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Att bygga med trä innebär för många inspiration från äldre arkitektur och byggnadsteknik med handbilat
och sågat virke. Andra menar att trä och limträ är rätt materialval med tanke på återväxt, resurshushållning
och ekonomi. Samtidigt finns i värderingar kring arkitektur en önskan om en ”ärlig” konstruktion som inte
ska vara dold eller sammanblandad med andra uttryck.

Arkitektur avgränsar och definierar rum för olika mänskliga aktiviteter. Det kan någon gång räcka med
avskiljningar i form av väggar eller murar men oftare krävs också en övertäckning av rummet. De bygg-
nadstekniska problemen är i huvudsak knutna till övertäckningen och de konstruktiva stomsystem som finns
att tillgå har också för hallbyggnader karaktär av olika takformer.

Det arkitektoniska problemet att ge en ordning kring händelser i rummet och byggnadens förhållande till
sin omgivning är därmed inte med nödvändighet ett konstruktionsproblem. Den arkitektoniska ordningen
kan uppnås på olika sätt. Men är konstruktionen klar och tydlig är det naturligt att använda sig av den som ett
verkningsfullt uttrycksmedel.

Limträ kan i likhet med armerad betong och stål betraktas som ett material framsprunget ur industrialis-
men och den därmed sammanhängande byggnadstekniska utvecklingen. Möjligheten är idag stor att förtill-
verka specialiserade byggdelar och element för att överbrygga olika mått och spännvidder. Men konstruktions-
lösningarna, materialen och byggsystemen, med rötter i förra århundradets byggnadstekniska innovationer,
är förhållandevis lite studerade utifrån sina egenskaper att gestalta och därmed skapa en arkitektonisk ord-
ning.

Som uttrycksmedel skiljer sig limträ på många sätt från det sågade eller handbilade virket. Limträ har fler
betydelser än att vara ersättningsmaterial när timmerstocken sätter gränser för det naturväxta virkets dimen-
sioner. I förädlingen från ett naturvuxet organiskt material fram till den av lameller sammanlimmade pro-
dukten förändras uttrycket. Limträ med flera träbaserade produkter kan upplevas som bild för en syntes
mellan det organiskt växta och industriellt producerade.

Den byggnadstekniska utvecklingen ger oss ständigt fler möjligheter att lösa olika konstruktionsproblem.
Men det stora antalet tänkbara konstruktionslösningar gör det inte lättare att komma fram till en konsekvent
arkitektur. Möjligheten att skapa arkitektonisk ordning ligger i bl a förmågan att använda sig av ett materials
egenskap att vara beskrivande för en arkitektonisk idé. Med materialet limträ finns många arkitekturuttryck
kvar att upptäcka.

Lars Johansson
AIX Arkitekter AB

FÖRORD
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Limträ är en förädlad träprodukt avsedd för bärande konstruktioner. Förutom att limträ, i förhållande till sin
vikt, är ett av de starkaste konstruktionsmaterialen, har det goda miljöegenskaper och ett bestående skön-
hetsvärde – därför används limträ ofta i synliga bärverk – som ett miljöskapande konstruktionsmaterial.

 Limträ är ett beprövat material. Limträtekniken fanns redan under antiken men utvecklades i Tyskland i
slutet på 1800-talet. Den första egentliga svenska limträkonstruktionen tillverkades i Töreboda år 1919.
Tidiga betydelsefulla objekt i Sverige är banhallarna vid Malmö Centralstation (byggt 1922), vänthallen vid
Göteborgs Centralstation (byggd 1923) och vänthallen vid Stockholms Centralstation (byggd 1925). Under
årens lopp har det byggts åtskilliga bärverk i limträ, företrädesvis konstruktioner med stora spännvidder. Det
finns många exempel på hallbyggnader och offentliga byggnader. Under senare år har det byggts många
flervånings bostadshus där limträ ingår i stommen. Ett annat viktigt område är brokonstruktioner.

Denna första huvuddel av LimträGuide omfattar tillverkning, egenskaper och produktsortiment.

FAKTA OM LIMTRÄ

Centralstationen, Stockholm. Vänthall byggd 1925. En av de första stora leveranserna av limträ i Sverige. Arkitekt: Folke Zettervall,
SJ Arkitektkontor, Stockholm.

2701569_s01_64 07-09-12, 10.245
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Limträ är ett naturmaterial. Det som utvinns ur na-
turen skall på ett uthålligt sätt kunna användas, åter-
användas, återvinnas eller slutligen omhändertas
med minsta möjliga resursförbrukning och utan att
naturen skadas.

Limträ tillverkas av trälameller som limmas mot
varandra under kontrollerade former. Det belastar
inte miljön på ett ofördelaktigt sätt under sin livscy-
kel och det kan lätt återanvändas, återvinnas eller
utnyttjas för  energiåtervinning.

LIMTRÄ I KRETSLOPPET
Limträtillverkning är en resurssnål process. Råma-
terialen är inhemskt barrträ (gran) och ett syntetiskt
lim.

Produkterna levereras nedtorkade till 12 % fukt-
kvotsnivå. Till torkningsprocessen används huvud-
sakligen biprodukter som bränsle. På så sätt kan elan-
vändningen minimeras.

Då limträ ofta ”skräddarsys” för beställaren ger
det inte upphov till några betydande byggrester på
byggarbetsplatsen. Emballaget utgörs av återvin-
ningsbart material.

LIMTRÄ OCH MILJÖN

SKOGSBRUK SÅGVERK

LIMTRÄ-
INDUSTRI

ANVÄNDNING

ÅTERVINNING

Under brukstiden har limträ inga negativa miljöfak-
torer av betydelse. Det går att underhålla med tradi-
tionella metoder. Reparerbarheten är hög – delar av
ett limträelement kan vid behov lätt bytas ut. Det
kan, om så behövs, bearbetas i efterhand på olika
sätt, t ex genom slipning. I viss omfattning och ef-
ter konstruktionsberäkningar kan enstaka mindre hål
och urtag göras.

Limträprodukter kan återanvändas med vetskap
om de konstruktionstekniska förutsättningarna. Den
s k kvalitetsansvarige skall då kontrollera limträet
och bedöma förutsättningarna för återanvändning i
det enskilda fallet.

Limträ är, liksom annat trä, brännbart och det kan,
vid olämplig användning eller felaktig konstruk-
tionsutformning brytas ned biologiskt.

Energiinnehållet i limträ är likvärdigt med ener-
giinnehållet för massivt barrträ.

I utvecklingsarbetet med svenska limträproduk-
ter är kretsloppstänkandet en viktig utgångspunkt.
Det gäller under limträprodukternas hela livscykel
– från val av råvara till återanvändning eller åter-
vinning.

Träprodukters kretslopp. Limträ är en förädlad träprodukt. Limträtillverkning är en resurssnål process.

2701569_s01_68 07-09-06, 12.466
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Element av limträ tillverkas industriellt under kon-
trollerade former. Med hjälp av fingerskarvnings-
teknik kan mycket stora längder tillverkas. Princi-
pen för tillverkningen är enkel – trälameller staplas
och limmas mot varandra till stora konstruktionse-
lement. Storleken begränsas i första hand av trans-
portmöjligheterna.

I Sverige finns det sedan länge tre etablerade lim-
trätillverkare – Setra Trävaror AB, Martinson Gro-
up AB och Moelven Töreboda AB. På frivillig väg
och på initiativ från de tre tillverkarna  etablerades
Svensk Limträkontroll år 1967.

Svensk Limträkontroll/SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut är  officiellt kontrollorgan för lim-
träprodukter. Tack vare de goda erfarenheterna av
limträ, är användningen i Sverige stadigt ökande.

L-TRÄ
L-trä är benämningen på limträ med minst fyra la-
meller, tillverkat, kontrollerat och märkt enligt sär-
skilda regler – L-regler – utarbetade av Svensk Lim-

TILLVERKNING

träkontroll. L-trä får tillverkas av företag som är god-
kända av Svensk Limträkontroll och som är anslut-
na till dess kontrollrutiner.

I allmänhet är limträelementen märkta på ändytan
med L-märket, Boverkets gaffelmärke, hållfasthets-
klass, limningsklass samt fabriksbeteckning och till-
verkningsnummer.

LIMMAT KONSTRUKTIONSVIRKE
Limträ med mindre än fyra lameller men som i öv-
rigt tillverkats och kontrollerats enligt samma reg-
ler som gäller för L-trä, benämns Limmat konstruk-
tionsvirke och har samma egenskaper som L-trä
utom vad avser normerat hållfasthetsvärde, som är
något lägre.

TILLVERKNINGSKONTROLL
Limträtillverkning kräver stor noggrannhet bl a
beträffande fräsning av fingerskarvarna, limmets  be-
redning och applicering, presstryck och presstid.

För att säkerställa en jämn och hög kvalitet på lim-

Tillverkningsschema för limträ.

Gran Virke (lameller) Torkning Hållfasthetssortering

Fingerskarvning Hyvling Applicering av lim

Ihoplimning under tryck Hyvling av limträelement Emballering

2701569_s01_68 07-09-06, 12.467
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träelementen sker fortlöpande egenkontroll, som
bl a innebär att provkroppar tas ut regelbundet för
undersökning av hållfasthet och beständighet.

L-märket (a) används av limträtillverkarna för att visa att produkten
är tillverkningskontrollerad och godkänd. I Sverige  krävs dessutom
märkning med Boverkets gaffelmärke (b). Inom en snar framtid kan
märkningen komma att ersättas av – eller kompletteras med –
CE-märket (c).

a) b) c)

L40 - I
Hållfasthetsklass: L40        Limtyp: I
Produktionsnr   3565         EN 386

Svenska Limträbolaget AB
Godkänt av Svensk Limträkontroll

Svensk Limträkontroll övervakar egenkontrollen och
gör via SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut oan-
mälda kontrollbesök hos limträtillverkarna.

Exempel på märkning.

Hedmarksmuseet, Hamar, Norge. Arkitekt: Sverre Fehn. Foto: Jan Haug.

2701569_s01_68 07-09-06, 12.488
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Exempel på olika tvärsnittsformer.

EGENSKAPER
UTSEENDE
Limträ är i första hand ett konstruktionsmaterial, där
hållfasthet, styvhet och beständighet som regel är
de viktigaste egenskaperna.

Limträprodukter har därför i allmänhet inte sam-
ma virkeskvalitet och ytfinish som inredningssnick-
erier och möbler. I de flesta sammanhang torde dock
standardprodukterna uppfylla normala utseendekrav.

Virke
Träslaget vid svensk limträtillverkning är gran (Pi-
cea Abies). Svenskt granvirke är gulvitt till färgen.
Utseendemässigt kan man inte skilja mellan kärn-
ved och splintved.

Liksom hos furu är veden karakteriserad av års-
ringar med ljus vårved och mörkare sommarved men
gran är generellt något mera vitaktig än furu.

Kvistarna är inte som hos furu omgivna av harts-
stråk. Hållfasthetssorteringen innebär visserligen att
kviststorleken i virket begränsats men limträ är långt
ifrån kvistrent. Även virke med hög hållfasthet kan
innehålla ganska stora kvistar, i innerlameller t ex
är tillåten kviststorlek lika med lamelltjockleken.

Limträ kan, om så önskas, tillverkas av furu eller
impregnerad furu till ett högre pris. Utseendemäs-
sigt är furu något mörkare än gran. Furukärnan skil-
jer sig markant från splintveden genom sin mörkt
rödbruna kulör.

 Impregnerad furu är i regel svagt grön till färgen.
Denna gröna färg är, i likhet med limträets naturliga
färg, inte beständig. Beträffande användning av im-
pregnerat trä, se sidan 60.

Obehandlat limträ som exponeras utomhus för vä-
der och vind blir med tiden grått eller gråbrunt.

Limfogar
Vid limträtillverkning används lim som har doku-
menterat hög hållfasthet och beständighet vid lång-
varig belastning, och endast sådana som man har

lång praktisk erfarenhet av. De formella kraven anges
i europastandarden EN 301 som klassificerar två lim-
typer, I och II. Limtyp I får användas för konstruk-
tioner i samtliga klimatklasser medan användning
av Limtyp II är begränsad till konstruktioner i Kli-
matklass 0-2. En förteckning över godkända lim ut-
färdas av Svensk Limträkontroll.

Tidigare användes som regel syntetiska tvåkom-
ponentlim av typen PRF (fenol-resorcinol-form-
aldehyd) vid limträtillverkning. Alla PRF-lim som
används för limträtillverkning hänförs till typ I, som
är godkänd för användning i samtliga klimatklasser,
d v s såväl inomhus som utomhus. PRF-lim ger
mörkt rödbruna limfogar.

Numera används så gott som uteslutande mela-
min-urea-formaldehyd-lim, s k MUF-lim. MUF-lim
hänförs, i likhet med PRF-lim till Limtyp I. Mela-
minlimmade fogar är till en början ljusa men får med
tiden en något mörkare nyans.

Till fingerskarvning av lamellerna används anting-
en det mörka PRF-limmet eller det ljusa MUF-lim-
met. Fingerskarvar kan därför framträda som mör-
ka fläckar eller tunna linjer på elementens ytor.

Av limträelementets märkning skall framgå vil-
ken limtyp som har använts vid tillverkningen (Lim-
typ I eller II enligt EN 301).

Det sker en fortlöpande utveckling inom limom-
rådet och nya limtyper introduceras efterhand. För
närvarande finns sålunda ett enkomponents poly-
uretanlim som är godkänt som Limtyp II (Klimat-
klass 0-2). Godkännandet är kopplat till villkoret
att användaren med gott resultat skall ha använt lim-
met vid normal produktion i fabriken

Ytbearbetning/Ytbehandling
I samband med tillverkningen sker ytbearbetning av
elementens breddsidor, se vidare under avsnitt Yt-
beskaffenhet, sidan 14.

2701569_s01_68 07-09-06, 12.489
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Största tillåten längd och höjd på fordon utan specialtillstånd.

30 m

m
ax

4,
5 

m

Konstruktionselement av limträ har högre genomsnittlig hållfasthet och
mindre spridning i hållfasthet än motsvarande element av konstruk-
tionsvirke.
f k1 - f k2 = skillnad i dimensionerande hållfasthetsvärde
f m1 - f m2 = skillnad i hållfasthetens medelvärde.

n
fk1 - f k2 fm1 - fm2

fk2 fk1 fm2 fm1 f

1)

2)

Limträprodukter kan sedan ytbehandlas som van-
ligt trä genom lasering, täckmålning, klarlackering
eller oljebehandling; se vidare under avsnitt Ytbe-
handling, sidan 57.

MÅTT OCH FORM
Limträtekniken ger stora möjligheter att variera tvär-
snittsform och geometri hos konstruktionselemen-
ten. Gränserna sätts av praktiska omständigheter som
fabrikslokalens storlek, maskinutrustningens kapa-
citet och transportmöjligheterna.

Ett rakt limträelement med rektangulärt tvärsnitt
har – i likhet med sågat och hyvlat virke – tjocklek,
bredd och längd. I praktiken betecknas ett limträ-
element med måttenheterna b, h och l.

I en applikation, t ex när ett element används som
en balk, blir måttenheterna således b för bredden
och h för höjden och l för längden. Om ett element
är avsett som en pelare blir måttenheterna b för bred-
den, h för djupet och l för pelarens höjd (längd).

Måttenheten h
Raka element har i regel måttenheten h som en mul-
tipel av lamelltjockleken 45 mm, d v s 180, 225,
270, 315 o s v.

För krökta element är måttenheten h normalt en
multipel av lamelltjockleken 331/

3
 mm, d v s 266,

300, 333, 366 o s v.  Beroende på krökningsradie
kan undantagsvis även tunnare lameller erfordras
(≤ 7 m radie).

Tvärsnittsform
Rektangulära tvärsnitt är det normala, men även an-
dra tvärsnittsformer är möjliga att tillverka, t ex I-,
T- och L-tvärsnitt eller håltvärsnitt med rektangu-
lärt eller 12-kantiga tvärsnitt.

Element med 12-kantiga tvärsnitt används t ex som
kraftledningsstolpar och som pelare i husbyggna-
der (Comwoodstolpen).

Största tvärsnittsmått b x h
Största måttenhet b för ett limträelement  begränsas
av att lamellvirke bredare än 225 mm knappast går
att skaffa.

Största måttenhet h  hos ett limträelement begrän-
sas av tillgänglig maskinutrustning till ca 2 m. Ge-
nom olika konstgrepp, som t ex att limma på nock-
partiet till en sadelbalk i en senare etapp, kan större
mått åstadkommas. Limträelement med h uppemot
3 m kan tillverkas på detta sätt.

Största längd
Med tillgänglig produktionsutrustning kan idag upp
till 40 m långa limträelement tillverkas. I praktiken
begränsas längden av transportmöjligheterna.

Transporten sker till största delen på landsväg.
Överstiger den sammanlagda fordonslängden 24 m
fordras särskilt tillstånd från Vägverket. Uppemot
30 m långa limträelement vållar som regel inga pro-
blem. Specialtransport krävs om lastbredden 2,5 m
eller totalhöjden 4,5 m överskrids, vilket kan vara
aktuellt i samband med ram- eller bågkonstruktio-
ner.

Om järnvägs- eller sjötransport är möjlig gäller
andra gränser. Ofta kan transportproblemen lösas ge-
nom att konstruktionen delas upp i lämpliga trans-
portenheter, vilka sedan sammanfogas på byggar-
betsplatsen.

HÅLLFASTHET
Hållfastheten för limträ är hög i förhållande till egen-
tyngden, vilket möjliggör byggande med stora fria
spännvidder. Jämfört med andra konstruktionsma-
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terial är limträ ett av de starkaste, med hänsyn till
egenvikten.

För konstruktionsvirke och annat byggvirke be-
stäms hållfastheten hos en enskild planka av det sva-
gaste snittet – vanligtvis vid en stor kvist, finger-
skarv eller liknande. Skillnaden i hållfasthet mellan
olika plankor kan vara betydande. Element av lim-
trä är genomsnittligt både starkare och styvare än
vanligt konstruktionsvirke i samma dimension. Detta
beror på den s k lamelleringseffekten, som i korthet
kan förklaras på följande sätt:

 ”Ett limträelement består av ett antal lameller av
konstruktionsvirke. Risken för att hållfasthetsned-
sättande defekter i flera lameller kommer att hamna
i samma snitt är mycket liten. Lamellvirket har dess-
utom hållfasthetssorterats och det starkaste lamell-
virket placerats som ytterlameller där påkänningar-
na normalt är störst”. Även s k homogent limträ fö-
rekommer med samma höga hållfasthetsklass i alla
lameller.

I hållfasthetsklass L40, som är vanligast, utgörs yt-
terlamellerna av konstruktionsvirke i hållfasthets-
klass C30 och innerlamellerna av C18. Hållfastheten
hos limträelement blir på så sätt i genomsnitt större
och skillnaden mellan olika element blir mindre än
för de enskilda lamellerna.

Med bibehållen säkerhetsnivå kan man alltså till-
låta högre påkänningar för ett limträelement än för
de ingående lamellerna när dessa belastas var för
sig. Limträelement har således högre genomsnittlig
hållfasthet och mindre spridning i hållfasthetsegens-
kaperna än motsvarande element av konstruktions-
virke, se figur överst till vänster.

Vid statisk dimensionering av limträkonstruktio-
ner och träkonstruktioner i allmänhet utgår man från
ett karakteristiskt hållfasthetsvärde (styrkevärde),
fastställt på basis av brottprovning under laborato-
riemässiga förhållanden av ett stort antal provkrop-
par. Med kännedom om det karakteristiska hållfast-
hetsvärdet bestäms dimensioneringsvärdet i det en-
skilda fallet av olika s k partialkoefficienter och
omräkningsfaktorer, se vidare under avsnitt Projek-
tering med limträ, sidan 18.

Limträ kan vara homogent eller kombinerat För kombinerat limträ
har de yttre sjättedelarna lameller av högre hållfasthetsklass.

Lamellimmat virke blir starkare än en enskild planka. Risken för att
defekter i flera lameller hamnar i samma snitt är mycket liten.

LAST LAST

LIMTRÄBALKMASSIV TRÄBALK

TERMISKA EGENSKAPER
I jämförelse med metall har trä mycket små tempe-
raturrörelser. Det innebär att spänningar i limträ, på
grund av temperaturförändringar, sällan orsakar någ-
ra större olägenheter.

Värmeledningsförmågan och värmekapaciteten
motsvarar  vanligt trävirke (barrträ).
Limträ har, i likhet med annat trä, förhållandevis
goda värmeisolerande egenskaper. Värmekon-
duktiviteten, det s k lambdavärdet, som uttrycks i
W/m °C, är jämförbart med t ex lättbetong och det
är väsentligt lägre än för betong och stål.

Limträ har jämförelsevis hög specifik värme-
kapacitet (värmetröghet). Den brukar anges till
ca 1 300 J/kg °C – att jämföras med t ex betong som
har ca 880 J/kg °C. På grund av den ringa mängden
limträ i en byggnad är dock möjligheten till att an-
vända limträ för att utjämna klimatvariationer be-
gränsad.

