastkombination 6.11a

≔qd.brand =+⋅Gk Lbredd ⋅⋅ψ1.brand qk Lbredd 2.4 ――
kN
m

(ekv 2.17)

Brand Momentkraft

≔Med.b =――――
⋅qd.brand l2

8
36.3 ⋅kN m (ekv 2.20)

Brand Tvärkraft

≔Ved.b =―――
⋅qd.brand l

2
13.2 kN (ekv 2.22)

Brand    Momentkapacitet
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Brand    Momentkapacitet

Klimatklass 1 ≔kmod 0.80 =Iid.b ⎛⎝ ⋅9.65 108 ⎞⎠ mm 4

≔fmk 30 MPa =Tp.b 364.63 mm

≔γM 1.25

≔kcrit 1 (Vippning förhindrad)

≔fmd ―――
⋅kmod fmk

γM
=fmd
⎛⎝ ⋅1.92 104 ⎞⎠ ――

kN

m2

≔Zu.b =Tp.b 0.36 m ≔Zö.b =-+h.brand 100 mm Tp.b 94.37 mm

≔Mrd.b.un =―――
⋅fmd Iid.b

Zu.b

50.8 ⋅kN m
(ekv 2.21)

≔Mrd.b.öv =―――
⋅fmd Iid.b

Zö.b

196.25 ⋅kN m (ekv 2.21)

Brand   Tvärkraftskapacitet

≔fvk 3.5 ≔Kcr =――
3
fvk

0.86

≔fvk. 3.5 MPa ≔A. =⋅⋅bw.brand Kcr h.brand ⎛⎝ ⋅1.48 104 ⎞⎠ mm 2

≔fvd.b =―――
⋅kmod fvk.

γM
2.24 MPa

≔Vrd.b =―――
⋅A. fvd
1.5

22.06 kN (ekv 2.23)

Resultat
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Resultat

=vmax 0.87 mm < max 1.5mm 

Momentkraft Minsta av Mrd.u och Mrd.ö

=Med 76.23 ⋅kN m < =Mrd.un 160.23 ⋅kN m

=Mrd.öv 352.87 ⋅kN m

Tvärkraft

=Ved 27.72 kN < =Vrd 72.58 kN

Nedböjning bruksgränd

=Wnet.fin 24.04 mm < =――
l

350
31.43 mm

Brand

Momentkraft Minsta av Mrd.u och Mrd.ö

=Med.b 36.3 ⋅kN m < =Mrd.b.un 50.8 ⋅kN m

=Mrd.b.öv 196.25 ⋅kN m

Tvärkraft

=Ved.b 13.2 kN < =Vrd.b 22.06 kN
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Dimensionering enligt ÖNORM EN 1995-1-1 och ÖNORM B 1995-1-1

Effektivbredd vid utbreddlast

Ribbdäck 11m
Limträ: GL30c 
KL-träskiva: bredd 2400mm, tjocklek 100mm. 5 lager 20mm, 3 lager i spännvidsriktning.
Inbränning vid brand 0.65 mm/min + 7mm  (R60)

Variabler

≔h 495 mm Permanent last ≔Gk 1 ――
kN

m2

≔bw 140 mm
Nyttig last ≔qk 2 ――

kN

m2
≔l 11000 mm

≔Lbredd 1200 mm

≔bf =-Lbredd bw ⎛⎝ ⋅1.06 103 ⎞⎠ mm

Nyttiglast kategori 

A och B gäller = 0.3ψ2
≔ψ2 0.3 (Ändras beroende på katetgori)

C  gäller = 0.6ψ2

Nyttiglast kategori brand

A och B gäller = 0.5ψ1.brand

C gäller = 0.7ψ1.brand ≔ψ1.brand 0.5 (Ändras beroende på katetgori)

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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Konstanter

≔E 13000 MPa ≔G 690 MPa ≔tlager 20 mm ≔tKLT 100 mm

≔A ⋅3 tlager ≔a 100 mm ≔Tpbalk ―
h
2

≔Tpfläns +h 50 mm

(A = )Σtlager ≔β0 0.65

≔bw.brand =--bw ⋅⋅β0 mm 60 2 ⋅2 7 mm 48 mm

≔h.brand =--h ⋅β0 mm 60 7 mm 449 mm

≔bf.brand =++bf ⋅⋅β0 mm 60 2 ⋅2 7 mm ⎛⎝ ⋅1.15 103 ⎞⎠ mm

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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Styvhet i spännvidsriktingen