Som en följd av limträets termiska egenskaper
känns en limträyta behaglig vid beröring.

h/6

h/6

h

Europastandarden EN 14080 fastställdes under 2005
och innebär att limträ kan CE-märkas och att nya håll-
fasthetsklasser för limträ kommer att införas. Under en
övergångstid får de nationella hållfasthetsklasserna till-
lämpas.
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FUKTRÖRELSER
Limträelement levereras med en fuktkvotnivå av ca
12 %. Efterhand kommer fuktkvoten att anpassa sig
till jämvikt med den omgivande luftens relativa fuk-
tighet och följa dennas variation över året. Normalt
varierar träets fuktkvot 4 á 5 % under året:
– för konstruktioner i uppvärmda, obefuktade loka-
ler mellan 7 % (vintertid) och 12 % (sommartid)
–  för ouppvärmda lokaler eller utomhus under tak
mellan 13 % (sommartid) och 17 % (vintertid).

Limträ, liksom annat trä, sväller när fuktkvoten
ökar och krymper när fuktkvoten minskar. Däremot
är tendensen att vrida och kröka sig mindre för lim-
trä än för konstruktionsvirke.

EGENSKAPER VID BRAND
Limträkonstruktioner har på grund av stora homo-
gena tvärsnitt förhållandevis goda skyddsegenska-
per i samband med en brand.

Limträ är ett brännbart material men på grund av de
ofta stora och homogena tvärsnitten förhållandevis
brandstabilt. Antändningen är trög och det brinner
långsamt. Värmeutvecklingen under brand är ofta
avgörande för om branden skall utvecklas eller avta.
Det kolskikt som bildas på limträytan vid en brand
skyddar de inre delarna och bidrar till att limträ bi-
behåller sin stabilitet under det fortsatta brandför-
loppet. Inträngningshastigheten är vanligen ca 0,6 -
1 mm/minut (ca 40 mm/h). Ytterligare brandskydd
kan uppnås med olika ytbehandlingar eller inkläd-
nad, se vidare under avsnitt Projektering med hän-
syn till brand, sidan 52.

BESTÄNDIGHET
Limträ är en organisk produkt och kan under ogynn-
samma betingelser angripas av svampar och insek-
ter.

Svampar kan vara missfärgande (blånads- eller
mögelsvampar) eller träförstörande (rötsvampar).

Insekter som kan angripa trä är t ex husbock. Hus-
bockshonan lägger sina ägg i springor. Larverna får
sedan näring genom att äta sig igenom splintved tills
de är mogna att flyga ut. Förekomsten av husbock
är geografiskt begränsad (i Sverige förekommer den
främst i de sydöstra delarna av landet) och den på-
träffas framförallt i vindsutrymmen.

Samtidigt som påverkan av mikroorganismer kan
vålla skador är det en fördel att trä ingår i det natur-
liga kretsloppet. Under en byggnads avsedda bruks-
tid måste man se till att träet skyddas mot angrepp
av mikroorganismer – särskilt sådant trä som är bä-
rande och som ingår i säkerhetsanordningar (t ex
trappor och räcken) eller som är svårt att byta ut.

 Det bästa sättet att skydda träet är att utforma trä-
konstruktionerna på ett sådant sätt att röta inte kan
uppstå. Byggnadstekniskt träskydd inriktas på att
hålla träet torrt eller att medge snabb uttorkning ef-
ter uppfuktning. Torrt trä eller tillfälligt uppfuktat
trä kan inte ruttna. Endast långvarigt fuktigt trä rutt-
nar.

I särskilt utsatta situationer kan impregnerat trä
vara motiverat av beständighetsskäl, se vidare un-
der avsnitt Kemiskt träskydd, sidan 60.

Träets fuktkvot vid olika relativ fuktighet hos omgivningen.

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
10 20 30 40 50 60 70 80 90  100° C

%     Fuktkvot

Fibermättnadspunkten

Re
la

tiv
 fu

kt
ig

he
t

%
100

90

80

70
60
50
40
30
20
10

Kl
im

at
kl

as
s 

0
1

2
3

Lufttemperatur

2701569_s01_68 07-09-06, 12.5012



13

LIMTRÄPRODUKTER
Limträprodukter tillverkas som raka eller krökta ele-
ment. Den vanligaste tvärsnittsformen är rektangu-
lär men andra tvärsnittsformer kan tillverkas, t ex
I-, T- eller L-tvärsnitt. Även håltvärsnitt med rek-
tangulärt eller tolvkantigt tvärsnitt kan tillverkas.
Raka element med rektangulärt tvärsnitt är standar-
diserade med avseende på mått och ytbeskaffenhet.

Tabell 1 nedan anger olika tvärsnittsmått enligt
svensk standard SS 23 27 21. Standarden definierar
fyra kvaliteter (ytklasser) med avseende på ytbeskaf-
fenheten:

• Renhyvlade, lagade ytor
• Renhyvlade, ej lagade ytor
• Hyvlade ytor
• Justerade ytor

Beträffande ytbeskaffenhet, se vidare under avsnitt
Ytbeskaffenhet, sidan 14.

Tabell 1. Tvärsnittsmått enligt svensk standard SS 23 27 21 för raka limträelement med rektangulärt tvärsnitt (b x h mm).
Limträelement med mindre än fyra lameller benäms Limmat konstruktionsvirke och tillverkas i hållfasthetsklass LK30.
Limträ med minst fyra lameller benämns L-trä och tillverkas i hållfasthetsklassen L40. De gulmarkerade måtten är lager-
produkter som bör väljas i första hand.

115 X   90
115 X 115

115 X 180
115 X 225
115 X 270
115 X 315
115 X 360
115 X 405

115 X 450
115 X 495
115 X 540
115 X 585
115 X 630
115 X 675

115 X 720
115 X 765
115 X 810
115 X 855
115 X 900
 115 X 945

115 X   990
115 X 1035
115 X 1080
115 X 1125
115 X 1170
115 X 1215

115 X 1260
115 X 1305
115 X 1350

90 X   90
90 X 135

90 X 180
90 X 225
90 X 270
90 X 315
90 X 360
90 X 405

90 X 450
90 X 495
90 X 540
90 X 585
90 X 630
90 X 675

90 X 720
90 X 765
90 X 810
90 X 855
90 X 900
90  X 945

90 X   990
90 X 1035
90 X 1080
90 X 1125
90 X 1170
90 X 1215

66 X   90
66 X 135

66 X 180
66 X 225
66 X 270
66 X 315
66 X 360
66 X 405

66 X 450
66 X 495
66 X 540
66 X 585
66 X 630
66 X 675

66 X 720
66 X 765
66 X 810
66 X 855
66 X 900
66 X 945

56 X   90
56 X 135

56 X 180
56 X 225
56 X 270
56 X 315
56 X 360
56 X 405

56 X 450
56 X 495
56 X 540
56 X 585
56 X 630
56 X 675

56 X 720
56 X 765
56 X 810

42 X   90
42 X 135

42 X 180
42 X 225
42 X 270
42 X 315
42 X 360
42 X 405

42 X 450
42 X 495
42 X 540
42 X 585
42 X 630
42 X 675

140 X   90
140 X 135

140 X 180
140 X 225
140 X 270
140 X 315
140 X 360
140 X 405

140 X 450
140 X 495
140 X 540
140 X 585
140 X 630
140 X 675

140 X 720
140 X 765
140 X 810
140 X 855
140 X 900

   140 X 945

140 X   990
140 X 1035
140 X 1080
140 X 1125
140 X 1170
140 X 1215

140 X 1260
140 X 1305
140 X 1350
140 X 1395
140 X 1440
140 X 1485

140 X 1530
140 X 1575
140 X 1620

LIMMAT KONSTRUKTIONSVIRKE

L-TRÄ

78 X   90
78 X 135

78 X 180
78 X 225
78 X 270
78 X 315
78 X 360
78 X 405

78 X 450
78 X 495
78 X 540
78 X 585
78 X 630
78 X 675

78 X 720
78 X 765
78 X 810
78 X 855
78 X 900
78 X 945

78 X   990
78 X 1035
78 X 1080

165 X 90
165 X 135

165 X 180
165 X 225
165 X 270
165 X 315
165 X 360
165 X 405

165 X 450
165 X 495
165 X 540
165 X 585
165 X 630
165 X 675

165 X 720
165 X 765
165 X 810
165 X 855
165 X 900
165 X 945

165 X   990
165 X 1035
165 X 1080
165 X 1125
165 X 1170
165 X 1215

165 X 1260
165 X 1305
165 X 1350
165 X 1395
165 X 1440
165 X 1485

165 X 1530
165 X 1575
165 X 1620

190 X 90
190 X 135

190 X 180
190 X 225
190 X 270
190 X 315
190 X 360
190 X 405

190 X 450
190 X 495
190 X 540
190 X 585
190 X 630
190 X 675

190 X 720
190 X 765
190 X 810
190 X 855
190 X 900
190 X 945

190 X   990
190 X 1035
190 X 1080
190 X 1125
190 X 1170
190 X 1215

190 X 1260
190 X 1305
190 X 1350
190 X 1395
190 X 1440
190 X 1485

190 X 1530
190 X 1575
190 X 1620

215 X 90
215 X 135

215 X 180
215 X 225
215 X 270
215 X 315
215 X 360
215 X 405

215 X 450
215 X 495
215 X 540
215 X 585
215 X 630
215 X 675

215 X 720
215 X 765
215 X 810
215 X 855
215 X 900
215 X 945

215 X   990
215 X 1035
215 X 1080
215 X 1125
215 X 1170
215 X 1215

215 X 1260
215 X 1305
215 X 1350
215 X 1395
215 X 1440
215 X 1485

215 X 1530
215 X 1575
215 X 1620

Europastandarden för limträ – EN 14080 –  fast-
ställdes under 2005 och innebär att limträ kan CE-
märkas och att nya hållfasthetsklasser för limträ
kommer att införas. Under en övergångstid får de
nationella hållfasthetsklasserna tilllämpas.

LAGERSTANDARD
För att möjliggöra rationell produktion och därige-
nom hålla en rimlig prisnivå och minimera leverans-
tider, har de svenska tillverkarna en egen tillverk-
ningsstandard, baserad på svensk standard och på
de krav som ställs på L-trä i Boverkets Konstruktions-
regler BKR och Boverkets Byggregler BBR beträffan-
de hållfasthetsklass och limningsklass. Av de tvär-
snittsmått som finns standardiserade tillverkas ett
flertal som lagerprodukter, se tabell 1 och 2.

2701569_s01_68 07-09-06, 13.0913
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YTBESKAFFENHET
Limträprodukterna ges någon form av ytbearbetning innan
de lämnar fabriken. I svensk standard SS 23 27 21, definie-
ras fyra ytklasser för limträprodukter:

Renhyvlade, lagade ytor
Höjdsidorna skall vara bearbetade med hyvel eller dylikt.
Sidor som blir synliga efter montering skall vara lagade så
att de är fria från större sprickor, kådlåpor, kvisthål, urslag
och limfläckar. Synliga kanter skall vara fasade.

”Renhyvlade, lagade ytor” rekommenderas för synligt bruk
vid extra höga krav på utseendet, t ex bostäder, skolor etc.
För element som är placerade på mer än 4 m avstånd från
betraktaren, är ”Renhyvlade ytor” tillräcklig. Observera att
enheter med ”Renhyvlade, lagade ytor” kan vara ned till 2
mm smalare och 2 mm bredare än nominell måttenhet b.

Vid en beställning kan förkortningen RL användas, se vi-
dare Checklista för beskrivning och beställning, sidan 61.

Renhyvlade, ej lagade ytor (lagerstandard)
Höjdsidorna skall vara bearbetade med hyvel eller dylikt.
Mindre limfläckar får förekomma.

”Renhyvlade, ej lagade ytor” rekommenderas för synligt
bruk där höga krav ställs på utseendet, t ex takbalkar i sport-
hallar, affärslokaler etc. Observera att enheter med ”Ren-
hyvlade, ej lagade ytor” kan vara ned till 2 mm smalare och
2 mm bredare än nominell måttenhet b.

Vid en beställning kan förkortningen R användas, se vi-
dare Checklista för beskrivning och beställning, sidan 61.

Hyvlade ytor
Höjdsidorna skall vara bearbetade med hyvel eller dylikt.
Enstaka lameller får vara obearbetade. Mindre limfläckar
får förekomma.

”Hyvlade ytor” rekommenderas för synligt bruk i lokaler
där funktion och bärförmåga tillmäts den största betydelsen
men där man ändå vill utnyttja limträ som ett miljöskapan-
de element, t ex i industrier.

Vid en beställning kan förkortningen H användas, se vi-
dare Checklista för beskrivning och beställning, sidan 61.

Justerade ytor
Höjdsidorna får delvis vara obearbetade. Vid smalare enhe-
ter än 90 mm (nominellt mått) får den ena sidan vara sågad.
Limfläckar får förekomma på alla sidor och lameller med
vankant får förekomma.

”Justerade ytor” rekommenderas för inbyggnad eller för
synligt bruk vid låga krav på utseendet, t ex i lagerlokaler.

Vid en beställning kan förkortningen J användas, se vida-
re Checklista för beskrivning och beställning, sidan 61.

Observera att element med måttenheten b min-
dre än 90 mm (nominellt mått) klyvsågas van-
ligen från tjockare element. Sågsnittet kan
därvid gå igenom öppna eller limfyllda sprick-
or, vilket kan medföra flisning och vid limning
med fenol-recorcinol-lim (PRF) väl synliga lim-
fläckar på klyvsidan. Detta gäller alla fyra sla-
gen av ytor. Vid höga utseendekrav på båda
höjdsidorna bör man därför undvika element
med måttenheten b mindre än 90 mm.

Hyvlade ytor – exempel på utseende.

Justerade ytor – exempel på utseende.

Renhyvlade, ej lagade ytor – exempel på ut-
seende (lagerstandard).
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LAGERPRODUKTER
Raka L-träelement i hållfasthets-
klass L40 och ”Renhyvlade, ej la-
gade ytor” lagerhålls i viss omfatt-
ning i längder upp till 15 meter.

Den vanligaste limningsklassen
är Limtyp I, vilket innebär att la-
gerprodukter kan användas i samt-
liga klimatklasser.

Element av två eller tre lameller,
i hållfasthetsklass LK30, Limtyp I
och ”Renhyvlade, ej lagade ytor”,
lagerhålls i viss omfattning i läng-
der upp till 15 meter, se tabell 2.

Observera! Angivna mått är s k no-
minella mått i mm. Måtten gäller när
limträet håller 12 % fuktkvotsnivå.
Lagerprodukter bör väljas i första
hand, särskilt vid mindre beställning
(mindre än tio enheter) eller vid be-
hov av kort leveranstid.

MÅTTENHET b ±  2 mm
(mm)

MÅTTENHET h    400 mm       + 4 mm
(mm)                             – 2 mm

           > 400 mm       + 1 %
                 – 0,5 %

LÄNGD l ≤ 2,0 m        ± 2 m
> 2,0 ≤ 20 m         ± 0,1%
< 20 m                ± 20 mm

VINKLAR Tvärsnittsvinklar får avvika högst 1 grad från 90 grader (rät vinkel).
Vinklar mellan ändyta och sidoytor får avvika högst 1 grad från 90 grader eller från annan
överenskommen kapningsvinkel.

RAKHET Av tre godtyckligt valda punkter A, B och C, på vilken som helst av limträelementets kanter,
får den mellersta punkten B inte ligga längre från en tänkt linje mellan A och C än 0,0015 gånger
avståndet A – C.

FORM För krökta element gäller att punkten B enligt ovan inte får ligga längre från den avsedda
bågformade linjen än 0,0015 gånger avståndet A – C.

MÅTTOLERANSER
Tabell 4. För limträ som tillverkas i Sverige tillämpas vedertagna måttoleranser enligt svensk standard SS-EN390. Toleranserna gäller limträ
med Renhyvlade ytor och anges i förhållande till s k nominellt (referensmått) mått vid fuktkvotsnivån 12 % (referensfuktkvot).

(m)

L-träelement    Limmat konstruktionsvirke
Lagerbalk       Pelare

  42 x 180 90 x 90

  42 x 225       115 x 115

  56 x 225

  56 x 270

  66 x 315

  90 x 225

  90 x 270

  90 x 315

  90 x 405

115 x 315

115 x 405

115 x 495

115 x 630

Tabell 2. Tvärsnittsmått b x h för lager-
produkter av limträ respektive limmat
konstruktionsvirke. Längder upp till 15
m finns normalt i lager. Kvaliteter:
L-trä L40 I; Limmat konstruktionsvirke
LK 30 I. Renhyvlade, ej lagade ytor. Diameter d      150     195     240    300

A-mått a            40      52       64      80

Väggtjocklek f   32       32       32      44

Tabell 3. Limträ med tolvkantigt tvärsnitt
(ihåliga stolpar) lagerhålls i 12 m längder
och normalt i följande dimensioner:

Dessa dimensioner kan även förekomma
i lagerbalkssortimentet:
66 x 270    90 x 180     90 x 360

Anm. Stolpen kan tillverkas konisk med
en avsmalning av 30 mm/m.

b

h
d

a

f
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TILLVERKNINGSSTANDARD
För att möjliggöra rationell produktion och därige-
nom hålla en rimlig prisnivå och minimera leverans-
tider, har de svenska tillverkarna en egen tillverk-
ningsstandard, baserad på svensk standard och på
de krav som ställs på L-trä i BKR och BBR beträf-
fande hållfasthetsklass och limningsklass. Av de tvär-
snittsmått som finns standardiserade tillverkas ett
flertal som lagerprodukter, se tabell 2, sidan 15.

Hållfasthetsklass L40 och Limtyp I är tillverk-
ningsstandard. Därutöver tillverkas element med två
eller tre lameller i hållfasthetsklass LK30.

RAKA LIMTRÄELEMENT
De vanligaste typerna av limträelement är raka en-
heter. De tillverkas normalt av 45 mm tjocka träla-
meller och används såväl till golvbjälkar och tak-

balkar som till pelare.  Raka limträelement ingår ofta
som komponenter i olika konstruktionssystem, se
vidare under avsnitt Konstruktionssystem, sidorna
24 – 34.

Vid större spännvidder kan det finnas behov av
överhöjning av fritt upplagda balkar.  Sådana balkar
kan tillverkas på beställning, se vidare under avsnitt
Checklista för beskrivning och beställning, sidan 61.

KRÖKTA LIMTRÄELEMENT
Krökta limträelement används framförallt i ram- el-
ler bågkonstruktioner men även krökta balkar, t ex
bumerangbalkar, förekommer.

Om möjligt bör krökta limträelement i form av
bågar eller ramar utföras med konstant tvärsnitts-
höjd inom krökta partier. Bumerangbalkar och krökta

Raka balkar och pelare ≤ 30 m Krökta balkar 10 - 20 m

Sadelbalkar och pelare 10 - 30 m Bumerangbalkar 10 - 30 m

Dragbandstakstolar och pelare 15 - 40 m Treledsramar med fingerskarvade ramhörn 15 - 25 m

Treledsramar av sammansatt typ 15 - 30 m

Treledsbågar 20 - 60 m Fackverk 30 - 80 m

Treledsramar med krökta ramhörn 10 - 50 m

Exempel på limträelement till hallbyggnader
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ramhörn kan sålunda med fördel utformas med på-
salning eller om utseendet så kräver, med limmat,
löst påspikat nock- eller hörnparti.

Lamelltjockleken för krökta element är normalt
331/3 mm, men vid krökningsradier mindre än 7 m
krävs tunnare lameller. Priset ökar snabbt med mins-
kande lamelltjocklek.

SKYDD UNDER TRANSPORT OCH LAGRING
Limträelement emballeras hos tillverkarna oftast
individuellt och med ett återvinningsbart material.
Emballaget är avsett att skydda mot fukt och visst

mekanisk åverkan under transport och lagring.
Vid mottagning av en limträleverans skall den som

tar emot leveransen ansvara för att limträprodukter-
na lagras på ett betryggande sätt. Det kan t ex inne-
bära att emballaget måste skäras upp för att motver-
ka kondens eller för att redan uppkommen kondens-
fukt skall kunna avgå från paketet. Mottagaren skall
se till att limträprodukterna lagras väl uppallade och
skyddade mot nederbörd, smuts och stark sol. Man
bör undvika långvarig lagring på byggplats, se vi-
dare under avsnitt Hantering av limträ, sidan 62.

Exempel på användning av limträ i småhus.

Takbalkar upplagda på bärlina i nock Takbalkar upplagda på bärlinor

Bärlina i nock, med eller utan mittstöd Balk över öppning i yttervägg, 1 1/2 -planshus

Balk över öppning i yttervägg, 1-planshus Uterum med enkla takbalkar, bärlina och pelare

Golvbjälkar, fribärandeBalk över öppning i hjärtvägg
(bärlina under bjälklag)
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PROJEKTERING MED LIMTRÄ
Denna andra huvuddel av LimträGuide innehåller underlag för projektering av hus och anläggningar där
limträ ingår. Som arkitekt behöver du kunskap beträffande limträprodukters möjligheter och begränsningar.
   Byggnadstekniska förutsättningar för god arkitektur behandlas och de vanligaste konstruktionssystemen
redovisas här.