(E*A) = E * t Σ =(( ⋅E A)) ⎛⎝ ⋅7.8 105 ⎞⎠ ――
kN
m

(ekv 2.7)

Skjuvstyvhet

≔Sxy =――――――――――
⋅G tKLT

+1 ⋅⋅⋅6 0.32
⎛
⎜
⎝
――
tlager
a

⎞
⎟
⎠

-0.77 ⎛
⎜
⎝
――
tlager
a

⎞
⎟
⎠

2
⎛⎝ ⋅5.45 104 ⎞⎠ ――

kN
m

(ekv 2.8)

Förhållande mellan längd och bredd väljs till minsta av b.förhåll1 och b.förhåll2

≔bförhåll1 =⋅bf 0.5 0.53 m (ekv 2.4)

eller

≔bförhåll2 =-0.5 ⋅⋅0.35
⎛
⎜
⎝
―
bf
l

⎞
⎟
⎠

0.90 ⎛
⎜
⎝
―――
(( ⋅E A))
Sxy

⎞
⎟
⎠

0.45

0.36 (ekv 2.4)

Effektivbredd utbreddlast

≔bef.u =+bw ⋅⋅2 bförhåll2 bf 0.9 m =bef.u 900.87 mm (ekv 2.3)

Yttröghetsmoment KL-träskiva utbreddlast  
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Yttröghetsmoment KL-träskiva utbreddlast  

Uppbyggd med 5 lager, 20mm C24

≔E1 11000 MPa ≔Eref 11000 MPa ≔t1 20 mm =bef.u 900.87 mm

≔E3 11000 MPa ≔t3 20 mm

≔E5 11000 MPa ≔t5 20 mm

Tyngdpumkt i lager

≔a1 40 mm ≔a2 0 mm ≔a3 40 mm

≔Iyfläns.u =+++⋅3
⎛
⎜
⎜⎝

⋅――
E1

Eref
―――

⋅bef.u t1
3

12

⎞
⎟
⎟⎠

⋅⋅⋅――
E1

Eref

bef.u t1 a1
2 ⋅⋅⋅――

E3

Eref

bef.u t3 a2
2 ⋅⋅⋅――

E5

Eref

bef.u t5 a3
2 ⎛⎝ ⋅5.95 107 ⎞⎠ mm 4

=Iyfläns.u ⎛⎝ ⋅5.95 107 ⎞⎠ mm 4 (ekv 2.11)

Yttröghetsmoment limträbalk 

=bw 140 mm =h 495 mm

≔Iybalk =―――
⋅bw h3

12
⎛⎝ ⋅1.42 109 ⎞⎠ mm 4 (ekv 2.12)

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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Ideella tröghetsmomentet i styva riktningen, utbreddlast

≔Efläns 11000 MPa ≔Ebalk 13000 MPa

≔α ――
Efläns

Ebalk

=α 0.85 (ekv 2.14)

Tyngdpunkt

≔Afläns.u ⋅bef.u 100 mm ≔Abalk ⋅bw h

=Afläns.u
⎛⎝ ⋅9.01 104 ⎞⎠ mm 2 =Abalk

⎛⎝ ⋅6.93 104 ⎞⎠ mm 2

≔Atotal.u +⎛⎝ ⋅α Afläns.u⎞⎠ Abalk

=Atotal.u
⎛⎝ ⋅1.46 105 ⎞⎠ mm 2

=Tpfläns 545 mm =Tpbalk 247.5 mm ≔Tp.u ――――――――――
+⋅⋅α Afläns.u Tpfläns ⋅Abalk Tpbalk

Atotal.u

=Tp.u 403.33 mm (ekv 2.10)

Ideella tröghetsmomentet

≔e1 -Tpfläns Tp.u
=Iyfläns.u ⎛⎝ ⋅5.95 107 ⎞⎠ mm 4

=e1 141.67 mm

=Iybalk ⎛⎝ ⋅1.42 109 ⎞⎠ mm 4 ≔e2 -Tp.u Tpbalk

=e2 155.83 mm

≔Iid.u +⋅α ⎛⎝ +Iyfläns.u ⋅Afläns.u e1
2 ⎞⎠ ⎛⎝ +Iybalk ⋅Abalk e2

2 ⎞⎠ (ekv 2.13)