Erforderliga dimensioner redovisas i tabeller. Tabellvärdena är avsedda att användas i ett tidigt skede av
projekteringen och kan inte ersätta konstruktionsberäkningar i varje enskilt fall. Som hjälpmedel vid nog-
grannare beräkningar finns Limträhandbok (senaste tryckutgåva 2001). Senaste uppdatering av Limträhand-
bok finns på CD eller på www.svensktlimtra.se.

Limträ kommer ofta till användning som bärverk i större envåningsbyggnader, t ex hallbyggnader.
   Brandföreskrifterna i BBR och EC 5 gör det emellertid möjligt att använda trästommar även i flervånings-
byggnader. Det är viktigt för arkitekten att känna till att brandföreskrifterna inte begränsar användningen av
limträ. Därför behandlas brandfrågorna i ett särskilt avsnitt.
   Ett viktigt område inom arkitektarbetet är färgsättning. Ofta används limträets naturliga kulör som en
medveten del i gestaltningen. Olika ytbehandlingar ger flera uttrycksmöjligheter. I enstaka fall måste limträ-
et ytbehandlas av tekniska skäl eller till och med vara impregnerat. Dessa frågor behandlas i ett särskilt
avsnitt, som bl a ger underlag för teknisk beskrivning.

   Beständighetsfrågorna har på senare tid fått större betydelse. Det krävs kunskap och medvetenhet om
material och underhållsbehov redan under projekteringsskedet för att uppnå den mest optimala tekniska
lösningen. Inget material är underhållsfritt men underhållet kan vara mer eller mindre krävande, se vidare
under avsnitt Ytbehandling, underhåll, träskydd, sidorna 57 – 60.

Detalj av takkonstruktion till pelletslager i Skelleftehamn. Konstruktör: J & W. Foto: Michael Jacobsson, MIJAC, Skellefteå.
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BYGGNADSTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Få byggnadsmaterial kan mäta sig med limträ när
det gäller konstruktiva och arkitektoniska uttrycks-
möjligheter.

För konstruktionsvirke ger timmerstocken grän-
sen för dimensionerna. Limningstekniken däremot,
ger möjlighet att tillverka tjocka, breda och mycket
långa konstruktionselement. Förutom raka element
kan limmade, krökta element tillverkas.

Konstruktionselement av limträ kan ta större på-
känningar än vanligt sågat trävirke med samma di-
mension. Detta hänger ihop med den s k lamelle-
ringseffekten. Risken att  försvagande egenskaper
är orienterade i samma snitt är självklart mindre i
ett träelement som består av flera ihoplimmade la-
meller, se vidare under avsnitt Fakta om limträ,
sidan 5.

Normal träbyggnadsteknik, som sågning, hyvling,
spikning, användning av skruvar, applicering av stål-
detaljer etc används med fördel tillsammans med
limträ.

I detta avsnitt ges också vägledning om möjlig-
heter och begränsningar vid användning av limträ.
Exempel presenteras på hur anpassningar av kon-
struktionslösningar kan ge god ekonomi.

Kostnaderna för limträelement kan reduceras  med
ökande konstruktionshöjd. Med konstruktionshöjd
menas, i exakt bemärkelse, avståndet i ett snitt mel-
lan tryckkraftkomposanten och dragkraftkomposan-
ten, se figur nedan.

En tendens, som gäller inom träbyggnadstekni-
ken, lika väl som inom limträtekniken, är ökad an-
vändning av stålbeslag. I den äldre träbyggnadstek-
niken var knutpunkter normalt utformade att över-
föra tryckkrafter och kunde endast i begränsad om-
fattning överföra dragkrafter.

Stålförband överför krafter på ett mer koncentre-
rat och definierat sätt än som tidigare varit möjligt.
En led, d v s en ihopkoppling av två konstruktions-

Konstruktionshöjd är avståndet mellan tryckkraft- och dragkraftkom-
posanterna.

Systemlinjer skall helst mötas i en punkt – annars uppträder moment
i knutpunkten.

element utan momentupptagande förmåga, kan verk-
ligen utformas som en led.

En led skall alltid placeras i systemlinjernas kors-
ningspunkt så att man inte får moment i knutpunk-
ten. Systemlinjerna skall således korsa varandra i
en punkt = ledpunkten.

Statiskt obestämda system kan ge upphov till
tvångskrafter. Genom att använda sig av leder, kan
statiskt obestämda system bli statiskt bestämda,
d v s självklara för dimensionering. En tvåledsbåge
t ex är statiskt obestämd medan en treledsbåge är
statiskt bestämd.

Utformningen av stålbeslagen hänger ofta samman
med konstruktiva begränsningar, som t ex kontakt-
tryck mellan stål och limträ.

Möjligheter finns att utforma infällda eller utan-
påliggande beslag, som fungerar som leder eller som
kan överföra moment. Exempel på anslutningar är:
• grunddetaljer
• upplagsdetaljer, såsom möte pelare – balk eller balk
   – balk
• knutpunkter, d v s förband och sammanfogningar
av limträelement eller dragstag, som möts i en punkt.

På marknaden finns användbara standardbeslag så-
som spikningsplåtar, vinkelbeslag, balkskor och
bandstål. Normalt är emellertid krafter och limträ-

Konstruktionshöjd

f

l

 Treledsbåge, statiskt bestämd.
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Styrkan hos en balk ökar med kvadraten på höjden.

En fritt upplagd tvåstöds limträbalk med bredden b, höjden h och
spännvidden l.

dimensioner så stora att ståldetaljerna bättre utfor-
mas för tillverkning på verkstad. Ståldetaljer ger ofta
karaktär åt konstruktionen och bör ägnas speciell
uppmärksamhet.

Det är ofta naturligt att limträkonstruktionerna är
synliga och att de är en del av arkitekturen.

Limträ har hög stabilitet även under och efter en
brand. Det skyddande kolskiktet som bildas på ytan
bidrar till detta. Eventuella krav beträffande brand-
skydd av ståldetaljer måste beaktas. Ett dolt, inbyggt
beslag är bättre brandskyddat än ett utanpåliggan-
de, se vidare under avsnitt Projektering med hänsyn
till brand, sidan 52.

Valet av konstruktionssystem kan inte avgöras utan
att överväga systemets detaljlösningar. I detta sam-
manhang är det naturligt att påpeka att arkitekten
bör påverka och kanske lägga ned stort arbete med
utformningen av synliga ståldetaljer.

I projekteringsprocessen brukar tidiga arkitektskis-
ser ge information om funktionella och geometris-
ka förutsättningar och möjliga spännvidder för god
utformning av konstruktionselementen.

Ett samarbete i ett tidigt skede mellan arkitekt och
konstruktör ger möjligheter till goda lösningar.

KONSTRUKTIVA ASPEKTER PÅ LIMTRÄBÄRVERK
Den vanligaste byggnadsdelen där limträ kommer
till sin rätt är tak. Vanliga taktäckningsmaterial är
papp eller plåt på olika underlag, som kan vara trä-
panel (råspont) eller plywood, värmeisolering på
profilplåt eller bärande träullselement. Sekundära
balkar, som kan vara av limträ, har normalt avstånd
sinsemellan 1,2 m vid råspont eller plywood, 2,0 m
eller 2,4 m vid användning av träullselement eller
2 – 7 m med profilerad plåt. De sekundära balkarna
har upplag på primära limträbärverk.

Nedan följer några exempel på konstruktionsöver-
väganden, som kan ingå i tidiga skeden av projekte-
ringsprocessen. Några grundläggande begrepp och
enkla formler ur hållfasthetsläran är nödvändiga att
känna till och presenteras därför här.

Balkar
Vid dimensionering av balkar krävs att den totala
lasten q (i vilken ingår konstruktionens egentyngd
och yttre laster som snö o s v) beräknas. Egentyng-
den, snö + eventuell nyttig last är de dimensione-
rande lasterna, se vidare under avsnitt Överslagsdi-
mensionering, sidan 35.

Det vanligaste sättet vid överslagsdimensionering

l

q kN/m

b

h

är att man brukar prova sig fram. Antag att man pro-
var en fritt upplagd balk med bredden b och höjden
h på två stöd.

Balken utsätts för ett yttre moment = M = q x l 2/8.
Detta yttre moment skall balken bära genom att byg-
ga upp ett inre, mothållande moment = M

i
 = påkän-

ning σ
k
 x balkens motståndsmoment  W = b x h 2/6.

Påkänningen σ
k
 motsvaras av karakteristiskt värde

enligt BKR  eller annan gällande norm. Styrkan hos
en balk ökar således med kvadraten på höjden, se
figur nedan.

2 x b = > 2Wb

h

2 x h = > 4W
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En sadelbalk, fritt upplagd, följer i princip momentkurvan. Den är
därför mer ekonomisk än en rak, jämnhög balk.

h

M

H

max

M

Antag att den balk man provade visar sig ha för då-
lig lastupptagande förmåga. Med andra ord måste
motståndsmomentet ökas. Nedanstående exempel
ger vägledning hur detta kan ske:
• Eftersom kostnaden för en limträbalk brukar kun-
na relateras till limträvolymen inses att en ökning
av konstruktionshöjden reducerar balkkostnaden
jämfört med en breddökning.
• Det kan finnas andra förhållanden i ett projekt som
påverkas av en ökad balkhöjd. Hela huset kanske
behöver höjas för att bibehålla fri höjd under balkar-
na med ökade kostnader för fasaderna, uppvärmning
etc som följd.
• Det är vanligt att deformationskrav, vanligen en
största nedböjning av l/200, bestämmer en lägsta
konstruktionshöjd.
• Installationer utgör en väsentlig del av funktionen
och de påverkar den arkitektoniska upplevelsen. En
fråga som ofta kommer på tal är om det går att göra
hål och urtag i limträelementen.
• Hela limträbalkens tvärsnittsyta medverkar till att
ta tvärkrafterna, som är störst vid upplagen. Därför
är det normalt olämpligt med håltagningar eller ur-
tag vid upplagen. Spänningsfördelningen i balken
av yttre moment framgår av figuren ovan till höger.
Delarna av balken i mitten, är mindre utsatta för på-
känningar än i över- och underkant. Resonemanget

ovan är av principiell natur. I det enskilda projektet
kan konstruktören ge anvisningar om möjliga hål-
tagningar och urtag.

Bågar
För att klara stora spännvidder kan bågar av limträ
vara aktuella. En båge fungerar bäst om den får föl-
ja den s k trycklinjen, d v s den linje där tvärsnittet
utsätts för konstant påkänning över hela tvärsnittet
vid vertikala laster. Skillnaden mellan en balks och
en båges verkningssätt illustreras nedan.

Genom att materialet är bättre utnyttjat i en båge

Spänningar i en belastad balk fördelar sig så här: Tryckspänningar
och dragspänningar. I balktvärsnittets mitt är spänningen = 0.

En båge får till skillnad från balken tryckspänningar genom hela
tvärsnittet.

Yttre moment och tvärkrafter vid fritt upplagd tvåstödsbalk, belastad
med jämnt fördelad last.

q

l

Mmax =
q l 2

8

Vmax =
q l
2

1) Balk

2) Båge

σ
1

σ
2

0

För takkonstruktioner är konstruktionshöjden mellan l/15 och l/20
ofta kostnadseffektiva.

h

l

KOSTNAD

KONSTRUKTIONS-
HÖJD

l/5 l/10 l/15 l/20 l/25 l/30
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Ett sätt att reducera knäcklängden och därmed pelardimensionen är
att utforma fristående pelare med tryckstag. Principutförande.Exempel på underspänd balk.

kan tvärsnittet göras lägre, ca l/50 eller 1/3 av mot-
svarande balkhöjd.

En båge kräver fast upplag, som kan vara annan
konstruktion, grundkonstruktion eller i form av drag-
stag.

 Dragstag kan placeras synligt eller under golv-
konstruktionen i en hallbyggnad.

Fackverk
Vid mer komplexa limträelement, som fackverk och
underspända balkar, krävs ett mer omfattande pro-
jekteringsarbete för utformning av detaljerna.

Arkitekten bör medverka vid utformningen av
dessa limträelement. Det finns idag företag som ar-
betar med anpassade ståldetaljer, som  t ex dragstag
och knutpunkter. Installationerna kan i många fall
t ex lokaliseras nära överramen, över det undre drag-
staget, som inte behöver upplevas som synligt hin-
der i rummet. Rumsbildningen kan upplevas följa
överramen och insidan av den isolerade takkonstruk-
tionen. Tryckta stänger utformas av limträ där hela
tvärsnittet utnyttjas medan de dragna kan vara av
stål.

Konstruktionshöjden är här avståndet mellan un-
derramens och överramens systemlinjer. Här har ar-
kitekten ofta stor frihet att laborera med konstruk-
tionshöjden.

Bågar medger ett effektivt materialutnyttjande, men kräver antingen
fasta upplag eller dragstänger.

f

l

f

l

Eftersom en underspänd överram av limträ huvud-
sakligen utsätts för tryckkrafter och därigenom blir
bättre utnyttjad, blir limträåtgången mindre än för
en ren limträbalk. I gengäld tillkommer kostnader
för de underspända ståldetaljerna.

Vid ökad konstruktionshöjd på ett fackverk mins-
kar tryck- och dragkrafter motsvarande. Produkten
av tryckkraft x konstruktionshöjd = dragkraft x kon-
struktionshöjd = det yttre momentet. Särskild kon-
troll skall utföras av att tvärkraftskapaciteten räcker
vid upplagen, se tabell 14, sidan 43.

 Fackverk, underspända balkar och treledstaksto-
lar med goda konstruktionshöjder, ger optimalt ma-
terialutnyttjande.

Speciella åtgärder för att säkra stabiliteten och
brandsäkerheten kan behövas.

Pelare
Pelare av limträ har normalt god bärförmåga. En in-
spänd, konsolerande pelare, som ej stagas i fria än-
den, har en knäcklängd som är ungefär dubbla pe-
larhöjden. För en vanlig pelare, som är ledat infäst i
topp och botten, gäller att knäcklängden = pelarhöj-
den.

Det är vanligt att husets utformning på ett natur-
ligt sätt ger möjlighet att staga pelarna i toppen, som
t ex genom en anslutande takkonstruktion. Vid låga
byggnader, upp till 3 - 4 m höga, är det normalt eko-
nomiskt att spänna in pelarna i grundkonstruktio-
nen för att klara stabiliteten. Grundkonstruktionen
måste då givetvis dimensioneras för de uppträdan-
de momenten. Vid större höjder brukar det mest eko-

TRYCKSTAG

h
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Exempel på anordning av vindfackverk vid ram- och bågkonstruk-
tioner. En utförligare beskrivning av hur stabilisering av limträstom-
mar lämpligen utformas finns i Limträhandbok.

h

a

W

a) c)b)

Principutförande av en klimatskärm i tak
med värmeisolering på bärande profilplåt.

Principutförande av en klimatskärm i tak med
värmeisolering mellan takåsar ovanpå synli-
ga limträbalkar. Observera vikten av korrekt
utförande av olika detaljer, som t ex luftning.

Principutförande av en klimatskärm i tak med
armerade träullselement ovanpå balkar av
limträ.

nomiska vara att montera krysstag eller s k vind-
fackverk. Pelare kan utformas avsmalnande mot upp-
lagen, som anordnas så att krafterna kommer cen-
triskt.

STABILITET
Vindlasterna från fasaderna överförs genom takkon-
struktionen till vindfackverk placerade i takets plan
och normalt nära gavlar och längs fasader. Upplags-
krafterna från vindfackverken i taket överförs ge-
nom vertikala vindfackverk ned i grunden.

KLIMATSKÄRM
Klimatskärmen med sin värmeisolering placeras ofta
med fördel ovanpå primärbalkar av limträ för att göra
dessa synliga. Limträ som primärbärverk i tak kom-
bineras ofta med:

• Mjuk mineralullsisolering mellan takåsar av limträ.
• Armerade träullselement.
• Hård mineralullsisolering på profilplåt.

Exempel konstruktioner som är stabila i sitt eget plan:
a) Fast inspänning av pelarfötter; Ledad anslutning mellan balk och
pelare
b) Ledad infästning av pelarfötter; Fast anslutning mellan balk och
pelare.
c) Ledad infästning av pelarfot och pelartopp; Krysstag av stål eller
trä.

Stabilisering av limträstomme med vindfackverk och vindbockar.
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KONSTRUKTIONSSYSTEM
I detta avsnitt beskrivs översiktligt några olika sätt att utforma limträstommar till hallbyggnader och flervåningshus
– från enkla system med pelare och balkar till ram- och skalkonstruktioner, vilka alla på olika sätt och i varierande
grad utnyttjar limträteknikens möjligheter.

KONSTRUKTIONSSYSTEM – EN ÖVERSIKT
Bärverkets c-avstånd 4 – 10 m. Lämpliga spännviddsområden och ungefärlig tvärsnittshöjd.

Beteckning

Rak balk på två stöd

Rak underspänd balk på två stöd

Sadelbalk (pulpetbalk) på två stöd

Bumerangbalk på två stöd

Rak balk kontinuerligt upplagd
på flera stöd

Rak balk med voter kontinuerligt
upplagd på flera stöd

Konsolbalk på två stöd

Rak fackverksbalk på två stöd

Ortogonalt balkrost

< 30≥ 3°

Lämplig
taklutning

Lämplig
spännvidd (m)

System Tvärsnitts-
höjd

h ~
l

––
30

H ~
l

  ––
16

h ~
l

––
30

H ~
l

––
16

h ~
l

––
24

H ~
l

––
16

h ~
l

––
20

(a = 2,4 – 7,2 m)

h

l

l

H
l

h

H

h

l

H

h
l

h

l

l

hH

h

l

h

l

h

l

a1

a2

h ~
l

––
17

3 - 30°

3 - 10°

3 - 15°

≥ 3°

≥ 3°

< 10°

≥ 3°

≥ 3°

< 50

10 - 30

10 - 20

< 25

< 25

< 15

30 - 85

12 - 25

h ~
l

––
40

h ~
l

––
20

h ~
l

––
10

h ~
l

––
14
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15 - 50

Beteckning

Treledstakstol med eller utan
dragband

Treledstakstol med dragband
och underspända balkar

Treleds- (tvåleds) båge med eller
utan dragband

Treledsram med fingerskarvat
ramhörn

Treledsram med sammansatt
ramhörn

Treledsram med krökt ramhörn

Halvram med pendelpelare

Hyperboliskt Paraboloidskal
(HP-skal)

Lämplig
spännvidd (m)

f
f1

f2

l2
b x h

l 1

f1 + f2––––
l1+l2

f
–
l

≥ 14°

l1~ l2

Lämplig
taklutning

Tvärsnitts-
höjdSystem

l

h

l

h

l

f
h

h

S2

S1

S2

S1

h

S2

S1

h

l

h

≥ 14°

≥ 0,144

≥ 14°

≥ 14°

≥ 14°

≥ 20°

     ≥ 0,2

20 - 100

20 - 100

15 - 25

10 - 35

15 - 50

10 - 25

 15 - 60

h ~
l

––
30

h ~
l

––
40

h ~
l

––
50

h ~
   s1+s2––––

13

h ~
   s1+s2––––

15

h ~
   s1+s2––––

15

h ~
l

––
25

(kantbalkar)

h ~ b ~
l

––
70
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BALK– PELARSYSTEM
I sin enklaste och vanligaste
form består stommen av fritt
upplagda tvåstödsbalkar på
pelare. Vid små spännvidder
är jämnhöga balkar oftast att
föredra medan det vid större
spännvidder kan vara ekono-
miskt motiverat att låta tvär-
snittshöjden variera med kraf-
terna i balken.

Ett exempel på detta är sa-
delbalken som ges störst kon-
struktionshöjd på mitten där
det böjande momentet är
störst.

Oftast utformas balkar med
rak underkant men de kan
också av estetiska eller funktio-
nella skäl ges mer eller mindre
markerad krökning. En vanlig
form är då den s k bumerang-
balken – en sadelbalk med
krökt underkant (övre figuren).

Underspända balkar ger ett
optimalt materialutnyttjande
(mellersta figuren).

En annan möjlighet är att ut-
forma balken som ett spänn-
verk, d v s balkar eller nedåt-
vända bågar med mothåll för
upptagande av horisontalkraf-
ter i upplagen, t ex med hjälp
av dragstag av stål. Balken
kan då utformas med mindre
tvärsnittsmått genom lastför-
delningen mellan balk och
dragstång.

Balk–pelarsystem med vota-
de balkar över stöd förekom-
mer i större byggnader där
man vill minimera antalet pe-
lare (nedre figuren).

2701569_s01_68 07-09-06, 13.1726



27

FLERVÅNINGSHUS
Sedan år 1993 är det i Sverige möjligt att bygga trähus
i mer än två våningsplan. Erfarenheterna från flervånings
trähus som byggts i Sverige och i andra länder är hittills
goda. Hög förtillverkningsgrad av komponenter såsom
stomme, yttertak, fasad- och bjälklagselement är under
stark utveckling och kan förkorta byggtiden och därmed
minimera byggkostnaden.

Den bärande stommen i ett flervånings trähus kan be-
stå av limträelement eller massivträelement. Limträelement
kan vara pelare och balkar medan bjälklags- och fasad-
element kan utgöras av t ex massivträ.

Det finns systemlösningar för flervånings trähus med för-
tillverkade stomkomponenter av limträ  i form av hushö-
ga pelare, som bär upp dubbla golvbalkar. Pelarna pla-
ceras med fördel inbyggda i fasad. Golvbalkarna kan då
enkelt konsola ut från fasadliv så att burspråk, balkonger
och loftgångar kan utföras på ett naturligt sätt. Stabilite-
ten i en flervånings limträstomme klaras med hjälp av skiv-
material eller ytelement. En limträstomme möjliggör torrt
bygge genom att yttertaket kan monteras direkt efter stom-
resningen. Element till bjälklag och fasader kan därefter
monteras i en väderskyddad stomme.

Limträhus – ett sätt att bygga trähus i flera våningar. Utrymmet mellan de dubbla golvbalkarna, som bärs upp av
hushöga pelare fungerar som servicezon.
Upphovsman och arkitekt: James Codrington. Konstruktör: Håkan Persson, Tyréns AB.

ELSCHAKT
BALKUTKRAGNING
UTANFÖR FASAD FÖR
LOFTGÅNG OCH BALKONG

LIMTRÄPELARE
I YTTERVÄGG

BALKPAR AV LIMTRÄ

SERVICEZON MELLAN BALKAR

VVS-SCHAKT

Pelare och balkar av limträ kan vara helt skild från husets
klimtatskärm och avsaknaden av lastbärande väggar möj-
liggör hög flexibilitet i planlösningen. En limträstomme
monteras med hjälp av skruv och stålbeslag vilket möjlig-
gör enkel demontering och eventuell återmontering på
annan plats. Dessutom kan ett sådant hus anpassas till
olika behov och till ändrade framtida behov.

Ett flervånings trähus har goda brandskyddande egen-
skaper. Man kan överväga att komplettera det byggnads-
tekniska brandskyddet med ett sprinklersystem. Det finns
konstruktioner som klarar kraven för lägenhetsskiljande
väggar och bjälklag i ljudklass B.

Trähusens låga vikt ger en förhållandevis enkel grund-
läggning. Vid smala flervånings trähus måste risken för
stjälpning beaktas.

Prefabricerat byggande med industriellt tillverkade kom-
ponenter är ett rationellt sätt att bygga – just in time-leve-
ranser utan mellanlagring på byggarbetsplatsen och di-
rektmontage ger kortare monteringstid.
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BALKROST
Balkarna kan ordnas radiellt eller i s k
balkrost. Den senare konstruktionsty-
pen bär i flera riktningar och medger
därför lägre konstruktionshöjd än tra-
ditionella balksystem. I gengäld belas-
tas ekonomin av ett stort antal relativt
komplicerade knutpunkter. Bäst utnytt-
jas systemets fördelar om spännvid-
den/pelardelningen väljs lika i alla
riktningar.

KONTINUERLIGA BALKAR
Balkar på flera stöd eller balkar med
överkragning medger högre materi-
alutnyttjande än vad som kan uppnås
vid fritt upplagda tvåstödsbalkar. Ut-
nyttjandegraden kan höjas ytterliga-
re genom att balkhöjden ökas vid in-
nerstöden (vot).

Kontinuerliga balkar utförs med för-
del som s k gerbersystem. Skarvarna
utformas då som leder (typ gångjärn)
och placeras så att en gynnsam mo-
mentfördelning och lämpliga trans-
portlängder erhålls.

System med kontinuerliga balkar är
särskilt lämpliga till takkonstruktioner,
t ex som sekundärbalkar (åsar).
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FACKVERK
Vid stora spännvidder, när den massiva
balken tenderar att bli alltför otymplig och
materialkrävande, kan någon typ av fack-
verk eller dragbandskonstruktion vara ett
ändamålsenligt alternativ.

Fackverk av limträ förekommer framför-
allt vid krav på liten taklutning och där kon-
struktionshöjden inte är alltför pressad.

Till fackverkets fördelar hör att det kan till-
verkas på fabrik i lämpliga transportenhe-
ter som monteras ihop på byggarbetsplat-
sen. Till nackdelarna får räknas många och
ofta komplicerade knutpunkter.

TRELEDSTAKSTOLAR
Treledstakstolar eller spännverk kan vara en
lösning när spännviddskraven utesluter massi-
va balkar och när bågar eller ramar av olika
skäl inte är aktuella.

Treledstakstolar utgörs i sin enklaste form av
två balkar lutade mot varandra och ledat sam-
mankopplade i nock. Fotändarna är likaså le-
dat infästade i fundament eller sinsemellan för-
enade med dragband – ofta av stål (övre figu-
ren). I det senare fallet läggs takstolen vanligt-
vis upp på pelare men dragbandet kan också
gjutas in i golvkonstruktionen. Balkarna utfor-
mas ofta raka och jämnhöga men formen kan
även här varieras.

Spännverket betraktas som en övergångs-
form mellan massiv balk och fackverk. Knut-
punkterna är dock färre och enklare till sin ut-
formning än i ett fackverk.

Ofta kombineras olika grundformer. Den
mellersta figuren beskriver ett exempel på kom-
bination av spännverk och treledstakstol.
    Treledstakstolar kan med fördel utformas
som s k rymdbärverk. Takbalkarna anordnas
strålformigt från en gemensam nockpunkt och
dragbanden ersätts med en polygonformad
(månghörnig) dragring, som längs periferin
sammanbinder fotpunkterna (nedre figuren).

Problem uppstår ofta att praktiskt utföra
montage när fler än fyra element möts i en
punkt som nocken i bilden intill. Speciella,
ibland dyra, lösningar måste tillgripas.
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BÅGAR
Limträ är ett spännande konstruktionsmate-
rial genom bl a möjligheten att enkelt utföra
krökta konstruktioner såsom bågar, ramar,
skal etc. För varje typ av belastning kan den
mest ändamålsenliga formen väljas – vid
jämnt utbredd last vanligen en parabelfor-
mad båge, vid punktlaster en polygon
(månghörning).

Formgivningsmöjligheterna gör, tillsam-
mans med den höga hållfastheten, limträ-
konstruktioner särskilt konkurrenskraftiga vid
stora spännvidder. Utomlands har bågar
med över 100 m fritt spann utförts – i Sverige
är rekordet än så länge 89 m.

Parabelbågen är den vanligaste formen
vid stora spännvidder, cirkelbågen vid små.
För att öka den fria höjden nära upplagen
kan elliptisk eller annan bågform vara att fö-
redra. Detta kan också uppnås om bågen
läggs upp på pelare. Då måste bågen i re-
gel förses med dragband mellan upplags-
punkterna för att ta upp de horisontella upp-
lagsreaktionerna.

Bågar utförs normalt med ledad infästning
i upplagen och för det mesta också med le-
dad skarv i nocken (treledsbåge). Vid stör-
re spännvidder kan av transportskäl flera
skarvar vara önskvärda. Dessa placeras
inom områden med små moment och utförs
momentstyva.

Treledsbågen är statiskt bestämd, vilket
innebär enkel dimensionering och okänslig-
het för stödsjunkningar. Den är också stabil
i sitt eget plan och ger därför inga inspän-
ningsmoment i grundkonstruktionen.

Med bågar radiellt anordnade i cirkel er-
hålls en kupolliknande byggnadsform. I en
äkta kupol utnyttjas även skalverkan vilket
kräver speciell utformning av bärverket i
tangentiell riktning. Vid stora spännvidder
och i synnerhet om den yta som skall över-
täckas har stor utbredning i flera riktningar,
är kupolen även en ekonomiskt intressant
lösning. I Tacoma, USA, finns det en kupol-
byggnad utförd i limträ med över 160 m
spännvidd.
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RAMAR
Av funktionella, estetiska eller andra skäl
kan många gånger en annan bågform än
den materialekonomiskt gynnsamma pa-
rabelbågen vara att föredra. Krav på viss
fri höjd inom hela byggnadsarean leder
ofta till den för limträ karakteristiska tre-
ledsramen med krökt ramhörn eller, vid
höga krav på utnyttjande av byggnads-
volymen, skarpt ramhörn.

Byggnadens funktion förbättras i båda
fallen till priset av ett något lägre materi-
alutnyttjande. Treledsramen har i övrigt
samma fördelar som treledsbågen
– enkel dimensionering och grundlägg-
ning. Den är speciellt lämplig vid dålig un-
dergrund då den inte ger några inspän-
ningsmoment i grundkonstruktionen.

Den traditionella formen är plansym-
metrisk men andra rum kan uppnås ge-
nom kombination med andra konstruk-
tionselement – krökta eller raka – eller
genom tredimensionella arrangemang av
halvramar.
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KONSOLER
I många sammanhang kräver byggnadens
funktion att den ena eller båda långsidor-
na är öppna och fria från pelare. Exem-
pel pån sådana byggnader är friluftssce-
ner, perrongtak och åskådarläktare.

Limträtekniken erbjuder här  lösningar i
form av utkragande, raka balkar eller krök-
ta konsoler – halvramar. I båda fallen
måste betydande inspänningsmoment
överföras till anslutande konstruktioner,
som således måste utformas med hänsyn
till detta.
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SKALKONSTRUKTIONER
Skalkonstruktioner ger rika möjlighe-
ter till avancerad formgivning och sto-
ra pelarfria ytor. Genom att kombine-
ra flera skalelement kan en mångfald
olika takformer erhållas.

Bland olika skalformer har kupolen
redan nämnts i samband med bågar
– vanliga typer är också konoid- och
s k HP-skal (hyperbolisk paraboloid).
En värdefull egenskap hos de båda
senare är att de kan genereras av räta
linjer och därför lätt kan byggas upp
av ett eller flera korsande skikt av trä-
panel eller profilplåt.
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SAMMANSATTA SYSTEM
Kombinationer av olika statiska sys-
tem erbjuder ofta fina lösningar.
  Önskemål om rikligt dagsljus i en
lokal kan tillgodoses med en såg-
takskonstruktion bestående av tre-
ledstakstolar som läggs upp på kon-
tinuerliga avväxlingsbalkar.
  Besvärliga grundförhållanden kan
bemästras genom att upplagsreak-
tionerna koncentreras till ett fåtal
punkter som grundförstärks. I de
kombinerade båg-balkstommarna i
de två mellersta figurerna förs hu-
vuddelen av taklasten ner i bågar-
nas anfang.
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ÖVERSLAGSDIMENSIONERING

Dimensionstabeller
Tabellerna på följande uppslag ger erforderliga tvär-
snittsmått för några vanliga limträkonstruktioner vid
olika spännvidd och belastning. Värdena har beräk-
nats med utgångspunkt från föreskrifterna i BKR.

Tabellvärdena är avsedda att användas vid över-
slagsdimensionering, t ex under ett tidigt skede av
projekteringen och de utesluter inte att en beräkning
måste göras i ett senare skede. För noggrannare be-
räkningar hänvisas till Limträhandbok.

DIMENSIONERANDE  LAST FÖR TAKSTOLAR
Dimensionerande belastning för en takstol beror
bl a på hur tätt takstolarna är placerade och på var i
landet byggnaden ligger. Särskilt snölasten varierar
kraftigt mellan olika delar av Sverige.

För att inte låsa förutsättningarna mer än nödvän-
digt har tabellerna utformats med dimensionerande
last per meter balk (i brottgränstillståndet) som in-
gångsvärde. Denna kan beräknas på följande sätt:

1. Ta reda på värdet på s
0
 – snölast på mark – där

byggnaden ligger, t ex med hjälp av kartan på nästa
sida. se även Boverkets handbok med aktuella vär-
den på snö- och vindlast.

2. Aktuell snölast uttryckt i kN/m2 horisontell tak-
yta får man då för taklutningar upp till 15 grader ur
tabell 4.

3. Multiplicera snölasten med partialkoefficienten
(säkerhetsfaktorn) 1,3.

För dimensionering av limträkonstruktioner gäl-
ler Boverkets konstruktionsregler, BKR. Enligt
dessa får även Eurokod 5 (ENV 1995-1-1 och
ENV 1995 -1-2) inklusive de svenska anpassnings-
dokumenten (NAD) användas. Dessa försöksstan-
darder har emellertid ersatts av europastandarderna
EN 1995-1-1 och EN 1995-1-2 som kommer att
implementeras tillsammans med nationella bilagor
som bl a informerar om säkerhetsrelaterade para-
metrar.

Profilplåt + isolering + papp                 0,3 - 0,4

Profilplåt + isolering + plåt                 0,4

Träullselement + isolering + plåt      0,6

Träullselement + isolering + papp      0,8

TAKKONSTRUKTION                            EGENTYNGD
                (kN/m2)

Tabell 5. Egentyngd för några vanliga takkonstruktioner.

4. Lägg till yttertakets egentyngd. Exempel på egen-
tyngd för några vanliga taktyper ges i tabell 5.

5. Belastningen per meter balk beräknar man däref-
ter genom att multiplicera den på så vis erhållna
dimensionerande lasten per kvadratmeter takyta med
det inbördes balkavståndet. Ett ännu noggrannare
värde får man om man kan uppskatta balkens egen-
tyngd och addera den till resultatet. Räkna då med
att limträ har egentyngden 5 kN/m3.

1) I bruksgränstillståndet (lastkombination 9) multipliceras enligt BKR
  snölasten med lastreduktionsfaktorn ψ.
2) Snölastens tyngd skall bestämmas enl. följande formler:
   Brottgräns: snölast · 1,3 + egentyngd
   Bruksgräns: snölast · ψ + egentyngd

Tabell 4. Snölastvärden.

SNÖLAST

(kN/m2)
GRUNDVÄRDE

PÅ s0

1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5

LASTREDUKTIONSFAKTOR

      ψ 1)  2)

0,6
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

0,8
1,2
1,6
2,0
2,4
2,8

          3,2
         3,6
         4,0
         4,4
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Zoner för snölast på mark, S0, som med en sannolikhet
av 0,98 inte överskrids under ett år. Lasten är baserad
på snödjupsmätningar från 148 meteorologiska statio-
ner kombinerad med tre olika, geografiskt relaterade,
densitetsvärden vid tiden för maximalt snödjup.

Snölastkartan är hämtad ur Boverkets förslag till tillämp-
ningsföreskrifter till Eurokoden för snölast (SS-EN 1991-
1-3). Under 2006 kommer förslaget att införlivas som
nationell bilaga till Eurokoden (svenska NAD).

För en noggrann bestämning av snölast i gränsområden
hänvisas till Boverkets kommunlista.

4,5

4,5

2,5

3,5 3,53,0

3,5

4,5

5,5
3,5

3,5

3,5

3,5

4,5
2,52,5

3,5

3,5

3,5

3,5

2,5

5,5

3,5

3,0

3,0
2,5

2,5

2,0

2,0

2,0

1,5

3,0

2,5

3,0
2,5

2,0

1,5

2,0 2,0

2,0

1,5

2,0
2,5

2,5

1,5

1,0

3,0
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Invändig detalj av takkonstruktion till bibliotek, Mittuniversitetet, Östersund. Foto: Gösta Wendelius, Umeå.

DIMENSIONERINGSTABELLER

RAKA TAKBALKAR
Tabell 6. Hållfasthetsklass L40. Hyvlade ytor. Klimatklass 1. Säkerhetsklass 2.
Vid spännvidder ≥ 15 m, Säkerhetsklass 3.
Jämnt utbredd, nedåtriktad last. Balkarna förutsätts stagade mot vippning.
Avståndet mellan stagpunkterna får därvid vara högst 15 x balkens bredd.
Nedböjning i bruksgränstillståndet (lastkombination 9) av variabel last är högst 1/250 eller av total last högst 1/200 av spännvidden.
(Deformationskriteriet har valts enligt Limträhandbok, tabell 3.1, Takbalkar till skolor, butiker o d).

l

  BELASTNING (kN/m) SPÄNNVIDD l (m)

2
3
4
5
6
7
8
9

10
12

    5           6                 7                       8                             9                                  10

42 x 270        42 x 315               56 x 360                      56 x 405                             56 x 405                               66 x 450
42 x 315        56 x 315               56 x 360                      66 x 405                             66 x 450                               78 x 495
42 x 360        56 x 360               56 x 405                      66 x 450                             78 x 495                               78 x 540
42 x 360        56 x 405               66 x 450                      78 x 450                             90 x 495                               90 x 540
56 x 360        56 x 405               66 x 450                      78 x 495                             90 x 540                               90 x 585
56 x 360        56 x 450               66 x 495                      78 x 540                             90 x 540                               90 x 630
56 x 405        66 x 450               90 x 450                      90 x 495                             90 x 585                               90 x 630
56 x 405        66 x 450               78 x 495                      78 x 540                             90 x 585                               90 x 675
56 x 405        66 x 450               78 x 495                      90 x 540                             90 x 630                             115 x 630
66 x 405        78 x 450               90 x 495                      90 x 585                           115 x 630                             115 x 675

6
7
8
9

10
12
15
18
20
25
30

  BELASTNING (kN/m) SPÄNNVIDD (m)
     11       12       13         14           15             16                   17                      18

  90 x 630   115 x 630   115 x 675     115 x 765        140 x 765          140 x 810               140 x 855                140 x 900
115 x 630   115 x 675   115 x 720     115 x 765        140 x 765          140 x 855               140 x 900                140 x 945
115 x 630   115 x 720   115 x 765     115 x 810        140 x 810          140 x 855               140 x 945                140 x 990
115 x 675   115 x 720   115 x 810     140 x 810        140 x 855          140 x 900               140 x 945                140 x 1035
115 x 675   115 x 765   115 x 810     140 x 810        140 x 900          140 x 945               140 x 990                165 x 990
115 x 720   115 x 810   115 x 855     140 x 900        140 x 900          140 x 990               165 x 990                165 x 1080
115 x 810   140 x 810   140 x 855     140 x 945        140 x 990          165 x 1035               165 x 1080              165 x 1125
140 x 765   140 x 855   140 x 900     140 x 990        165 x 1035          165 x 1080               190 x 1080              190 x 1125
140 x 810   140 x 900   140 x 945     165 x 945        165 x 1080          165 x 1125               190 x 1125              190 x 1170
140 x 810   140 x 990   140 x 945     165 x 990        190 x 1125          190 x 1170               190 x 1260              190 x 1350
140 x 990   165 x 990   165 x 1080     190 x 1080        190 x 1215          190 x 1305               215 x 1305              215 x 1395
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SADELBALKAR
Tabell 7. Hållfasthetsklass L40. Hyvlade ytor. Klimatklass 1. Säkerhetsklass 2.
Vid spännvidder ≥ 15 m, Säkerhetsklass 3.
Jämnt utbredd, nedåtriktad last. Balkarna förutsätts stagade mot vippning.
Avståndet mellan stagpunkterna får därvid vara högst 15 x balkens bredd.
Nedböjning i bruksgränstillståndet (lastkombination 9) av variabel last är högst 1/200 eller av total last högst 1/150 av spännvidden.
(Deformationskriteriet har valts enligt Limträhandbok, tabell 3.1, Takbalkar till industribyggnader).
Dimensioner i tabellen anges på två rader med balkbredden i den övre raden och minsta – största balkhöjd i den undre.