=Iid.u ⎛⎝ ⋅4.68 109 ⎞⎠ mm 4

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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Effektivbredd för punktlast

b förhållande väljs beroenda av limträhöjd / tjocklek KL-träskiva

=――
h

tKLT

4.95

h/tKLT 2≤

≔bförhålla =-0.5 ⋅⋅0.40
⎛
⎜
⎝
―
bf
l

⎞
⎟
⎠

0.15 ⎛
⎜
⎝
―――
(( ⋅E A))
Sxy

⎞
⎟
⎠

0.10

0.13 eller max 0.5 (ekv 2.5)

h/tKLT > 2

≔bförhållb =-0.5 ⋅⋅0.275
⎛
⎜
⎝
―
bf
l

⎞
⎟
⎠

0.30 ⎛
⎜
⎝
―――
(( ⋅E A))
Sxy

⎞
⎟
⎠

0.30

0.2 eller max 0.5 (ekv 2.6)

Effektivbredd punktlast

≔bef.p =+bw ⋅⋅2 bförhållb bf 558.11 mm =bef.p 558.11 mm (ekv 2.3)

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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Yttröghetsmoment KL-träskiva punktlast  

Uppbyggd med 5 lager, 20mm C24

≔E1 11000 MPa ≔Eref 11000 MPa ≔t1 20 mm =bef.p 558.11 mm

≔E3 11000 MPa ≔t3 20 mm

≔E5 11000 MPa ≔t5 20 mm

Tyngdpumkt i lager

≔a1 40 mm ≔a2 0 mm ≔a3 40 mm

≔Iyfläns.p =+++⋅3
⎛
⎜
⎜⎝

⋅――
E1

Eref
―――

⋅bef.p t1
3

12

⎞
⎟
⎟⎠

⋅⋅⋅――
E1

Eref

bef.p t1 a1
2 ⋅⋅⋅――

E3

Eref

bef.p t3 a2
2 ⋅⋅⋅――

E5

Eref

bef.p t5 a3
2 ⎛⎝ ⋅3.68 107 ⎞⎠ mm 4

=Iyfläns.p ⎛⎝ ⋅3.68 107 ⎞⎠ mm 4 (ekv 2.11)

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.

User
Arkitekt
Bilaga 2



Yttröghetsmoment styva riktningen punktlast

≔Efläns 11000 MPa ≔Ebalk 13000 MPa

≔α ――
Efläns

Ebalk

=α 0.85 (ekv 2.14)

Tyngdpunkt

≔Afläns.p ⋅bef.p 100 mm ≔Abalk ⋅bw h

=Afläns.p
⎛⎝ ⋅5.58 104 ⎞⎠ mm 2 =Abalk

⎛⎝ ⋅6.93 104 ⎞⎠ mm 2

≔Atotal.p +⎛⎝ ⋅α Afläns.p⎞⎠ Abalk

=Atotal.p
⎛⎝ ⋅1.17 105 ⎞⎠ mm 2

=Tpfläns 545 mm =Tpbalk 247.5 mm ≔Tp.p ――――――――――
+⋅⋅α Afläns.p Tpfläns ⋅Abalk Tpbalk

Atotal.p

=Tp.p 368.07 mm (ekv 2.10)

Ideella yttröghetsmomentet

≔e1 -Tpfläns Tp.p
=Iyfläns.p ⎛⎝ ⋅3.68 107 ⎞⎠ mm 4

=e1 176.93 mm

=Iybalk ⎛⎝ ⋅1.42 109 ⎞⎠ mm 4 ≔e2 -Tp.p Tpbalk

=e2 120.57 mm

≔Iid.p +⋅α ⎛⎝ +Iyfläns.p ⋅Afläns.p e1
2 ⎞⎠ ⎛⎝ +Iybalk ⋅Abalk e2

2 ⎞⎠ (ekv 2.13)