90
385-790

115
365-770

115
395-800

115
420-825

115
455-860

115
520-925

115
605-1010

140
600-1005

140
645-1050

140
755-1160

140
850-1255

115
360-800

115
395-835

115
425-865

115
    455-895

115
    485-925

115
555-995

140
565-1005

140
645-1085

140
690-1130

140
805-1245

165
815-1255

115
385-855

115
425-895

115
470-940

115
515-985

115
555-1025

115
635-1105

140
645-1115

140
735-1205

165
705-1175

165
820-1290

165
930-1400

90
355-730

90
390-765

115
365-740

115
390-765

115
420-795

115
475-850

115
560-935

115
635-1010

140
595-970

140
695-1070

140
785-1160

115
410-910

115
455-955

115
505-1005

115
  550-1050

140
515-1015

140
590-1090

140
690-1190

165
700-1200

165
750-1250

165
880-1380

165
990-1490

115
435-965

115
485-1015

140
  460-990

140
505-1035

140
545-1075

140
625-1155

140
735-1265

165
745-1275

165
800-1330

165
935-1465

190
1050-1580

115
460-1025

140
450-1015

140
490-1055

140
530-1095

140
575-1140

140
660-1225

165
690-1255

165
785-1350

165
845-1410

190
895-1460

190
1100-1665

140
430-1025

140
475-1070

140
515-1110

140
565-1160

140
610-1205

165
615-1210

165
725-1320

165
830-1425

165
890-1485

190
945-1540

215
985-1580

140
455-1080

140
500-1125

140
545-1170

140
595-1220

140
640-1265

165
650-1275

165
765-1390

190
790-1415

190
850-1475

190
995-1620

215
1035-1660

140
475-1130

140
525-1180

140
570-1225

165
555-1210

165
595-1250

165
685-1340

165
805-1460

190
830-1485

190
895-1550

190
1045-1700

215
1090-1745

140
500-1190

140
550-1240

165
540-1230

165
580-1270

165
620-1310

165
710-1400

190
760-1450

190
865-1555

190
935-1625

215
1000-1690

215
1140-1830

140
525-1245

140
575-1295

165
565-1285

165
605-1325

165
650-1370

165
745-1465

190
795-1515

190
905-1625

190
980-1700

215
1050-1770

215
1190-1910

140
545-1295

165
540-1290

165
590-1340

165
635-1385

165
680-1430

190
700-1450

190
830-1580

190
945-1695

215
935-1685

215
1095-1845

215
1245-1995

BELASTNING    SPÄNNVIDD l (m)
     (kN/m

12              13            14              15         16  17              18            19             20              21             22             23             24

6

7

8

9

10

12

15

18

20

25

30

l

Del av interiör till badhus i Katrineholm. Foto: Gösta Wendelius, Umeå.
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TRELEDSTAKSTOLAR MED DRAGBAND
Tabell 8. Hållfasthetsklass L40. Hyvlade ytor. Klimatklass 1. Säkerhetsklass 3.
Jämnt utbredd, nedåtriktad last. Balkarna förutsätts stagade mot vippning.
Avståndet mellan stagpunkterna får därvid vara högst 15 x balkens bredd.

Anm: Med dragband av rundstål, t ex kvalitet 8.8, kan väljas enkelt eller dubbelt
stag, med diameter som varierar beroende på spännvidd och belastning.

TRELEDSBÅGAR MED DRAGBAND
Tabell 9. Parabelbågar med pilhöjd f  = 0,144 x spännvidd.
Hållfasthetsklass L40. Hyvlade ytor. Klimatklass 1. Säkerhetsklass 3.
Jämnt utbredd, nedåtriktad last. Bågarna förutsätts stagade mot vippning.
Avståndet mellan stagpunkterna får därvid vara högst 15 x bågens bredd.

Anm: Med dragband av rundstål, t ex kvalitet 8.8, kan väljas enkelt eller dubbelt
stag, med diameter som varierar beroende på spännvidd och belastning.

6
7
8
9

10
12
15
18
20
25
30

  BELASTNING (kN/m) SPÄNNVIDD l (m)

  BELASTNING (kN/m) SPÄNNVIDD l (m)

140 x 675
140 x 720
140 x 765
140 x 810
140 x 810
165 x 810
165 x 855
165 x 900
190 x 990
190 x 1080
215 x 1125

140 x 810
165 x 765
165 x 810
165 x 900
165 x 900
165 x 945
190 x 990
190 x 1080
215 x 1080
215 x 1215
215 x 1350

165 x 855
165 x 900
165 x 945
190 x 990
190 x 990
190 x 1035
215 x 1125
215 x 1215
215 x 1260
215 x 1440
215 x 1575

115 x 585
115 x 630
115 x 630
140 x 630
140 x 630
140 x 675
140 x 720
140 x 765
165 x 810
165 x 900
165 x 990

115 x 450
115 x 450
115 x 450
115 x 495
115 x 495
115 x 540
140 x 585
140 x 630
140 x 675
140 x 765
165 x 765

6
7
8
9

10
12
15
18
20
25
30

165 x 990
190 x 990
190 x 1035
190 x 1125
215 x 1080
215 x 1170
215 x 1305
215 x 1395
215 x 1440
215 x 1620
215 x 1800

3530252015 40

115 x 585
115 x 630
115 x 630
140 x 630
140 x 675
140 x 765
140 x 810
165 x 810
165 x 855
165 x 945
165 x 990

140 x 630
140 x 675
140 x 720
140 x 810
165 x 765
165 x 810
165 x 900
165 x 945
190 x 945
190 x 1035
190 x 1125

140 x 720
140 x 765
140 x 810
165 x 855
165 x 945
190 x 900
190 x 945
190 x 990
190 x 1080
215 x 1080
215 x 1170

165 x 765
165 x 810
165 x 855
165 x 945
190 x 945
215 x 945
215 x 1035
215 x 1080
215 x 1170
215 x 1260
215 x 1350

115 x 405
115 x 450
115 x 450
115 x 495
115 x 540
115 x 585
115 x 630
115 x 630
140 x 630
140 x 675
140 x 720

115 x 495
115 x 540
115 x 540
115 x 585
115 x 630
140 x 630
140 x 720
140 x 765
140 x 810
165 x 810
165 x 855

165 x 855
165 x 900
165 x 945
190 x 945
190 x 1035
215 x 1035
215 x 1080
215 x 1170
215 x 1260
215 x 1395
215 x 1485

20 25 30 35 40 45 50

l

l

2701569_s01_68 07-09-06, 13.2139
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TRELEDSRAMAR
Tabell 10. Krökt ramhörn med genomgående lameller.
Hållfasthetsklass L40. Hyvlade ytor. Klimatklass 1. Säkerhetsklass 3.
Jämnt utbredd, nedåtriktad last. Ramarna förutsätts stagade mot vippning.
Avståndet mellan stagpunkterna längs ramens utsida får därvid vara
högst 15 x ramens bredd.

h2

h3

h1

l

5

10

15

20

25

b x h
1 - h2 - h3

       15                    20                     25                     30                  35
b x h

1 - h2 - h3 b x h
1 - h2 - h3

b x h
1 - h2 - h3

b x h
1 - h2 - h3

4
5
6

4
5
6

4
5
6

4
5
6

4
5
6

BELASTNING   VÄGGHÖJD   SPÄNNVIDD l (m)
    (kN/m)        (m)

115 x 300 - 420 - 250
115 x 350 - 450 - 250
115 x 350 - 480 - 250

115 x 400 - 540 - 250
115 x 500 - 600 - 250
140 x 500 - 600 - 250

140 x 500 - 600 - 250
140 x 500 - 600 - 250
140 x 550 - 720 - 250

140 x 500 - 660 - 250
140 x 550 - 720 - 250
140 x 600 - 780 - 300

140 x 600 - 750 - 300
140 x 650 - 810 - 300
140 x 700 - 840 - 300

115 x 400 - 540 - 250
115 x 450 - 600 - 250
140 x 450 - 600 - 250

140 x 500 - 660 - 300
140 x 600 - 750 - 300
140 x 650 - 810 - 300

140 x 600 - 780 - 300
165 x 600 - 780 - 300
165 x 700 - 870 - 300

165 x 600 - 780 - 300
165 x 700 - 870 - 300
165 x 800 - 960 - 300

165 x 750 - 900 - 300
165 x 800 - 990 - 350
165 x 900 - 1080 - 400

140 x 450 - 570 - 250
140 x 450 - 630 - 300
140 x 500 - 660 - 300

140 x 630 - 780 - 300
140 x 700 - 840 - 300
165 x 700 - 840 - 300

165 x 700 - 870 - 350
165 x 800 - 960 - 350
190 x 800 - 960 - 350

165 x 800 - 960 - 350
165 x 900 - 1080 - 350
190 x 900 - 1080 - 350

165 x 900 - 1080 - 350
190 x 950 - 1140 - 400
190 x 1000 - 1230 - 450

165 x 700 - 900 - 350
165 x 800 - 990 - 350
190 x 800 - 990 - 350

190 x 800 - 960 - 400
190 x 850 - 1050 - 450
215 x 900 - 1080 - 450

190 x 900 - 1050 - 450
215 x 900 - 1080 - 450
215 x 1000 - 1170 - 450

190 x 1000 - 1200 - 500
215 x 1000 - 1230 - 500
215 x 1100 - 1320 - 500

165 x 800 - 990 - 400
165 x 900 - 1080 - 400
190 x 900 - 1080 - 400

190 x 900 - 1110 - 450
190 x 1000 - 1200 - 450
215 x 1100 - 1230 - 450

190 x 1150 - 1230 - 500
215 x 1150 - 1290 - 500
215 x 1200 - 1380 - 500

215 x 1200 - 1320 - 500
215 x 1200 - 1440 - 500
215 x 1200 - 1530 - 500

Entré till ett köpcentrum i Göteborg. Foto: Gösta Wendelius, Umeå.
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GOLVBJÄLKAR
Tabell 12. Maximal spännvidd för golvbjälkar på två eller tre stöd.
Vid bjälkar på tre stöd skall mellanstödet ligga inom området 0,4 och 0,6 av
bjälkarnas totala längd.
Bjälkarnas inbördes avstånd är 600 mm. Undergolv av 22 mm golvspånskiva.
Hållfasthetsklass L40. Hyvlade ytor. Klimatklass 1. Säkerhetsklass 2.
Styvheten hos bjälklaget har kontrollerats enligt BKR, avsnitt 5:323,
Dessutom har nedböjningen i bruksgränstillståndet (lastkombination 8) begränsats till 20 mm
för bostads-, respektive 30 mm för kontorsbjälklag. Egentyngd = 0,5 kN/m2.

42 x18 0
42 x 225
56 x 225
56 x 270
66 x 270
66 x 315
90 x 315

TVÄRSNITTSMÅTT
 (mm)

BOSTÄDER             KONTOR, SKOLOR
Spiklimmat undergolv Spikat undergolv               Spiklimmat undergolv               Spikat undergolv

Två stöd Tre stöd Två stöd Tre stöd                Två stöd                 Tre stöd                Två stöd            Tre stöd

3,70 3,90 3,50 3,65                3,70                 3,90                3,50                3,70
4,75 5,00 4,50 4,70                4,75                 5,00                4,50                4,80
5,00 5,40 4,75 5,20                5,15                 5,40                4,75                5,20
5,85 6,65 5,85 6,35                5,90                 6,65                5,65                6,35
6,05 6,95 6,05 6,70                6,15                 6,95                5,90                 6,75
6,75 7,75 6,75 7,75                6,85                 7,75                6,60                 7,85
7,25 8,30 7,25 8,30                7,35                 8,45                7,05                 8,45

           4,8                           6,0            7,2            9,6          12,0           15,0           18,0
(kN/m) Ytterfack     Innerfack      Ytterfack      Innerfack Ytterfack Innerfack Ytterfack Innerfack Ytterfack Innerfack Ytterfack Innerfack Ytterfack Innerfack

56 x 225    42 x 225      56 x 270     42 x 270       56 x 315    42 x 315       78 x 360    56 x 360       78 x 450   66 x 450   90 x 540   78 x 540 115 x 630   90 x 630
66 x 225    42 x 225      66 x 270     42 x 270       66 x 315    56 x 315       78 x 405    56 x 405     115 x 450   78 x 450 115 x 540   78 x 540 140 x 630   90 x 630
56 x 270    42 x 270      56 x 315     42 x 315       90 x 315    56 x 315     115 x 405    66 x 405     115 x 495   78 x 495 115 x 585   90 x 585 165 x 630 115 x 630
56 x 270    42 x 270      66 x 315     56 x 315       78 x 360    56 x 360 90 x 450     66 x 450     115 x 495   78 x 495 140 x 585   90 x 585 165 x 675 115 x 675
56 x 315    42 x 315      78 x 315     56 x 315       90 x 360    56 x 360     115 x 450    78 x 450     115 x 540   78 x 540 140 x 630   90 x 630 165 x 675 115 x 675
56 x 315    56 x 315      90 x 315     56 x 315       78 x 405    56 x 405     115 x 450    78 x 450     140 x 540   90 x 540 190 x 585 115 x 585 165 x 720 115 x 720
66 x 315    56 x 315      66 x 405     56 x 405       90 x 405    66 x 405     115 x 495    78 x 495     140 x 585   90 x 585 165 x 630 115 x 630 165 x 765 115 x 765
78 x 315    66 x 315      78 x 405     66 x 405       90 x 450    78 x 450     115 x 540    78 x 540     140 x 630   90 x 630 190 x 675 115 x 675 190 x 810 115 x 810
66 x 405    66 x 405      78 x 450     78 x 450       78 x 495    78 x 495     140 x 540  115 x 540     165 x 630     115 x 630 190 x 765 115 x 765 215 x 855 140 x 855
78 x 405    78 x 405      78 x 495     78 x 495     115 x 540    90 x 540     140 x 630  115 x 630     165 x 675     115 x 675 215 x 765 165 x 765 215 x 900 165 x 900

TAKÅSAR
Tabell 11. Åsar med konstant tvärsnittshöjd,
kontinuerliga över två eller flera mellanstöd.
Momentfria skarvar placerade så att stöd- och fältmoment blir lika i innerfacken, s k Gerbersystem
Hållfasthetsklass L40. Hyvlade ytor. Klimatklass 1. Säkerhetsklass 2.
Jämnt utbredd, nedåtriktad last. Åsarna förutsätts stagade mot vippning.
Nedböjning i bruksgränstillståndet (lastkombination 9) är högst 1/150 av spännvidden.

    a
1

           0,600       0,750        0,900                            1,200                               1,500             1,875              2,250

    a
2

           0,700       0,875        1,050           1,400             1,750             2,190              2,630

SPÄNNVIDD (m)

4
5
6
7
8
9

10
12
15
18

BELASTNING

a1 a2 a3

l

l
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KNÄCKLÄNGD (m)       2         3              4                  5                      6                         7                           8

KNÄCKNINGSAXEL             x-x           y-y   x-x y-y     x-x      y-y         x-x         y-y             x-x            y-y               x-x            y-y   x-x   y-y

TVÄRSNITTSMÅTT

90 x 90
90 x 135
90 x 180
90 x 225
90 x 270

115 x 135
115 x 180
115 x 225
115 x 270
115 x 315

140 x 135
140 x 180
140 x 225
140 x 270
140 x 315

165 x 180
165 x 225
165 x 270
165 x 315
165 x 360

190 x 180
190 x 225
190 x 270
190 x 315
190 x 360

215 x 225
215 x 270
215 x 315
215 x 360
215 x 405

60
170
303
392
475

217
388
500
607
708

265
472
609
739
862

556
718
871

1017
1162

641
827

1003
1170
1338

935
1135
1325
1514
1703

60
91

141
176
211

177
275
344
413
482

273
423
530
635
742

544
680
816
952

1088

683
809
971

1133
1295

931
1117
1304
1490
1676

28
91

230
356
455

116
293
455
581
695

141
357
554
708
847

421
653
835
998

1155

485
752
961

1149
1330

851
1088
1300
1505
1703

28
42
65
81
97

86
133
166
200
233

151
234
293
352
410

368
460
553
645
737

520
650
780
911

1041

827
993

1159
1324
1490

16
52

141
260
396

67
180
333
506
652

82
219
405
616
794

258
477
726
935

1113

298
549
836

1078
1281

622
946

1220
1450
1664

16
24
37
46
55

49
76
95

114
133

88
136
170
204
238

220
274
329
384
439

329
410
493
575
657

577
693
809
924

1040

10
34
92

176
292

43
118
225
374
548

53
144
274
455
667

169
323
536
786

1020

195
372
617
905

1174

421
698

1024
1329

        1585

10
15
24
30
35

32
49
61
74
86

57
88

110
132
154

143
179
215
250
286

216
270
324
378
433

387
464
541
619
696

7
23
65

125
211

30
83

159
270
416

37
101
194
329
506

119
229
388
596
842

137
264
446
687
969

298
505
777

1097
1419

7
10
16
21
25

22
34
43
51

    60

40
62
77
92

108

100
125
150
175
200

152
190
228
266
304

273
328
383
437
492

5
17
48
93

158

22
61

118
202
315

27
75

144
246
384

88
170
290
452
658

101
196
334
521
757

221
378
509
857

1170

5
8

12
15
18

16
25
32
38
44

29
45
57
68
80

74
93

111
130
148

112
141
169
197
225

203
243
284
324
365

4
13
37
71

122

17
47
91

156
245

21
57

111
190
298

67
131
224
352
517

78
151
250
405
595

171
292
458
676
938

4
6
9

12
14

12
19
24
29
34

22
35
44
52

           61

57
71
85

100
114

87
108
130
152
173

156
187
219
250

         281

PELARE
Tabell 13. Bärförmåga i kN för centriskt belastade limträpelare med rektangulärt tvärsnitt och
ledad infästning i båda ändar (pendelpelare). Kortvarigaste lasttyp i lastkombinationen är av
typ B, t ex snölast.
Hållfasthetsklass L40 respektive LK30. Hyvlade ytor. Klimatklass 0,1 eller 2. Säkerhetsklass 3.
I Säkerhetsklass 2 är bärförmågan 9 % större.

b

hXX

Y

2701569_s01_68 07-09-06, 13.2342
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BÄRFÖRMÅGA MED AVSEENDE PÅ TVÄRKRAFT OCH BÖJNING
Tabell 14. Dimensionerande bärförmåga med avseende på tvärkraft och böjning på högkant när risk
för vippning inte föreligger. Kortvarigaste last i lastkombinationen är av typ B, t ex snölast med karakte-
ristiskt värde. Hållfasthetsklass L40. Hyvlade ytor. Klimatklass 0,1 eller 2. Säkerhetsklass 2. I Säkerhets-
klass 3 är bärförmågan ca 9 % lägre. Inverkan av volymeffekter beaktad enligt BKR.

l

b

hXX

MR
kNm

13,99
21,86
31,48
42,43
53,96
66,70
80,63
95,72

111,95
129,30
149,11
171,17
194,75
219,86
246,48
274,63
304,30
335,49
368,20
402,44
438,19
475,47
514,27
554,58
596,43
639,79
684,67

TR
kN

32,73
40,91
49,09
57,27
65,45
73,64
81,82
90,00
98,18

106,36
114,54
122,73
130,91
139,09
147,27
155,45
163,63
171,82
180,00
188,18
196,36
204,54
212,72
220,91
229,09
237,27
 245,45

TR
kN

39,84
49,80
59,76
69,72
79,68
89,64
99,60

109,56
119,52
129,48
139,44
149,40
159,36
169,33
179,29
189,25
199,21
209,17
219,13
229,09
239,05
249,01
258,97
268,93
278,89
288,85
298,81
308,77
318,73
328,69
338,65
348,61
358,57

MR
kNm

17,03
26,61
38,82
51,65
65,69
81,20
98,16

116,53
136,29
157,41
181,52
208,38
237,09
267,65
300,07
334,33
370,45
408,42
448,25
489,92
533,45
578,83
626,06
675,15
726,08
778,87
833,51
890,01
948,35

1008,55
1070,60
1134,51
1200,26

TR
kN

46,96
58,69
70,43
82,17
93,91

105,65
117,39
129,13
140,87
152,61
164,34
176,08
187,82
199,56
211,30
223,04
234,78
246,52
258,26
270,00
281,73
293,47
305,21
316,95
328,69
340,43
352,17
363,91
375,65
387,38
399,12
410,86
422,60

MR
kNm

20,07
31,37
45,17
60,88
77,42
95,70

115,69
137,34
160,63
185,52
213,94
245,59
279,43
315,45
353,65
394,03
436,60
481,35
528,29
577,41
628,71
682,19
737,86
795,71
855,74
917,96
982,36

1048,94
1117,70
1188,65
1261,78
1337,10
1414,59

TR
kN

54,07
67,59
81,11
94,62

108,14
121,66
135,18
148,69
162,21
175,73
189,25
202,76
216,28
229,80
243,32
256,83
270,35
283,87
297,39
310,90
324,42
337,94
351,46
364,97
378,49
392,01
405,53
419,04
432,56
446,08
459,60
473,11
486,63

MR
kNm

23,12
36,12
52,01
70,10
89,15

110,20
133,22
158,15
184,96
213,63
246,35
282,80
321,76
363,24
407,23
453,74
502,75
554,29
608,33
664,89
723,97
785,55
849,66
916,27
985,40

1057,04
1131,20
1207,87
1287,05
1368,75
1452,96
1539,69
1628,93

TR
kN

61,18
76,48
91,78

107,07
122,37
137,67
152,96
168,26
183,55
198,85
214,15
229,44
244,74
260,03
275,33
290,63
305,92
321,22
336,52
351,81
367,11
382,40
397,70
413,00
428,29
443,59
458,89
474,18
489,48
504,77
520,07
535,37
550,66

MR
kNm

26,16
40,87
58,85
79,33

100,88
124,70
150,75
178,96
209,30
241,74
278,76
320,01
364,10
411,04
460,81
513,44
568,91
627,22
688,38
752,38
819,23
888,92
961,45

1036,83
1115,06
1196,13
1280,04
1366,80
1456,40
1548,85
1644,14
1742,28
1843,26

h
mm

180
225
270
315
360
405
450
495
540
585
630
675
720
765
810
855
900
945
990

1035
1080
1125
1170
1215
1260
1305
1350
1395
1440
1485
1530
1575
1620

b = 115 mm b = 140 mm b = 165 mm b = 190 mm b = 215 mm

h
mm

180
225
270
315
360
405
450
495
540
585
630
675
720
765
810
855
900
945
990

1035
1080
1125
1170
1215

TR
kN

25,61
32,02
38,42
44,82
51,22
57,63
64,03
70,43
76,84
83,24
89,64
96,05

102,45
108,85
115,25
121,66
128,06
134,46
140,87
147,27
153,67
160,08
166,48
172,88

TR
kN

22,20
27,75
33,30
38,85
44,39
49,94
55,49
61,04
66,59
72,14
77,69
83,24
88,79
94,34
99,89

105,44
110,99
116,54
122,08
127,63
133,18
138,73

TR
kN

11,95
14,94
17,93
20,92
23,90
26,89
29,88
32,87
35,86
38,85
41,83

MR
kNm

5,11
7,98

11,50
15,50
19,71
24,36
29,45
34,96
40,89
47,22
54,46

MR
kNm

6,81
10,65
15,33
20,66
26,28
32,48
39,26
46,61
54,52
62,96
72,61
83,35
94,84

107,06
120,03
133,73

TR
kN

15,94
19,92
23,90
27,89
31,87
35,86
39,84
43,83
47,81
51,79
55,78
59,76
63,75
67,73
71,71
75,70

TR
kN

18,78
23,48
28,17
32,87
37,56
42,26
46,96
51,65
56,35
61,04
65,74
70,43
75,13
79,82
84,52
89,22
93,91
98,61

103,30

MR
kNm

8,03
12,55
18,07
24,35
30,97
38,28
46,28
54,94
64,25
74,21
85,57
98,24

111,77
126,18
141,46
157,61
174,64
192,54
211,32

MR
kNm

9,49
14,83
21,35
28,78
36,60
45,24
54,69
64,92
75,93
87,70

101,13
116,10
132,09
149,12
167,18
186,27
206,39
227,55
249,74
272,96
297,21
322,49

MR
kNm

10,95
17,11
24,64
33,21
42,23
52,20
63,10
74,91
87,61

101,19
116,69
133,96
152,41
172,06
192,90
214,93
238,15
262,56
288,16
314,95
342,93
372,10
402,47
434,02

b = 42 mm b = 56 mm b = 66 mm b = 78 mm b = 90 mm
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ANSLUTNINGSDETALJER

I detta avsnitt redovisas principexempel på standard-
lösningar till knutpunkter och beslag. De anslut-
ningsdetaljer som redovisas, finns på nedanstående
orienteringsskiss. Materialet i beslag och infästning-
ar skall ha betryggande rostskydd – minst motsva-
rande varmförzinkat stål (Zn20). De redovisade pro-
dukterna uppfyller dessa krav.

Ledade infästningar överför horisontella och ver-
tikala krafter men ej moment. Infästning som skall
kunna överföra moment måste vara inspänd. För mer
detaljerade anvisningar hänvisas till Limträhandbok.

TEKNIKUTVECKLING
Förutom standardlösningar utvecklas ständigt nya
beslag och infästningar för limträkonstruktioner. Oli-
ka krav tvingar fram nya lösningar. Inbyggda be-
slag har många fördelar gentemot utanpåliggande. Knutpunkt med inslitsade plåtar och dymlingar.

NOCK

Orienteringsskiss över redovisade anslutningsdetaljer.

ANSLUTNING TILL SEKUNDÄRBALK –
SVETSAD BALKSKO

DRAGBANDSINFÄSTNING

PELARFOT BALKSKARV

PELARTOPP

ANSLUTNING TILL SEKUNDÄRBALK –
ÅSINFÄSTNING
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Vinkelstål.

SPIKNINGSPLÅTAR
Ledad eller inspänd infästning av pelarfot med spik-
ningsplåtar på ömse sidor. En enkel lösning, lämplig
för såväl små som stora horisontalkrafter.

Vid ledad infästning placeras spikningsplåtarna i
regel på pelarens breda sidor – vid inspänning, van-
ligtvis längs pelarens smala sidor.

 Beslaget kan antingen gjutas fast i betongkonstruk-
tionen eller svetsas mot en ingjuten fästplåt. Kraft-
överföringen sker med s k ankarspik (kamspik). Änd-
träytor skall fuktskyddas.

Speciella åtgärder för brandskydd kan krävas, t ex
skyddsmålning eller inklädnad.

PLATTSTÅL
Ledad eller inspänd infästning av pelarfot med platt-
stål är ett likvärdigt alternativ till spikningsplåtar.
Vid ledad infästning placeras plattstålen i regel på
pelarens breda sidor – vid fast inspänning längs pe-
larens smala sidor.

Plattstången gjuts in i betongkonstruktionen eller
svetsas fast mot en ingjuten fästplåt. Kraftöverföring-
en sker med genomgående skruv eller träskruv (s k
fransk skruv). Ändträytor skall fuktskyddas.

Speciella åtgärder för brandskydd kan krävas, t ex
skyddsmålning eller inklädnad.

VINKELSTÅL
Ledad infästning av pelarfot med vinkelstål som skru-
vas mot pelaren är en enkel lösning och lämplig vid
små horisontalkrafter.

Vinkelbeslagen skruvas fast i betongkonstruktionen
med expanderande skruv eller s k kemankare, vilket
möjliggör en noggrann inmätning och minskar ris-
ken för felplacering. Det vanliga är symmetriska vin-
kelstål på vardera sidan om pelaren. Ändträytor skall
fuktskyddas.

Spikningsplåtar.

Plattstål.

PELARFOT
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Stolpsko.

Inlimmad skruv.

STOLPSKO
För ledad infästning utomhus eller i lokaler där det fö-
rekommer fritt vatten är stolpskor en lämplig lösning
eftersom uppsugning av vatten genom pelarens ändy-
ta förhindras. Beslaget består av en U-profil och en
påsvetsad förankringsstång. Som regel gjuts den ne-
dre delen av förankringsstången fast i betongkonstruk-
tionen, men stången kan också svetsas fast mot en in-
gjuten fästplåt. Kraftöverföringen sker vanligen med
hjälp av skruv.

INLIMMAD SKRUV
Vid ledad eller inspänd infästning  med inlimmad skruv
är infästningen helt dold. Brandtekniskt sett ger ett dolt
beslag ett gott skydd. Inspänning lämpar sig endast
vid relativt små inspänningsmoment. Inlimmad skruv
får inte användas i konstruktioner i klimatklass 3 eller i
konstruktioner utsatta för dynamiska laster (t ex for-
don) eller utmattningslaster.

Anslutningen mot grundkonstruktionen utformas som
regel med en ändplåt på pelarens ändyta. Ändplåten
gängas på den inlimmade skruven och svetsas mot en
i grundkonstruktionen ingjuten fästplåt. Pelaren kan
även anslutas med utstickande skruv som gjuts in i ur-
sparingar i grundkonstruktionen.

PELARFOT

Inlimmad skruv med ändplåt.
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Inlimmad skruv.

Infälld balk och genomgående skruv.

Plattstål.

Infälld balk och plåtvinklar.

SPIKNINGSPLÅTAR
Ledad anslutning med spikningsplåtar på ömse sidor om
elementen är enkel och lämplig för såväl små som stora
laster. De plåtar som finns i standardkataloger har tjock-
lekar som begränsar användningen till måttliga laster.
Kraftöverföringen sker med hjälp av  s k ankarspik (kams-
pik). Plåtarna bör placeras så nära pelarens innerkant
som möjligt så att de inte förhindrar balkens vinkeländ-
ring. Speciella åtgärder för brandskydd kan krävas, t ex
skyddsmålning eller inklädnad, se sidan 55.

PLATTSTÅL
Ledad anslutning med plattstål på ömse sidor om ele-
menten är också, i likhet med spikningsplåtar, enkel och
ändamålsenlig. Plattstål, typ plattstång eller universal-
stång, lämpar sig för såväl små som stora laster. Gods-
tjockleken väljs ur standardserien 6, 8, 10, 12, 15 eller
20 mm och minst 0,3 x skruvdiametern. Hål för skruv
bör vara 1 mm större än skruvdiametern. Speciella åt-
gärder för brandskydd kan krävas, t ex skyddsmålning
eller inklädnad, se sidan 55.

INLIMMAD SKRUV
Vid ledad anslutning med inlimmad skruv är infästning-
en helt dold. Mutter och bricka kan försänkas i balken
och täckas med träplugg. Brandtekniskt sett ger ett helt
dolt beslag ett gott skydd. Inlimmad skruv får inte an-
vändas i klimatklass 3 eller i konstruktioner utsatta för
dynamiska laster eller utmattningslaster. Med hänsyn till
limträets fuktrörelser bör användning av inlimmad skruv
begränsas till balkhöjder < 500 mm. Inlimmad skruv i
pelartopp ger otillräcklig sidostagning, varför balkens
överkant måste stagas genom särskilda åtgärder. Den
inlimmade skruven bör placeras så nära pelarens inner-
kant som möjligt, så att balkens vinkeländring inte för-
hindras.

INFÄLLD BALK
Infälld balk används ofta vid gavelpelare för att överfö-
ra pelarens horisontalkraft till balken. Urtaget i pelaren
görs ofta lika stort som balkbredden. Kraftöverföringen
mellan balk och pelare sker som regel med hjälp av ge-
nomgående skruv, brickor och mutter. Vid små horison-
talkrafter kan även infästning med hjälp av plåtvinklar
användas.

Spikningsplåt.

PELARTOPP
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Ledad nockskarv överför horisontella och vertikala
krafter. Moment överförs ej. Infästningen bör utfor-
mas så att vinkeländringen inte förhindras. Om vin-
keländringen inte kan ske fritt uppstår extraspänningar
som kan medföra oförutsedda skador på byggnads-
konstruktionen.

SPIKNINGSPLÅTAR
Ledad nockskarv av spikningsplåtar på ömse sidor
är enkel och ändamålsenlig. Laskar av spikningsplåt
lämpar sig till såväl små som stora krafter. Kraftöver-
föringen mellan spikningsplåt och limträ sker med
hjälp av s k ankarspik (kamspik). Plåtarna bör place-
ras så nära balkarnas övre kant som möjligt så att de
inte förhindrar balkens vinkeländring. Lämpligt av-
stånd mellan överkant balk och översta spikraden är
10 x spikdiametern. Det finns förborrade spiknings-
plåtar av varmförzinkad stålplåt som lagervara i tjock-
lekar mellan 1,5 och 3 mm.

NOCKBESLAG
Nockbeslag av pressad stålplåt finns också som la-
gervara och kan användas vid måttliga tvärkrafter.
Beslaget består av två likadana plåtar och en påsvet-
sad rörhylsa samt en större och två mindre ståldym-
lingar.

   Ankarspik (kamspik) i ändträ överför tvärkraften
tillsammans med den grövre dymlingen, medan de
mindre dymlingarna tar upp eventuella vridande mo-
ment. Horisontella tryckkrafter överförs genom an-
liggning mellan de båda plåtarna. Beslaget kombi-
neras med spikningsplåtar enligt ovan eller på ovan-
sidan om man vill ha dold infästning.

Nockbeslag av pressad stålplåt, för infällning.

Mellanlägg av hopsvetsade plattstänger.

Nockskarv, ledad, med spikningsplåtar på ömse sidor.

NOCK

x

y

V

H
H

V
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Gerberbeslag av stålplåt.

Gerberbeslag av plattstål.

Ledad balkskarv överför horisontella och vertikala
krafter. Moment överförs ej. Infästningen bör utfor-
mas så att balkarnas vinkeländring inte förhindras.
Om vinkeländringen inte kan ske fritt uppstår extra-
spänningar som kan medföra oförutsedda skador
på byggnadskonstruktionen.

SPIKNINGSPLÅTAR
Ledad balkskarv med laskar av spikningsplåtar är
enkel och ändamålsenlig. De lämpar sig för måttli-
ga krafter. Plåtarna bör placeras centriskt med av-
seende på limträbalkens mittlinje = systemlinje. Kraft-
överföringen mellan plåtar och limträ sker med hjälp
av ankarspik (kamspik).

SVETSAT GERBERBESLAG
Ledad balkskarv med gerberbeslag rekommende-
ras om stora tvärkrafter skall överföras och om kraf-
ten alltid har samma riktning. Mindre tvärkrafter i
motsatt riktning överförs genom skruvförband i sido-
plåtarna. Om gerberbeslaget skall överföra drag-
krafter kompletteras det med påsvetsade plattstäng-
er. För att inte motverka balkarnas vinkeländring pla-
ceras sidoskruvarna så nära topp- respektive bot-
tenplåten som möjligt. Lämpligt kantavstånd är 2 x
skruvdiametern om skruven enbart överför horison-
tella krafter och 4 x skruvdiametern om skruven även
överför vertikala krafter.

FABRIKSTILLVERKAT GERBERBESLAG
Det finns fabrikstillverkade gerberbeslag som lager-
vara. De är tillverkade av förzinkad stålplåt och läm-
par sig vid små och måttliga tvärkrafter. Beslagen
kan vara hela eller delade. De hela passar till be-
stämda tvärsnittsmått för limträbalkar, medan de de-
lade som regel är oberoende av balkarnas tvärsnitts-
mått. Krafterna överförs huvudsakligen med hjälp
av ankarspik (kamspik). Vid användning av dubbla
vinkelbeslag, av den typ som visas här bredvid,
måste risken för fläkning särskilt beaktas, se Limträ-
handbok.

BALKSKARV

Spikningsplåtar.
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Sekundärbalk upplagd ovanpå primärbalk överför
vertikala krafter och små horisontella krafter i primär-
balkens riktning. Sekundärbalk upphängd på primär-
balkens sida överför även horisontalkrafter i sekundär-
balkens riktning. Vid behov kan beslaget utformas så
att även moment överförs.

SKRUVINFÄSTNING
Skruv på skrå kan användas vid små eller måttliga
laster.

ÅSINFÄSTNING
Infästning av åsar i primärbalkens översida sker som
regel med hjälp av fabrikstillverkade beslag av kallfor-
mad, förzinkad stålplåt, t ex vinkelbeslag enligt vidstå-
ende figur. Beslaget kan utformas med förstyvande ril-
la, eller s k knagge.  Kraftöverföringen sker huvudsak-
ligen genom kontakttryck och med hjälp av ankarspik
(kamspik).

SVETSAD BALKSKO
Anslutning av sekundärbalk med balksko är en enkel
och ändamålsenlig lösning, framförallt när balkarnas
översida skall ligga i samma plan. Kraftöverföringen
sker huvudsakligen genom kontakttryck och med hjälp
av ankarspik (kamspik). När stora upplagsreaktioner
(tvärkrafter) skall överföras från sekundärbalken krävs
som regel svetsade balkskor av varmvalsat stål (platt-
stång eller universalstång).

Kraftöverföringen mellan sekundärbalk och balksko
sker huvudsakligen genom kontakttryck medan kraftö-
verföringen mellan balksko och primärbalk sker med
hjälp av spik, genomgående skruv eller träskruv. Balk-
skor kan utformas på olika sätt.

Skruvinfästning med SFS WT-T - skruv.

ANSLUTNING TILL SEKUNDÄRBALK

Vinkelbeslag av stålplåt.

Balksko av stålplåt.
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Dragbandsinfästning överför enbart horisontel-
la dragkrafter till balken. Dragbandet utgörs som
regel av två eller flera stålstänger. Vid små drag-
krafter kan dragbandet även utgöras av limträ.
Infästningen utformas normalt så att dragkraf-
ten angriper så nära skärningspunkten mellan
balkens och pelarens systemlinjer som möjligt.

DRAGBAND AV STÅL
Dragband av högvärdigt stål är lämpliga för
såväl små som stora dragkrafter. Den enklaste
infästningen får man med ett dragband på var-
dera sidan om balken. Vid måttliga dragkrafter
kan de två dragbanden ersättas med ett enda
dragband som dras igenom ett centriskt hål i
balken. Vid stora dragkrafter kan de två drag-
banden på sidorna kompletteras med ett tredje,
centriskt placerat. Stålplåten mot balkens änd-
träyta förses med spikhål för att underlätta mon-
teringen.

DRAGBAND AV LIMTRÄ
Dragband av limträ är lämpliga att använda
vid små dragkrafter. Infästningen av dragban-
det i balken kan utgöras av plattstänger som
antingen går runt balkänden eller som slutar ett
stycke in på dragbandet. Vid små dragkrafter
kan plattstålet bytas ut mot spikningsplåtar. Över-
föringen av horisontalkrafter sker genom anligg-
ning med hjälp av påsvetsad ankarplåt och med
hjälp av ankarspik (kamspik).

Dragband av stål.

Dragband av limträ och plattstål/spikningsplåtar.

DRAGBANDSINFÄSTNING
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Limträ bibehåller en betydande bärförmåga även under en brand.
Det skyddande kolskiktet som bildas på den förbrända ytan bidrar
till detta. Bilden åskådliggör ett limträtvärsnitt före brand (t v), efter
30 min brand (mitten) samt efter 60 min brand (t h) vid fyrsidigt brand-
angrepp.

Trä är ett brännbart material och under tidernas lopp
har åtskilliga brandkatastrofer inträffat – händelser
som satt spår i bygglagstiftning, bl a i form av olika
restriktioner för användning av trä i byggnader.

Erfarenheter har emellertid också visat att i syn-
nerhet grova träkonstruktioner bibehåller en stor del
av sin bärförmåga även under en långvarig brand.
Denna erfarenhet avspeglas sedan länge både i myn-
dighetskraven i våra byggregler, där oskyddade lim-
träkonstruktioner får användas även i brandsäkra
byggnader och i försäkringsbolagens premiesättning,
där man jämställer stommar av limträ och stommar
av betong. Räddningstjänsten föredrar limträ fram-
för andra stommaterial. Erfarenheter från många års
bränder har visat att sammanstörtning av limträ-
stommar vid bränder är ytterst sällsynta eftersom
bärförmågan förblir betryggande under lång tid. Det
finns exempel på att limträstommar restaurerats ef-
ter en brand och kunnat behållas i den restaurerade
byggnaden.

 Sedan mitten av nittiotalet har en övergång skett
till funktionskrav i brandbestämmelserna. Detta och
ökade kunskaper om brandtekniskt korrekt dimen-
sionering och utförande av träkonstruktioner har
medfört nya möjligheter även för lätta träregelkon-
struktioner som måste förlita sig på skyddande be-
klädnader och andra åtgärder för att uppnå en be-
tryggande brandsäkerhet. Därför används numera
även lätta träregelstommar i flervåningshus.

LIMTRÄ OCH BRAND
Om en träkonstruktion blir utsatt för brandpåverkan
kommer dess ytor att antändas. Förbränningen fort-
skrider sedan inåt med i stort sett konstant hastig-
het. Inträngningen sker dock långsamt p g a att det
kolskikt som bildas är värmeisolerande och motver-
kar värmeflödet från brandrummet till pyrolyszo-
nen. I pyrolyszonen råder temperaturer mellan cir-
ka 250 och 350°C och där bildas brännbara gaser
som diffunderar genom kolskiktet tills de möter syre
vid dess yta och börjar brinna. En tydlig gräns mel-
lan kolskiktet och resttvärsnittet bildas vid 300°C.
Vid breda sprickor och yttre hörn är inbränningen
större. Även metalliska förbindare som skruvar, bul-
tar, dymlingar m m kan bidra till ökat värmeflöde in
i limträtvärsnittets inre och ökad inbränning. Lim-
fogarna har ingen negativ inverkan på limträets
brandmotstånd, förutsatt att godkända limmer an-
vänds, t ex PRF-lim och MUF-lim. Däremot kan

andra, både gamla och nya limmer förlora sin håll-
fasthet vid i brandsammanhang låga temperaturer och
förorsaka delaminering, ökad inbränning och ytter-
ligare reduktion av limträets bärförmåga.

Limträs gynnsamma egenskaper vid en brand be-
ror främst på att det ”skyddar sig självt”, d v s ge-
nom kolskiktet. Endast vid träförband är limträs
egenskydd ofta otillräcklig; här kan det behövas ett
extra brandskydd genom att fästa beklädnadsskivor
av exempelvis trä eller gips utanpå förbandsdelarna.
Ett effektivt sätt att skydda dymlingar mot brandpå-
verkan är att dölja dem med träpluggar.

Temperaturen i de oförbrända delarna av en grov
träkonstruktion förblir även under långvarig brand-
påverkan i huvudsak opåverkad. Endast i en smal ca
10 mm djup zon omedelbart under kolskiktet före-
kommer temperaturer över 100°C, samtidigt som
hållfastheten och styvheten är väsentligt lägre än i
det opåverkade träet. Temperaturrörelserna under en
brand blir därför försumbara i en limträstomme till
skillnad från en stål- eller betongstomme där längd-
utvidgningen vid en brand kan ge upphov till sekun-
dära skador i t ex upplag eller anslutande murverks-
konstruktioner. En limträkonstruktion formändras
inte heller lika kraftigt vid brand som en oskyddad
stålkonstruktion. Detta är en bidragande orsak till
att totalskadorna efter en brand som regel blir min-
dre i byggnader med limträstomme än i sådana med
stålstomme.