=Iid.p ⎛⎝ ⋅3.93 109 ⎞⎠ mm 4

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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Yttröghetsmoment KL-träskiva  vekariktningen

Uppbyggd med 5 lager, 20mm C24.  Varav två lager i vekariktningen

≔E2 11000 MPa ≔Eref 11000 MPa =bef.p 558.11 mm ≔t2 20 mm ≔t4 20 mm

≔E4 11000 MPa

Tyngdpunkt i lager

≔a1.v 20 mm ≔a2.v 20 mm

≔Ib.p =++⋅2
⎛
⎜
⎜⎝

⋅――
E2

Eref
―――

⋅bef.p t2
3

12

⎞
⎟
⎟⎠

⋅⋅⋅――
E2

Eref

bef.p t2 a1.v
2 ⋅⋅⋅――

E4

Eref

bef.p t4 a2.v
2 ⎛⎝ ⋅9.67 106 ⎞⎠ mm 4

=Ib.p ⎛⎝ ⋅9.67 106 ⎞⎠ mm 4 (ekv 2.9)

Kontroll av nedböjning

=l ⎛⎝ ⋅1.1 104 ⎞⎠ mm ≔El 13000 MPa ≔Eb 11000 MPa

=Ib.p ⎛⎝ ⋅9.67 106 ⎞⎠ mm 4 =Iid.p ⎛⎝ ⋅3.93 109 ⎞⎠ mm 4 ≔P 1 kN

≔bF =⋅―――
l

1.1 m

‾‾‾‾‾‾‾‾4
―――
⎛⎝ ⋅Eb Ib.p⎞⎠
⎛⎝ ⋅El Iid.p⎞⎠

2.14 (ekv 2.2)

≔Wstat =―――――
⋅P l3

⋅⋅⋅48 El Iid.p bF
0.25 mm =Wstat 0.25 mm (ekv 2.2)

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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Kontroll av moment och tvärkraft kapacitet.

Permanent last =Gk 1 ――
kN

m2
=l ⎛⎝ ⋅1.1 104 ⎞⎠ mm

Variabel last =qk 2 ――
kN

m2

Säkerhetsklass 3 ≔γd 1.0

≔ψ0 0.7

Brottgränstillstånd
Lastkombination 6.10a

≔qda =+⋅⋅⋅γd 1.35 Gk Lbredd ⋅⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0 qk Lbredd 4.14 ――
kN
m

(ekv 2.15)

Lastkombination 6.10b

≔qdb =+⋅⋅⋅γd 1.2 Gk Lbredd ⋅⋅⋅γd 1.5 qk Lbredd 5.04 ――
kN
m

Dimensionerande (ekv 2.16)

Momentkraft

≔Med =―――
⋅qdb l2

8
76.23 ⋅kN m (ekv 2.20)

Tvärkraft

≔Ved =――
⋅qdb l

2
27.72 kN (ekv 2.22)

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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Momentkapacitet

Klimatklass 1 ≔kmod 0.80 =Iid.u ⎛⎝ ⋅4.68 109 ⎞⎠ mm 4

≔fmk 30 MPa =Tp.u 403.33 mm

≔γM 1.25

≔kcrit 1 (Vippning förhindrad)

≔fmd ―――
⋅kmod fmk

γM
=fmd
⎛⎝ ⋅1.92 104 ⎞⎠ ――

kN

m2

≔Zu =Tp.u 0.4 m ≔Zö =-+h 100 mm Tp.u 191.67 mm

≔Mrd.u =―――
⋅fmd Iid.u
Zu

222.69 ⋅kN m (ekv 2.21)

≔Mrd.ö =―――
⋅fmd Iid.u
⋅α Zö

553.82 ⋅kN m (ekv 2.21)

Tvärkraftskapacitet

≔fvk 3.5 ≔Kcr =――
3
fvk

0.86 ≔A. =⋅⋅bw Kcr h ⎛⎝ ⋅5.94 104 ⎞⎠ mm 2

≔fvk. 3.5 MPa

≔fvd =―――
⋅kmod fvk.

γM
2.24 MPa

≔Vrd =―――
⋅A. fvd
1.5

88.7 kN (ekv 2.23)

Kontroll av nedböjning i bruksgränstillstånd

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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≔Vrd =―――
⋅A. fvd
1.5

88.7 kN

Kontroll av nedböjning i bruksgränstillstånd

Lastkombination

Karakteristisk 6.14b

≔qd.k =+⋅⋅1.0 Gk Lbredd ⋅⋅1.0 qk Lbredd 3.6 ――
kN
m

(ekv 2.18)

Kvasi-permanent 6.16b

≔qd.kv.p =+⋅⋅1.0 Gk Lbredd ⋅⋅⋅ψ2 1.0 qk Lbredd 1.92 ――
kN
m

(ekv 2.19)

Klimatklass 1 ≔kdef 0.60

Nedböjning

≔Winst =――――
⋅⋅5 qd.k l4

⋅⋅384 E Iid.u
11.29 mm < =――

l
500

22 mm

≔Winst.qp =――――
⋅⋅5 qd.kv.p l4

⋅⋅384 E Iid.u
6.02 mm < =――

l
300

36.67 mm

≔Wnet.fin =+Winst ⋅kdef Winst.qp 14.9 mm < =――
l

350
31.43 mm (ekv 2.25)

Brand R60             Effektivbredd för utbreddlast

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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Brand R60             Effektivbredd för utbreddlast

Styvhet i spännvidsriktingen

(E*A) = E * t Σ =(( ⋅E A)) ⎛⎝ ⋅7.8 105 ⎞⎠ ――
kN
m

(ekv 2.7)

Skjuvstyvhet

≔Sxy =――――――――――
⋅G tKLT

+1 ⋅⋅⋅6 0.32
⎛
⎜
⎝
――
tlager
a

⎞
⎟
⎠

-0.77 ⎛
⎜
⎝
――
tlager
a

⎞
⎟
⎠

2
⎛⎝ ⋅5.45 104 ⎞⎠ ――

kN
m

(ekv 2.8)

Förhållande mellan längd och bredd väljs till minsta av b.förhåll1 och b.förhåll2

≔bförhåll1 =⋅bf.brand 0.5 0.58 m (ekv 2.4)

eller

≔bförhåll2 =-0.5 ⋅⋅0.35
⎛
⎜
⎝
―――
bf.brand

l

⎞
⎟
⎠

0.90 ⎛
⎜
⎝
―――
(( ⋅E A))
Sxy

⎞
⎟
⎠

0.45

0.35 (ekv 2.4)

Effektivbredd utbreddlast

≔bef.b =+bw.brand ⋅⋅2 bförhåll2 bf.brand 0.85 m =bef.b 849.62 mm (ekv 2.3)

Brand  R60         Yttröghetsmoment KL-träskiva utbreddlast  

≔Iyfläns.b =+++⋅3
⎛
⎜
⎜⎝

⋅――
E1

Eref
―――

⋅bef.b t1
3

12

⎞
⎟
⎟⎠

⋅⋅⋅――
E1

Eref

bef.b t1 a1
2 ⋅⋅⋅――

E3

Eref

bef.b t3 a2
2 ⋅⋅⋅――

E5

Eref

bef.b t5 a3
2 ⎛⎝ ⋅5.61 107 ⎞⎠ mm 4

=Iyfläns.b ⎛⎝ ⋅5.61 107 ⎞⎠ mm 4 (ekv 2.11)

Brand  R60        Yttröghetsmoment limträbalk 

=bw.brand 48 mm =h.brand 449 mm

≔Iybalk.b =―――――
⋅bw.brand h.brand

3

12
⎛⎝ ⋅3.62 108 ⎞⎠ mm 4 (ekv 2.12)

Brand  R60      Ideeala tröghetsmomentet i styva riktningen, utbreddlast

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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Brand  R60      Ideeala tröghetsmomentet i styva riktningen, utbreddlast

≔Efläns 11000 MPa ≔Ebalk 13000 MPa

≔α ――
Efläns

Ebalk

=α 0.85 (ekv 2.14)