BRANDTEKNISKA KRAV I BYGGREGLERNA
De byggnadstekniska brandskyddskraven i BBR är
bl a formulerade som krav på visst brandmotstånd
hos en konstruktion eller byggnadsdel eller på en

PROJEKTERING MED HÄNSYN TILL BRAND

20 mm 40 mm

FÖRE BRAND EFTER 30 MIN EFTER 60 MIN
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viss brandteknisk klass hos ytskikt. Det finns även
en klassindelning för hela byggnader som styr vilka
krav som gäller framförallt beroende på utrymnings-
möjligheterna och hur stor risken är för allvarliga
personskador om en brand skulle uppstå. Faktorer
som byggnadens storlek, antalet våningar och vad
den skall användas till, t ex bostäder, påverkar bygg-
nadens brandtekniska klass.

 Om risken för personskador är mycket stor krä-
ver myndigheterna att byggnaden skall vara brand-
säker, d v s utförd i byggnadsklass Br1. För andra
byggnader kräver man brandhärdigt utförande,
d v s klass Br2. För de flesta enplansbyggnader räck-
er dock klass Br3 med de lägsta kraven.

Konstruktionselement
Bärande konstruktioner skall, enligt BBR, utformas
och dimensioneras så att säkerheten mot brott är
betryggande även vid brandpåverkan. Man kan visa
att kravet är uppfyllt genom att beräkna bärförmå-
gan under realistiska förutsättningar beträffande t ex
temperaturförloppet (så kallat naturligt brandför-
lopp). För träkonstruktioner är beräkningsmetoder
för dessa ej tillräckligt utvecklade för att kunna an-
vändas i praktiken. Därför använder man en förenk-
lad schablonmetod där temperatur-tidkurvan följer
ett givet samband (standardbrand). Bärverket byggs
då upp av brandtekniskt klassificerade delar dimen-
sionerade för standardbrand av olika varaktighet
enligt kraven i BBR.

Brandteknisk klass för bärande eller avskiljande
byggnadsdelar oavsett material anges med beteck-
ningar som R15, R30, R60 o s v, eller EI30, EI60
o s v där R betyder bärförmåga, E integritet (täthet
med avseende på brandgaser och flammor) och I
isolering med avseende på temperaturhöjning på den
icke brandutsatta sidan. Siffrorna anger den tid i
minuter som byggnadsdelen förmår motstå brand-
påverkan från en standardbrand, utan att förlora sin
bärande eller avskiljande funktion. En bärande av-
skiljande vägg kan t ex behöva uppfylla kravet
REI60 d v s behöva motstå en standardbrand under
en timme enligt kriterierna med avseende på alla tre
kraven.

Balkar och pelare av limträ ingår vanligtvis i bygg-
nadsdelar som skall vara både bärande och avskil-
jande. Ofta är limträelementen synliga och de kom-
mer då också att utgöra en del av byggnadens tak-
eller väggytor. Vad gäller den bärande och avskil-
jande funktionen får balkar och pelare i alla typer
av byggnader, även flervåningshus, utföras av lim-

trä, däremot kan krav på ytskikt i vissa utrymmen
innebära begränsningar.

Ytskikt
Ytskikt definieras som den yttre delen av en bygg-
nadskonstruktion som kan bli exponerad i en brands
tidiga skede och betecknar förmågan att hindra el-
ler fördröja övertändning och rökutveckling vid
brand. Ytskiktet kan vara en obehandlad träyta, men
om den är ytbehandlad ingår t ex färg eller lack. Nya
europeiska klasser för ytskikt, s k euroklasser, har
fastställts och infördes som ett alternativ i de svens-
ka byggreglerna BBR 2002, se tabell 16. De nya
klasserna har beteckningar A1 - F med tillägg för
rök- och droppklasser, som dock normalt inte är av-
görande för materialvalet. De nya klasserna motsva-
rar i stort sett de tidigare svenska klasserna I, II eller
III, se tabell 16. Klass B/I är den högsta klass som
kan uppnås för brännbara produkter och klass D/III
motsvarar egenskaperna hos obehandlad träpanel.

Limträ har generellt visats uppfylla kraven för
klass D-s2,d0 enligt den harmoniserade produktstan-
darden för limträ EN 14080, se tabell 17.

I BBR ges inga detaljerade krav på ytskikt utom
när det gäller utrymningsvägar. I rådtext sägs emel-
lertid att takytor i brandsäkra byggnader (klass Br1)
bör ha ytskikt som motsvarar klass B/I och vägg-
ytor i klass C/II. Brandhärdiga byggnader (klass Br2)
bör ha ytskikt klass C/II i tak och klass D/III på vägg.
För takytor rekommenderas i båda fallen underlag
av obrännbart material eller tändskyddande bekläd-
nad, t ex gipsskiva.

 Krav på ytskikt av högre klass än klass D/III (obe-
handlat trä) kan tillgodoses genom att man väljer
något typgodkänt färgsystem. Både genomsynliga
och täckande alternativ finns. Däremot kan natur-
ligtvis inte krav på underlag av obrännbart material
eller tändskyddande beklädnad uppfyllas för de de-
lar av en tak- eller väggyta som består av synligt
limträ.

Limträbalkars yta kan vara upp till 20 % av golvarean utan krav på
behandling för att uppnå högre ytskiktsklass än europeisk klass D (f d
svensk klass III)

b + 2h
a

≤ 0,2

Obrännbar yta

a

h

b
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I praktiken förekommmer ofta flera material med
sinsemellan olika brandegenskaper inom samma tak-
eller väggyta. Det kan då vara svårt att avgöra om
normens krav på ytskiktsklass är uppfyllt. En van-
lig situation är att man vill ha limträstommen helt
eller delvis synlig i ett utrymme där BBR kräver
ytskikt klass B/I eller C/II på obrännbart underlag.
För närvarande är kunskapen otillräcklig om hur en
delvis brännbar yta fungerar med avseende på flam-
spridning och övertändning. Det är dock uppenbart
att små exponerade limträytor på stort avstånd från
varandra inte nämnvärt påverkar den brandtekniska
funktionen hos en i övrigt obrännbar yta. I anslut-
ning till ovan nämnda råd beträffande ytskiktsklass
anges i BBR följande: ”För mindre byggnadsdelar,
där ytskiktet saknar betydelse för brandförloppet,
kan ytskikt utföras i lägre klass, dock lägst klass
D/III. Detsamma gäller för små rum i de fall ytskik-
tet inte påverkar utrymningssäkerheten i byggna-
den.” Myndigheterna har vid sin bedömning vanli-
gen utgått från att ytskiktsklassen hos en obrännbar
bjälklagsplatta (t ex träullselement) upplagd på obe-
handlade limträbalkar inte påverkas om den expo-
nerade bruttoarean (summan av för brand utsatta
ytor) inte överstiger 20 % av golvarean. Balkar som
är ytbehandlade till klass B/I kan godtas generellt.

Installation av en automatisk sprinkleranläggning
kan möjliggöra så kallade tekniska byten. Det inne-
bär att ett passivt brandskyddssystem, exempelvis
en brandklassad konstruktion, ersätts med ett aktivt

system som sprinkler. Bland annat kan krav på yt-
skiktsklass reduceras vid installation av boende-
sprinkler.

Det finns även avancerade modeller, t ex genom
s k Fire safety engineering, för dimensionering av
enskilda byggnader där klassificering ger alltför
onyanserade lösningar.

LIMTRÄKONSTRUKTIONERS
BRANDMOTSTÅND
Avseende brandbelastade träkonstruktioner är BKR
ytterst återhållsam vad gäller verifieringsmetoder.
Beräkningsmodeller om inbränning och hållfasthets-
nedsättning kan hämtas från EN 1995-1-2 eller
ENV 1995-1-2, medan säkerhetsparametrar (parti-
alkoefficienter, lastreduktionsfaktorer m m) måste
hämtas från BKR, NAD till ENV 1995-1-2 eller den
nationella bilagan till EN 1995-1-2. Det senaste al-
ternativet gäller först när EN 1995-1-2 (och övriga
Eurokoder) implementerats i Sverige.

Dimensioneringen av en brandexponerad limträ-
balk sker i två steg. Först beräknas resttvärsnittet,
d v s det tvärsnitt som är kvar när man räknat bort
kolskiktet. Kolskiktets tjocklek ökar med 0,7 mm/
min. Om man använder detta värde kan den ökade
inbränningen vid hörn anses vara beaktad. Eftersom
det sker en hållfasthetsreduktion på grund av delvis
uppvärmning i resttvärsnittet, kan man enligt en för-
enklad metod reducera resttvärsnittets area genom
en motsvarande ökning av inbränningsdjupet med
maximalt 7 mm efter 20 minuters brandexponering.
Det härmed erhållna effektiva resttvärsnittet anses
då ha samma egenskaper som det kalla tvärsnittet.
Med andra ord: dimensioneringen i brandfallet ut-
förs med ett reducerat tvärsnitt som vid normal tem-
peratur. Dimensioneringsvärdet för hållfasthet för
det effektiva resttvärsnittet är då den karakteristiska

Tabell 16. Europeiska ytskiktsklasser.

Brandklass

A1
A2
B
C
D
E
F

Rökklass

–
s1 – s3
s1 – s3
s1 – s3
s1 – s3
–
–

Droppklass

–
d0 – d2
d0 – d2
d0 – d2
d0 – d2
– eller d2
–

Tidigare svensk ytskiktsklass

Obrännbart
Obrännbart
I
II
III
Oklassat
Oklassat

Exempel på produkt

Sten
Gipsskivor, mineralull
Brandskyddat trä
Tapet på gipsskiva
Trä, träskivor
Vissa plaster
Ej provat

Tabell 17. Europeisk ytskiktsklass för limträ enligt produktstan-
darden EN 14080.

Material

Limträ

Minimidensitet
(kg/m3)

380

Minimitjocklek
(mm)

40

Klass

D-s2,d0

2701569_s01_68 07-09-06, 13.2754



55

hållfastheten (vid normal temperatur) dividerat med
partialkoefficienten för material vid brand (= 1,0).
Vid tillämpning av Eurokod 5 får hållfastheten ökas
med 15 %. Omräkningsfaktorn för reduktion av den
dimensionerande hållfastheten med avseende på last-
varaktighet och klimatklass vid dimensioneringen
vid normal temperatur är ej relevant i brandfallet.

LIMTRÄBALKAR
Exempel på limträbalkar med rektangulärt tvärsnitt
som uppfyller klasserna R30 och R60 ges i tabell
18. Det går att få ännu högre brandklass, men då
måste erforderliga tvärsnittsmått beräknas särskilt
enligt ovan.

Tabellen ger erforderliga mått om branden kan
angripa från alla fyra sidorna. Skyddas balkens ovan-
sida, t ex av anslutande takkonstruktion, krävs bara
hälften av de angivna balkhöjderna. Tabellvärdena
gäller om ingen risk för kantring föreligger. Vid bort-
fall av stabiliserande element, t ex takåsar, måste
kantring beaktas vid dimensioneringen.

Om det erforderliga dimensioneringsvärdet för
böjmomentet är givet, t ex genom förutsättningarna
beträffande last och konstruktionsutformning, änd-
ras utnyttjandegraden µ så fort man prövar ett nytt
tvärsnitt. Rätlinjig interpolering mellan tabellvärde-
na är tillåten. Det är dock enklare att beräkna det
effektiva resttvärsnittet direkt enligt ovan och att
jämföra bärförmågan med den givna lastpåverkan.

LIMTRÄPELARE
Brandmotståndet för limträpelare kan beräknas en-
ligt samma principer som för balkar. Eftersom pela-
rens slankhet ökar i takt med att branden reducerar
tvärsnittet, kan emellertid inte resultatet samman-

fattas i en enkel tabell, utan man måste göra en sär-
skild beräkning för varje enskilt fall. Ofta uppnår
man klass R30 utan att tvärsnittsmåtten behöver ökas
med hänsyn till brandpåverkan medan klass R60
vanligen kräver viss överdimensionering.

BRANDSKYDD AV FÖRBAND OCH BESLAG
Medan själva limträelementen har utomordentligt
goda egenskaper i samband med en brand, utgör ofta
förbindningar och anslutningsdetaljer av stål svaga
punkter som kan behöva brandskyddas om konstruk-
tionen som helhet skall uppfylla kraven för en viss
brandklass. Några regler för brandteknisk klassifi-
cering av infästningsdetaljer ges i Limträhandbok.
Ytterligare dimensioneringsregler finns i EN 1995-
1-2 som informationen nedan bygger på.

Enligt en förenklad tumregel i EN 1995-1-2 kla-
rar ett oskyddat spik- träskruv- eller skruvförband
som fullt utnyttjas vid normal temperatur även en
brandexponering minst under 15 minuter och ett
oskyddat dymlingsförband minst under 20 minuter
beroende på konfigurationen av förbandet.  Genom
lägre utnyttjande kan brandmotståndet t ex hos dym-
lingsförband ökas till upp till 40 minuter. För att
uppnå vanliga brandmotståndskrav på R30 eller R60
krävs antingen större virkes- eller limträdimensio-
ner, extra brandskyddsisolering eller reducerad ut-
nyttjandegrad, d v s genom överdimensionering.
Åtgärderna kan kombineras.

Brandskyddsisoleringens funktion är att fördröja
det kritiska temperaturtillståndet efter 15 respekti-
ve 20 minuter för ett oskyddat förband så att det
tidigast uppträder efter 30 eller 60 minuter. Utanpå-
liggande ståldetaljer kan skyddas med brandskydds-
färg enligt respektive tillverkares anvisningar. Ett

Tabell 18. Minsta balkhöjd i mm för balkar med rektangulärt tvärsnitt. Fyrsidigt brandangrepp 1).

1) Om översidan är skyddad mot brand i minst R30 resp R60 gäller halva tabellvärdet. Utnyttjandegraden µ = förhållandet
mellan lasteffekt vid farligaste lastkombination och bärförmåga vid dimensionering i brottgränstillståndet utan hänsyn till
brand.

Brandklass

R30

R60

µ

0,50
0,75
0,90
1,00

0,50
0,75
0,90
1,00

90

180
225
360
585

–
–
–
–

115

180
180
225
270

810
–
–
–

140

180
180
180
225

360
765
–
–

165

180
180
180
180

270
450
630
900

190

180
180
180
180

225
360
450
585

215

180
180
180
180

225
315
405
450

Balkbredd (mm)
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Olika typer av pelare-balkanslutning.

effektivt skydd av förband uppnås när det kläs in
med trä/limträ, plywood, gipsskivor eller stenull. En
brandskyddsisolering av trä eller plywood bör helst
vara så tjock att den inte brinner bort under den tid
som klassificeringen avser. Anledningen är att vins-
ten med brandskyddsisoleringen avtar mycket snabbt
efter att skyddet har fallit bort. Detsamma gäller för
vanliga gipsskivor som kan falla ned när träet har
börjat förkola bakom gipsskivan, medan gipsskivor
typ F sitter kvar betydligt längre. Inklädning med
utanpåliggande brandskydd är effektivare än mot-
svarande överdimensionering av trädelarna eftersom
den motverkar även ökad värmeledning in i tvär-
snittet genom förbindarna. Skivor av limträ eller
plywood spiklimmas mot limträytan. I stället för lim-
ning är målning med brandskyddsfärg på ena kon-

taktytan ett effektivt sätt att täppa till eventuella
springor. Hos dymlingsförband fås ett mycket ef-
fektivt brandskydd genom ökade limträdimensioner
plus träpluggar som skyddar dymlingarna från
brandexponeringen. Hos skruvförband är det vik-
tigt att skruvskallen försänks och täcks av brand-
skyddsisoleringen.

Tabell 19 ger exempel på erforderliga tjocklekar
för klasserna R30 och R60 hos olika brandskydds-
isoleringar för dymlingsförband med inslitsad stål-
plåt. I vissa fall krävs lägre lastutnyttjande hos för-
bandet vid normal temperatur. Det billigaste alter-
nativet är vanligtvis stenull men utseendemässigt är
inklädnad med limträ, plywood eller målning med
brandskyddsfärg att föredra.

Tabell 19. Exempel på brandskyddsisolering av olika förband. Isolertjockleka i mm.

a Standardtjocklekar kan vara större.
b Totaltjocklek. Vid flera skivlag skall varje skivlag spikas/skruvas.
c Spikning/skruvning av varje skivlag.
d Gyproc Protect F eller likvärdigt.

Träplugg

a) Gaffel av betong: R60 b) Gaffel av limträ: R30 - R60 c) Plattstänger av stål: R30 d) Inlimmad skruv: R30 - R60

Skivor av stenull

Trä, limträ, LVL

Plywood

Gipsskiva, normal

Gipsskiva, typ Fd

R30

25

19

20b

2 x 12c

13

15

R60

45

33

50b

3 x 12c

3 x 13c

2 x 15c

R30

45

27

30b

2 x 13c

15

R60

–

39

60b

3 x 13c

2 x 15c

Material Dymlingsförband   Spikplåt, spikningsplåt, beslag

2701569_s01_68 07-09-06, 13.2856



57

YTBEHANDLING, UNDERHÅLL, TRÄSKYDD
För att behålla en tilltalade yta på limträ måste i re-
gel en ytbehandling med tillhörande underhåll utfö-
ras, särskilt om limträet kommer att exponeras ut-
omhus för väder och vind.

Många ytbehandlingar ger ett visst skydd mot upp-
fuktning och uttorkning. Med dessa motverkas de-
formationer och sprickbildning. Vissa ytbehandling-
ar har dessutom skyddande effekt mot angrepp av
missfärgande svamp.

YTBEHANDLING
Med hänsyn till ytbehandlingens uppbyggnad skil-
jer man mellan filmbildande och icke filmbildande.
•  Till filmbildande hör lasyrfärger, täcklasyrer, täck-
färger och klarlacker.
• Till icke filmbildande hör färglösa träoljor och ke-
miska ytbehandlingar, t ex järnvitriolbehandling.

En filmbildande ytbehandling gör ytan lättare att
göra ren och den skyddar limträet mot mekanisk
åverkan. Det finns dessutom särskilda täckfärger och
klarlacker som motverkar flamspridning och rökut-
veckling vid brand, se vidare under avsnitt Projek-
tering med hänsyn till brand, sidan 52.

Limträ kan ytbehandlas med medel och metoder
som används för vanligt trä. De tekniska, ekonomis-
ka och estetiska förutsättningarna avgör valet i det
enskilda fallet.

Limträ av impregnerade lameller ger visserligen ett
effektivt skydd mot röta men måste ytbehandlas och
underhållas på samma sätt som vanligt limträ.

Limträ inomhus
I normalt fuktiga lokaler krävs ingen ytbehandling
av limträet om det inte skall ges en annan kulör än
limträets egen gulvita.

 Då kan alla typer av ytbehandlingar användas som
används på vanligt trä – täckfärg, täcklasyr, lasyr-
färg, klarlack eller olja.

Vid underhållsmålning bör i första hand samma
typ av ytbehandling användas som ursprungligen an-
vänts, se vidare tabell 20 nedan.

I fuktiga lokaler, t ex simhallar och våtutrymmen
eller andra lokaler med risk för kondens, bör man
vara försiktig med sådana behandlingar som kräver
omfattande förbehandlingar vid underhåll, t ex täck-
färg och klarlack. Välj därför lämplig underhålls-
vänlig lasyrfärg eller olja.

Limträ utomhus
Obehandlat limträ och sådant limträ som ytbehand-
lats med en opigmenterad behandling (färglös olja
eller klarlack) blir grått efter en tids utomhusexpo-
nering. Emellertid kan en obehandlad träyta ta upp
fukt från nederbörd, smältvatten och stänkvatten,

Tabell 20. Ytbehandlingsguide.

FÖRUTSÄTTNINGAR    TÄCKFÄRG   TÄCKLASYR  LASYR  KLARLACK         OLJA

LIMTRÄ INOMHUS

Torra  lokaler
Fuktiga lokaler

LIMTRÄ UTOMHUS

Utsatt för nederbörd
Direkt solljus
Mekaniskt slitage

TIDIGARE YTBEHANDLING

Täckmålat
Laserat
Klarlackerat
Oljebehandlat

Lämplig typ av ytbehandling av limträ bestäms av de aktuella förutsättningarna.

= Lämplig.
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vilket leder till missfärgning, deformationer och
sprickbildning.  Långvarig uppfuktning ger röta.

De viktigaste nedbrytande faktorerna vid utom-
husexponering är solstrålning, nederbörd och mark-
fukt. Växlingar mellan regn och solsken innebär sto-
ra påfrestningar på limträet. Vid solbelysning kan
en yta snabbt få hög temperatur – mörka ytor kan nå
uppemot 70°C. Detta ger kraftig uttorkning av ytan
och rörelser med risk för att träet och eventuell film-
bildande ytbehandling successivt börjar spricka.