Tyngdpunkt

≔Afläns.b ⋅bef.b 100 mm ≔Abalk.b ⋅bw.brand h.brand

=Afläns.b
⎛⎝ ⋅8.5 104 ⎞⎠ mm 2 =Abalk.b

⎛⎝ ⋅2.16 104 ⎞⎠ mm 2

≔Atotal.b +⎛⎝ ⋅α Afläns.b⎞⎠ Abalk.b

=Atotal.b
⎛⎝ ⋅9.34 104 ⎞⎠ mm 2

≔Tpfläns.b +h.brand 50 mm ≔Tpbalk.b ―――
h.brand

2

=Tpfläns.b 499 mm =Tpbalk.b 224.5 mm ≔Tp.b ―――――――――――
+⋅⋅α Afläns.b Tpfläns.b ⋅Abalk.b Tpbalk.b

Atotal.b

=Tp.b 435.69 mm (ekv 2.10)

Ideella tröghetsmomentet

≔e1.b -Tpfläns.b Tp.b
=Iyfläns.b ⎛⎝ ⋅5.61 107 ⎞⎠ mm 4

=e1.b 63.31 mm

=Iybalk.b ⎛⎝ ⋅3.62 108 ⎞⎠ mm 4 ≔e2.b -Tp.b Tpbalk.b

=e2.b 211.19 mm

≔Iid.b +⋅α ⎛⎝ +Iyfläns.b ⋅Afläns.b e1.b
2 ⎞⎠ ⎛⎝ +Iybalk.b ⋅Abalk.b e2.b

2 ⎞⎠

=Iid.b ⎛⎝ ⋅1.66 109 ⎞⎠ mm 4 (ekv 2.13)

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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Brand      Kontroll av moment och tvärkraft kapacitet.

Permanent last =Gk 1 ――
kN

m2
=l ⎛⎝ ⋅1.1 104 ⎞⎠ mm

Variabel last =qk 2 ――
kN

m2

Brand Lastkombination 6.11a

≔qd.brand =+⋅Gk Lbredd ⋅⋅ψ1.brand qk Lbredd 2.4 ――
kN
m

(ekv 2.17)

Momentkraft

≔Med.b =――――
⋅qd.brand l2

8
36.3 ⋅kN m (ekv 2.20)

Tvärkraft

≔Ved.b =―――
⋅qd.brand l

2
13.2 kN (ekv 2.22)

Brand    Momentkapacitet

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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Brand    Momentkapacitet

Klimatklass 1 ≔kmod 0.80 =Iid.b ⎛⎝ ⋅1.66 109 ⎞⎠ mm 4

≔fmk 30 MPa =Tp.b 435.69 mm

≔γM 1.25

≔kcrit 1 (Vippning förhindrad)

≔fmd ―――
⋅kmod fmk

γM
=fmd
⎛⎝ ⋅1.92 104 ⎞⎠ ――

kN

m2

≔Zu.b =Tp.b 0.44 m ≔Zö.b =-+h.brand 100 mm Tp.b 113.31 mm

≔Mrd.b.un =―――
⋅fmd Iid.b

Zu.b

73.11 ⋅kN m (ekv 2.21)

≔Mrd.b.öv =―――
⋅fmd Iid.b

Zö.b

281.09 ⋅kN m (ekv 2.21)

Brand   Tvärkraftskapacitet

≔fvk 3.5 ≔Kcr =――
3
fvk

0.86

≔fvk. 3.5 MPa ≔A. =⋅⋅bw.brand Kcr h.brand ⎛⎝ ⋅1.85 104 ⎞⎠ mm 2

≔fvd.b =―――
⋅kmod fvk.

γM
2.24 MPa

≔Vrd.b =―――
⋅A. fvd
1.5

27.59 kN (ekv 2.23)

Resultat.

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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Resultat.

=――
h

tKLT

4.95 > 2

Nedböjning punktlast

=Wstat 0.25 mm ≤ Max 0.25 mm

Momentkraft Minsta av Mrd.u och Mrd.ö

=Med 76.23 ⋅kN m < =Mrd.u 222.69 ⋅kN m

=Mrd.ö 553.82 ⋅kN m

Tvärkraft

=Ved 27.72 kN < =Vrd 88.7 kN

Nedböjning bruksgränd

=Wnet.fin 14.9 mm < =――
l

350
31.43 mm

Brand

Momentkraft Minsta av Mrd.u och Mrd.ö

=Med.b 36.3 ⋅kN m < =Mrd.b.un 73.11 ⋅kN m

=Mrd.b.öv 281.09 ⋅kN m
Tvärkraft

=Ved.b 13.2 kN < =Vrd.b 27.59 kN

Nedböjning enligt BKR max 1.5 mm.
(För att jämföra mot den oskrivna 
regeln 0.5mm)

≔vmax =――――
⋅P l3

⋅⋅48 El Iid.p
0.54 mm

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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project Examensarbete
element -
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© 2019 - Calculatis by Stora Enso - Version 2.25.1

system

section: rib deck: CLT 100 C5s - 14/49.5; material: C24 spruce; service class: service class 1; fire resistance class: R 60

utilization 102 % flexural stress analysis 23 %
My,d = 54.61 kNm fm,k = 30.00 N/mm²
Nt,d = 0.00 kN ft,k = 0.00 N/mm²
σt,d = 0.00 N/mm² ft,d = 16.90 N/mm²

σm,y,d = 5.05 N/mm²< fm,y,d = 21.53 N/mm² ü

shear stress analysis 21 %
Vd = 19.86 kN fv,k = 2.50 N/mm²
τv,d = 0.34 N/mm²< fv,d = 1.60 N/mm² ü

rolling shear analysis 22 %
Vd = 19.86 kN fr,k = 1.25 N/mm²
τr,d = 0.17 N/mm²< fr,d = 0.80 N/mm² ü

flexural stress analysis fire 37 %
My,d = 24.20 kNm fm,k = 30.00 N/mm²
Nt,d = 0.00 kN ft,k = 0.00 N/mm²
σt,d = 0.00 N/mm² ft,d = 30.36 N/mm²

σm,y,d = 14.32 N/mm²< fm,y,d = 39.09 N/mm² ü

shear stress analysis fire 15 %
Vd = 8.80 kN fv,k = 2.50 N/mm²
τv,d = 0.43 N/mm²< fv,d = 2.88 N/mm² ü

rolling shear analysis fire 9 %
Vd = 8.80 kN fr,k = 1.25 N/mm²
τr,d = 0.13 N/mm²< fr,d = 1.44 N/mm² ü

winst = w[char]
field limit wlimit wcalc. ratio

[-] [mm] [mm]
1 1/300 36.7 11.1 30 %

wfin = w[char] + w[q.p.∞]
field limit wlimit wcalc. ratio

[-] [mm] [mm]
1 1/150 73.3 15.1 21 %

wnet,fin = w[q.p.] + w[q.p.∞]
field limit wlimit wcalc. ratio

[-] [mm] [mm]
1 1/350 31.4 9.9 32 %

support reaction
load case category kmod AV BV

[kN]
serlf weight 0.6 5.50 5.50

5.50 5.50
live load cat. A: residential 0.8 11.00 11.00

0.00 0.00

Disclaimer

The software was created to assist engineers in their daily business. The software is an engineering software that is dealing with a very complex matter of structural analysis and
building physics analysis. Therefore, this software shall only be operated by skilled, experienced engineers, with a deep understanding of structural engineering and building physics
related to timber structures. The user of the software is obliged to check all input values, no matter if they were given by the user or given by default by the software and all results for
plausibility.
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högskolan dalarna
byggingenjör Adam Norén

project Examensarbete
element -
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© 2019 - Calculatis by Stora Enso - Version 2.25.1

The use of the results of the software should not be relied upon as the basis for any decision or action. Any use of results of the software is only allowed, if the results have been
verified and approved regarding completeness and correctness by a project structural/building physics engineer. The user has the possibility to make print-outs from the software.
Any modification of those are not allowed.
Stora Enso Wood Products GmbH does not assume any warranty regarding the software. The software has been developed with utmost diligence, nevertheless Stora Enso Wood
Products GmbH, neither expressly nor implicitly, provides any warranty in terms of accuracy, validity, timeliness and completeness of information and data created by the software.
Stora Enso Wood Products GmbH does also not assume any warranty for the general usability of the software, its suitability for a special purpose or for the compatibility of the
software with the ones of third party producers or providers.
Stora Enso Wood Products GmbH is only liable for damages caused by gross negligence or intent through Stora Enso Wood Products GmbH; the liability for slight negligence is
excluded. This does not apply to personal injury. Under the aforementioned conditions Stora Enso Wood Products GmbH is as well not liable for operational failures or the loss of
programs and/or data of the user’s data processing system.
Applicable Law: These terms of use shall be governed by the laws of Austria excluding however any conflict of laws rules and any laws regarding the Convention of the International
Sale of Goods (CISG).
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system