Undvik sprickbildning
Mindre sprickor, s k torksprickor, är i allmänhet så
små och ytliga att de inte utgör någon större olägen-
het. Större sprickor ger vatten möjlighet att snabbt
tränga in i limträets inre delar. De utgör också fick-
or för fukthållande skräp och smuts som kan påskyn-
da angrepp av mögel eller röta.

 Särskilt på horisontella ytor och i stora sprickor
där vatten kan bli stående är risken stor för röta.
Sprickor som uppstått bör fyllas med lämpligt ma-
terial för att förhindra fortsatt sprickbildning.

Med hjälp av i första hand rätt byggnadsutform-
ning och byggnadsteknik kan långvarig uppfuktning
minimeras. Uppvärmning från värmeledningsrör
eller varmluftsinblåsning medför risk för lokal ut-
torkning och sprickbildning.

Hastiga fuktkvotsförändringar kan dämpas med en
fuktskyddande beklädnad eller ytbehandling.

Ändträytor suger fukt 20 gånger snabbare än öv-
riga träytor. Limträelement som har exponerade änd-
träytor och översidor måste i regel förses med en
ventilerad beklädnad, av t ex plåt. Om detta inte är
möjligt skall de exponerade ytorna regelbundet be-
handlas med ett fuktskydd, t ex penetrerande grund-
olja.

Motverka nedbrytning av UV-strålning
Genom att använda en pigmenterad ytbehandling
erhålls ett skydd mot UV-strålning. Ju högre pig-
menthalt, desto bättre skydd – en täckfärg ger bästa
UV-skydd och hållbarhet. Täcklasyrer och lasyrfär-
ger ger ett visst men begränsat UV-skydd och där-
med sämre hållbarhet jämfört med täckfärgssystem.

Klarlacker och färglösa oljor ger otillräckligt skydd
mot UV-strålar och bör därför inte användas till ut-
omhusexponerat limträ, såvida man inte accepterar
den ytliga vädergrånaden. Klarlack på utvändigt lim-
trä krackelerar och flagnar av, vilket försvårar un-
derhållet.

UNDERHÅLL
Underhållet av byggnader svarar för en betydande
del av den totala drift- och underhållskostnaden. Att
vårda byggnader kräver förståelse, kunskap, varsam-
het och omdöme. En byggnad som inte underhålls
förfaller.

Underhåll syftar till att vidmakthålla funktioner
och att bevara. Regelbunden årlig översyn av olika
byggnadsdelar ingår i det löpande underhållet och
är nödvändigt för att man i tid skall kunna upptäcka
nedsatt funktion eller en begynnande skada och för
att kunna bestämma lämpliga underhållsåtgärder.

Det finns inga bestämda underhållsintervaller för
olika material och konstruktioner. Yttre påverkan kan
variera så mycket att det är omöjligt att generellt
ange hur ofta en översyn behöver göras och vilka
underhållsintervall för olika åtgärder som det är fråga
om i ett enskilt fall.

UNDERHÅLLSPLANERING
Underhållet bör tidplaneras och en  underhållsplan
bör innehålla åtgärder som erfordras under aktuell
period, normalt de närmaste 10 – 15 åren. I under-
hållsplanen redovisas de åtgärder som skall utföras
årsvis under perioden samt omfattning och kostna-
der.

En limträstommes kondition från underhållssyn-
punkt kan fastställas med olika metoder. Det vanli-
gaste och enklaste sättet är okulär bedömning på
platsen. Genom att en erfaren fackman besiktigar
byggnaden kan man i regel få en god bild av lim-
trästommens underhållsstatus.

Med hjälp av mätning och provtagning kan man
skaffa sig kompletterande underlag för att kunna göra
en säkrare bedömning. Mätning av fuktkvoten i lim-
träet är en vanlig metod för att få mer information
om fuktförhållanden. Om det finns svampangrepp
kan man med hjälp av specialföretag fastställa typ
och art genom odling.

Översyn och kontroller bör göras regelbundet och
systematiskt i form av  regelbundna underhållsbe-
siktningar. Resultatet från underhållsbesiktningen
tjänar sedan som underlag för bedömning av vilka
åtgärder som skall sättas in och när dessa åtgärder
senast måste vara utförda.

När det gäller limträstommar bör följande iakttas:
• bärförmåga
• förekomst av röta
• förekomst av missfärgande svamp
• fuktkvot i limträet (kvot av vattnets vikt och träets
  torrvikt)
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• förekomst eller spår av insekter
• förekomst av sprickor och delaminering
• förekomst av springor och glipor
• förbindningars funktion
• förekomst av besvärande svikt (balkonger/altan-
  bjälklag)
• deformationer, t ex  onormala nedböjningar eller
  andra formförändringar
• infästningars kondition.

Utomhusexponerat limträ
Känsliga punkter där limträ ingår är taksprång med
utkragande balkar och utanpåliggande pelare.  Änd-
träytor är särskilt känsliga för uppfuktning och krä-
ver därför regelbunden översyn. Horisontella lim-
träytor skall vara täckta med plåt eller skyddas på
motsvarande sätt mot nederbörd. Plåtbleck och plåt-
beklädnader bör regelbundet ses över så att de upp-
fyller avsedd funktion.

Färgskikt skyddar trävirket mot den nedbrytande
UV-strålningen samt i regel även mot uppfuktning.
Redan något år efter en målning uppstår synbara de-
fekter i ett färgskikt vilka successivt tilltar med åren.

Yttre påverkan varierar kraftigt mellan hus i in-
landet och hus vid kusten. Även väderstrecken ger
olika påverkan – en sydfasad är mycket hårdare ut-
satt för olika klimatiska påverkningar än de övriga
fasaderna. Norrfasader ligger i kyligare klimat.

Växlingar i luftfuktighet kan ge betydande fukt-
rörelser som i sin tur kan orsaka sprickor i träunder-
laget och krackeleringar i färgskiktet. Underhålls-
behovet för olika färgsystem varierar lika mycket
som klimatet varierar.

Utomhusexponerade material utsätts för hård ned-
smutsning från luftföroreningar. Av tekniska och es-
tetiska skäl  kan utvändiga målade ytor behöva ren-
göras. Detta kan ske på olika sätt. Vanligt vatten och
mjuk borste är i regel tillräckligt. Högtryck är ef-
fektivt men man bör vara försiktig med yttre miljön
och med arbetsmiljön samt beakta att fasaden inte
tillförs stora mängder fukt som inte kan avgå inom
rimlig tid.

De målade ytorna bör regelbundet ses över med
avseende på förekomst av missfärgning, blåsbild-
ning och sprickbildning (krackelerande färgskikt).

Limträet skall vara fritt från röta och missfärgan-
de svamp (mögel och blånad). Grova genomgående
sprickor i limträ är olämpligt målningsunderlag för
täckande färg varför sådant virke skall bytas ut i sam-
band med underhåll. Springor, som släpper in fukt

och som är omöjliga att ”måla igen”, bör inte heller
förekomma i limträ.

När man har fastställt limträstommens status åter-
står att föreslå och vidta nödvändiga underhållsåt-
gärder. Om befintligt färgskikt skall tas bort har man
stor frihet att välja färgtyp till ommålningen. Om
befintligt färgskikt är i sådant skick att väsentliga
delar kan få sitta kvar, bör man vid val av färg noga
ta hänsyn till befintligt färgskikt.

UNDERHÅLLSMÅLNING
Målning får inte utföras på limträ som har rötskador
eller grova sprickor. Mindre sprickor finns alltid –
de brukar normalt inte vålla några problem om man
behandlar dessa flödigt med penetrerande grundol-
ja och grundfärg.

 Vid underhåll skall limträ som är skadat eller i
övrigt olämpligt som målningsunderlag bytas ut inn-
an målningsarbetet kan påbörjas. Ytor som är an-
gripna av missfärgande svamp skall rengöras.

Nya limträytor avsedda för täckmålning måste
skyddas mot ljusnedbrytning så snart som möjligt,
eftersom träytan blir försvagad redan efter några
veckors exponering utomhus och detta medför en
försämrad hållbarhet för vissa färgtyper, särskilt för
moderna täckfärgssystem. Sådant limträ skall där-
för målas snarast efter montering.

Det är viktigt att minimera risken för uppfuktning
av utvändiga limträytor, för att motverka sprickbild-
ning, deformationer och biologiska angrepp. Den ef-
fektivaste och mest hållbara fuktskyddande ytbe-
handlingen erhålls med ett täckande, filmbildande
färgsystem.

Ommålning kan i regel utföras på befintligt färg-
skikt förutsatt att färgskiktet är väl förankrat mot
träunderlaget. Löst sittande färgskikt skall avlägs-
nas. Man bör i möjligaste mån välja samma färgtyp
till ommålningen som det befintliga yttersta färg-
skiktet förutsatt att det befintliga inte givit upphov
till röta. Vid alltför tjocka och krackelerande färg-
skikt, d v s efter ett antal underhållsmålningar, bör
man överväga färgborttagning.

Till täckande målning används till den första be-
handlingen, grundningen, ett medel som kan tränga
in i limträet. Vid användning av traditionella färgty-
per såsom linoljefärg och lösningsmedelsburen al-
kydoljefärg, kan grundningen i regel bestå av an-
tingen utspädd färdigfärg eller en speciell grundfärg.

I ett modernt täckfärgssystem är grundbehandling
i allmänhet fråga om en tvåstegsbehandling med en
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penetrerande grundolja och en förseglande grund-
färg. Grundoljan skall ge fuktskydd och innehålla
verksamma beståndsdelar mot angrepp av missfärg-
ande svamp. Grundfärgen skall vara penetrerande
och ge ytterligare fuktskydd. Färdigfärgen, toppfär-
gen, är vanligen alkydoljefärg eller akrylatfärg, men
även andra färgtyper förekommer, t ex blandningar
av alkyd och akrylat. Toppfärgen skall tekniskt sett
skydda grundfärgen mot nedbrytning.

Ursprunglig ytbehandling har från början valts
med hänsyn till  flera olika faktorer. Täckande färg-
system ger i regel god kulörbeständighet och håll-
barhet men kräver ofta omfattande förbehandling vid
underhåll. Laserande färgskikt ger sämre kulörbe-
ständighet och hållbarhet jämfört med täckande färg-
system men är enklare att underhålla. Valet av ytbe-
handling är även estetiskt betingat.

KEMISKT TRÄSKYDD
Genom att i vissa speciella situationer använda lim-
trä som tillverkats av lameller av impregnerat trä
kan ett långvarigt och effektivt rötskydd erhållas.
Det kan dock inte ersätta det byggnadstekniska trä-
skyddet, utan skall ses som ett komplement. Fukt
som tillförs en konstruktion kan ge upphov till an-
dra problem än röta.

För konstruktioner där byggnadstekniskt träskydd
bedöms otillräckligt kan s k kemiskt träskydd till-
lämpas.

Impregnerat trä saluförs i de nordiska länderna i
fyra olika träskyddsklasser, NTR/M, NTR/A,
NTR/AB och NTR/B, som lämpar sig för olika an-

vändningsområden. Klass NTR/M är avsett för an-
vändning i havsvatten där det finns risk för angrepp
av skeppsmask, d v s på västkusten. Klass NTR/A
är avsedd för permanent markkontakt och klass
NTR/AB för användning ovan mark. Klass NTR/B
är avsedd för utvändiga snickerier och används näs-
tan uteslutande för impregnering av virke till trä-
fönster och -dörrar. Impregnerat trä enligt dessa klas-
ser är producerat enlig gemensamma nordiska reg-
ler som utarbetats av Nordiska Träskyddsrådet
(NTR) och som baseras på europeiska standarder.
De företag som producerar klassificerat, impegne-
rat trä är certifierade enligt ett regelverk som också
tagits fram av NTR.

Limträ kan tillverkas med lameller av impregne-
rat trä och skyddseffekten kan ytterligare ökas ge-
nom efterbehandling med penetrerande grundolja.

 Kemikalieinspektionens föreskrifter reglerar an-
vändningen av impregnerat trä. Trä till konstruktio-
ner som kräver ett särskilt gott skydd mot träförstö-
rande organismer får även fortsättningsvis vara im-
pregnerat i träskyddsklass NTR/A i följande situa-
tioner:
• i markkontakt eller sötvatten
• där personsäkerheten kräver att träet inte försva-
  gas
• svårutbytbart efter inbyggnad i fuktig miljö.

Brokonstruktioner är ett exempel på användnings-
område för limträ tillverkat av impregnerat lamell-
virke.
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CHECKLISTA FÖR BESKRIVNING OCH BESTÄLLNING

Ett korrekt utförande förutsätter korrekta och entydiga beskrivningar. Vid projektering och upprät-
tande av handlingar bör följande uppgifter anges:

• Elementbeteckning för identifikation.

• Antal enheter. Vid olika enheter skall antal enheter för dessa specificeras, t ex 20 st pelare med
  längden 5,4 m, 10 st pelare med längden 3,2 m o s v. Observera att en treledsram eller treledsbåge
  består av två element.

• Typ av konstruktionselement, t ex rak balk, pelare, sadelbalk eller referens till ritning.

• Nominella mått skall anges.

• En limträbalk anges med breddmått b, höjdmått h och längdmått l.

• En limträpelare anges med breddmått b, djupmått h och höjdmått l.

 • För  balkar med olika höjdmått, t ex sadelbalk, anges minsta höjd/största höjd. För speciella
  elementtyper anges mått på ritning. Bearbetning, t ex urtag och kapning, kan utföras på fabrik
  enligt ritning.

• Hållfasthetsklass enligt aktuell norm.

• Limtyp. Standard är Limtyp I (kan användas i samtliga klimatklasser).

• Ytbeskaffenhet (ytklass) skall anges enligt svensk standard eller enligt förkortningar på sidan 14.

• Om renhyvlade, lagade ytor specificeras, ange vilka ytor som efter montering blir synliga.

• Om överhöjning önskas, ange måttet för överhöjningen i mm.

• Om annat träslag än gran önskas, t ex furu. Om impregnerat limträ önskas, ange träskyddsklass
  enligt svensk standard för impregnerat trä samt ev ytbehandling på fabrik.

• Särskilda önskemål beträffande emballage, t ex styckevis emballering, kantskydd för kranmon-
  tage etc.

• Om andra måttoleranser önskas än de standardiserade, ange önskade plus- och minustoleranser.

Typ av element

Rak balk

Pelare

Kvalitet

L40 I

L40 I

Ytklass

RL

RL

l

9000

3500

h

405

315

b

90

90

Antal

12

24

Anm

EXEMPEL PÅ SPECIFIKATION I SAMBAND MED EN BESTÄLLNING

Tillverkaren kan ha egna beteckningar för ytklass och kvalitet.
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Hantering av limträ kräver stor omsorg och kan på ett avgörande sätt påverka inte bara konstruktion-
ens utformning utan även projektets ekonomi och planering. För att kunna montera limträelement
krävs nästan alltid tillgång till någon form av lyftanordning, som regel en mobilkran.

Till skydd mot nederbörd och smuts under transport, lagring och montering levereras som regel
limträelement emballerade, buntvis eller var för sig, i plastfilm eller papper.

VID LEVERANS
• Planera monteringen i god tid före lossning för undvikande av tidskrävande omlastningar.
• Kontrollera att antal limträelement och beslag stämmer med beställningen.
• Märk upp tydligt och systematiskt enskilda limträelement och beslag för att underlätta montaget.
• Dränera ev fukt innanför emballaget genom att skära upp det på undersidan.

VID LAGRING
• Lägg aldrig limträelement direkt på marken.
• Använd rena underslag, som är minst 250 mm höga och som ger god luftning.
• Underlaget skall vara torrt och plant så att limträelementen inte slår sig eller skevbelastas.
• Lägg ren ströläkt mellan limträelementen och placera läkten lodrätt ovanför varandra.
• Vid utomhuslagring skyddas limträelementen t ex med presenningar som läggs på rena reglar så
  att fullgod ventilation erhålls under presenningen. Låt ej presenningen gå ända ner till marken.
• Långvarig lagring utomhus på byggnadsplatsen skall undvikas.

OBS! Om limträ blivit fuktigt måste det ges möjlighet att torka ut långsamt för att motverka upp-
komst av sprickor. Det är dock normalt att sprickor kan uppstå av den uttorkning som limträet utsätts
för under byggnadens första år.

VID MONTERING
• Använd breda stroppar vid kranlyft och skydda limträelementens kanter med plåtvinklar eller
  annat kantskydd, så att inga lyftmärken uppkommer.
• Se till att arbetshandskar, stroppar och andra lyftdon är fria från smuts.
• Undvik att gå på ytor som skall vara synliga efter montage.
• Vidta nödvändiga åtgärder för att säkra stommen mot vind och andra påfrestningar under byggtiden.
• Fixera konstruktionselementen i rätt läge tills dess att vindfackverk eller motsvarande är monterade.
• Låt gärna emballaget sitta kvar efter montering som skydd mot nedsmutsning under byggtiden.

ÖVRIGT
• Drifts- och underhållsinstruktioner finns för nedladdning på www.svensktlimtra.se
• Limträ kan ytbehandlas på samma sätt som vanligt trä, se sid 57.

HANTERING AV LIMTRÄ
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Anslutningsdetaljer 42-49

Balkar 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 37, 38, 41
Balkrost 24, 28
Balksko 50
Beständighet 12, 60
Brand 12, 20, 52
Brandskydd av beslag 56
Brandtekniska krav 52
Bumerangbalk 16, 24, 26
Bågar 16, 19, 21, 23, 25, 30, 33, 34, 39
Bärförmåga 43, 52

Dimensionering 35, 54
Dragbandsinfästning 51

Egentyngd 35

Fackverk 16, 24, 29
Fingerskarvningsteknik 7
Flervåningshus 27
Fuktkvot 12, 15, 59
Fuktrörelser 12

Gerberbeslag 41, 49
Golvbjälkar 41

Hantering av limträ 62
Hyvlade ytor 14
Hål och urtag 21
Hållfasthet 10, 20, 54

Infälld balk 47
Inlimmad skruv 46, 56
Insekter 11

Justerade ytor 14

Kemiskt träskydd 60
Klimatskärm 23
Konsoler 30
Konstruktionshöjd 19
Konstruktionssystem 24-34
Kontinuerliga balkar 24, 28
Kontroll 7, 59

Lagerprodukter 13, 15
Lamelleringseffekten 11, 19
Lamelltjocklek 10
Led 19
Limmat konstruktionsvirke 7, 13, 15
L-trä 7
Lim 9
Längder 10

Mått 10,13
Måttoleranser 15
Märkning 8

Nockbeslag 48

Pelare 15, 16, 17, 22, 26, 27, 42
Plattstål 45, 47, 56

Raka takbalkar 24, 37
Ramar 16, 25, 31, 40
Renhyvlade ytor 14, 61
Resursförbrukning 5
Råmaterial 5, 9

Sadelbalk 16, 21, 24, 26, 38
Sammansatta system 34
Skalkonstruktioner 25, 33
Spikningsplåtar 45, 47, 48, 49, 51
Snölast 35, 36
Stabilitet 23
Stolpsko 46
Svampar 12, 60
Svensk standard 13, 14, 15

Takåsar 41, 50
Termiska egenskaper 11
Tillverkning 7
Tillverkningsstandard 15, 16
Transportskydd 17, 62
Treledstakstolar 16, 25, 29, 39
Träslag 9
Träskydd 60
Tvärsnittsmått 10, 13, 15

Utseende 9
Underhåll 57
Underspända balkar 22

Vinkelstål 45, 47
Värmekonduktivitet 11

Ytbeskaffenhet 14
Ytbehandling 57

Åsinfästning 50
Återanvändning 5

Överhöjning 16
Överslagsdimensionering 35
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nader. Publicerat i Eurocode 5 Dimensionering av träkonstruktioner, BST rapport 2/1998, Stockholm.

ENV 1995-1-2: Eurocode 5 – Träkonstruktioner – Dimensionering, Del 1-2 Allmänna regler – Brandteknisk di-
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EN 1995-1-1: Eurocode 5 – Design of timber structures, Part 1-1: General – Common rules and rules for buil-
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LimträGuide riktar sig i första hand till yrkesverksamma arkitekter och ingenjörer
samt till skolor och bygg- och trävaruhandeln.
Innehållet, som finns i såväl tryckt som digital form på www.svensktlimtra.se, är
uppdelat i två huvuddelar – Fakta om Limträ samt Projektering med limträ.
Limträprodukters tekniska förutsättningar för att åstadkomma god och ändamålsenlig
arkitektur behandlas grundläggande. Systemöversikt, anslutningsdetaljer, dimensionerings-
tabeller, fotografier och illustrationer utgör hjälpmedel och inspiration. Även ytbehandling,
underhåll och brandskydd behandlas ingående.
Utgivare är Svenskt Limträ AB, som är de svenska limträtillverkarnas
branschorganisation för teknisk information, stöd till forskning och utbildning.

Svenskt Limträ AB
c/o Skogsindustrierna
Box 55525
102 04 STOCKHOLM

Tel: 08-663 28 60
Fax: 08-762 79 90
E-post: info@svensktlimtra.se
www.svensktlimtra.se ISBN 91-630-3868-4
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