section: rib deck: CLT 100 C5s - 14/40.5; material: C24 spruce; service class: service class 1; fire resistance class: R 60

utilization 102 % flexural stress analysis 32 %
My,d = 54.61 kNm fm,k = 30.00 N/mm²
Nt,d = 0.00 kN ft,k = 0.00 N/mm²
σt,d = 0.00 N/mm² ft,d = 16.90 N/mm²

σm,y,d = 6.97 N/mm²< fm,y,d = 21.97 N/mm² ü

shear stress analysis 25 %
Vd = 19.86 kN fv,k = 2.50 N/mm²
τv,d = 0.40 N/mm²< fv,d = 1.60 N/mm² ü

rolling shear analysis 28 %
Vd = 19.86 kN fr,k = 1.25 N/mm²
τr,d = 0.22 N/mm²< fr,d = 0.80 N/mm² ü

flexural stress analysis fire 54 %
My,d = 24.20 kNm fm,k = 30.00 N/mm²
Nt,d = 0.00 kN ft,k = 0.00 N/mm²
σt,d = 0.00 N/mm² ft,d = 30.36 N/mm²

σm,y,d = 21.55 N/mm²< fm,y,d = 39.98 N/mm² ü

shear stress analysis fire 17 %
Vd = 8.80 kN fv,k = 2.50 N/mm²
τv,d = 0.49 N/mm²< fv,d = 2.88 N/mm² ü

rolling shear analysis fire 13 %
Vd = 8.80 kN fr,k = 1.25 N/mm²
τr,d = 0.19 N/mm²< fr,d = 1.44 N/mm² ü

winst = w[char]
field limit wlimit wcalc. ratio

[-] [mm] [mm]
1 1/300 36.7 17.5 48 %

wfin = w[char] + w[q.p.∞]
field limit wlimit wcalc. ratio

[-] [mm] [mm]
1 1/150 73.3 23.8 32 %

wnet,fin = w[q.p.] + w[q.p.∞]
field limit wlimit wcalc. ratio

[-] [mm] [mm]
1 1/350 31.4 15.6 50 %

support reaction
load case category kmod AV BV

[kN]
serlf weight 0.6 5.50 5.50

5.50 5.50
live load cat. A: residential 0.8 11.00 11.00

0.00 0.00

Disclaimer

The software was created to assist engineers in their daily business. The software is an engineering software that is dealing with a very complex matter of structural analysis and
building physics analysis. Therefore, this software shall only be operated by skilled, experienced engineers, with a deep understanding of structural engineering and building physics
related to timber structures. The user of the software is obliged to check all input values, no matter if they were given by the user or given by default by the software and all results for
plausibility.

User
Bild

User
Bild

User
Arkitekt
Bilaga 4
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The use of the results of the software should not be relied upon as the basis for any decision or action. Any use of results of the software is only allowed, if the results have been
verified and approved regarding completeness and correctness by a project structural/building physics engineer. The user has the possibility to make print-outs from the software.
Any modification of those are not allowed.
Stora Enso Wood Products GmbH does not assume any warranty regarding the software. The software has been developed with utmost diligence, nevertheless Stora Enso Wood
Products GmbH, neither expressly nor implicitly, provides any warranty in terms of accuracy, validity, timeliness and completeness of information and data created by the software.
Stora Enso Wood Products GmbH does also not assume any warranty for the general usability of the software, its suitability for a special purpose or for the compatibility of the
software with the ones of third party producers or providers.
Stora Enso Wood Products GmbH is only liable for damages caused by gross negligence or intent through Stora Enso Wood Products GmbH; the liability for slight negligence is
excluded. This does not apply to personal injury. Under the aforementioned conditions Stora Enso Wood Products GmbH is as well not liable for operational failures or the loss of
programs and/or data of the user’s data processing system.
Applicable Law: These terms of use shall be governed by the laws of Austria excluding however any conflict of laws rules and any laws regarding the Convention of the International
Sale of Goods (CISG).


