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Konstruktionsvirke

I standarden anges hållfasthetsklasserna C14,
C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35, C40,
C45, C50 och D30, D35, D40, D50, D60, D70.
Numret står för den karakteristiska böjhållfastheten
i respektive klass, uttryckt i MPa. För varje
hållfasthetsklass anges förutom hållfasthetsvärden
också elasticitetsmodul och densitet. Klasserna
C18, C24 och C30 överensstämmer ganska väl
med K18, K24 respektive K30 i Boverkets
konstruktionsregler, BKR, medan C14 får anses
motsvara K12



Karakteritisk värden fk för K-virke



Limträ

Sex hållfasthetsklasser definieras: GL24h, GL28h,
GL32h och GL24c, GL28c, GL32c. Siffrorna anger
den karakteristiska böjhållfastheten i MPa vid en
balkhöjd på 600 mm. I de olika
hållfasthetsklasserna kan limträet vara homogent
(samma lamellkvalitet i hela balken) eller
kombinerat (lägre lamellkvalitet i den inre delen än
i de yttre delarna). Böjhållfasthet och
elasticitetsmodul är lika för homogent och
kombinerat limträ medan övriga hållfasthetsvärden
och densitet är högre för homogent limträ.





CE-märkta hållfasthetsklasser
limträ

Förklaring: h=homogenious, c=combined, s=split (klyvbalk).



Kerto



Dimensioneringsvärden för
hållfasthet

fd=kh*kmod*fk/γM

fd dimensionerande hållfasthet.
fk karakteristisk hållfasthet i aktuell belastning
γM partialkoefficient, tar hänsyn till spridning i material.

sågat och hyvlat virke: 1,3
limträ: 1,25

kmod omräkningsfaktor, tar hänsyn till lastens varaktighet
och fuktförhållanden

kh omräkningsfaktor, tar hänsyn till storlek



3.2/3.3 kh

3.2 K-virke

kh=min((150/h)0,2;1,3)

3.3 Limträ

kh=min((600/h)0,1;1,1)



2.3.1.2 Lastvaraktighetsklasser

OlyckslastMomentan

Vindlast. Snölast med karakteristiskt värde.

Enstaka koncentrerad last på yttertak.

Mindre än 1 veckaKort tid

Den fria lastdelen av nyttig last av inredning
och

personer. Snölast med vanligt värde

1 vecka – 6 månaderMedellång tid

Den bundna lastdelen av nyttig last av
inredning och personer.

6 månader – 10 årLång tid

Egentyngd av permanenta byggnadsdelar> 10 årPermanent last

Exempel på lasttyperVaraktighetLasttyp



2.3.1.3 Klimatklass

För väta oskyddade konstruktioner förutom
byggnadsställningar, gjutformar och liknande provisoriska

konstruktioner. Konstruktioner i direkt kontakt med mark.

>18>853

Konstruktioner i icke varaktigt uppvärmda men ventilerade
byggnader eller lokaler med icke fuktalstrande verksamhet
eller lagring, t ex fritidshus, kallgarage, kallförråd,
ekonomibyggnader och kryputrymmen. Yttertakpaneler.

≤18≤852

Konstruktioner inomhus i varaktigt uppvärmda byggnader
utan luftfuktning. Vindsbjälklag och takstolar i kalla men
ventilerade vindsutrymmen över varaktigt uppvärmda
lokaler. Ytterväggar i varaktigt uppvärmda byggnader
skyddade av ventilerad, tät beklädnad.

≤ 12≤651

Typ av konstruktion/LokalFuktkvot i
trät

Relativ

luftfuktighet

Klimatklass



Ridhus



2.4.1 γM

Massivt trä 1,3
Limträ 1,25
Fanerträ(LVL), plywood, strimlespånskivor (OSB) 1,2
Spånskivor 1,3
Träfiberskivor, hårda 1,3
Träfiberskivor, medelhårda 1,3
Torrtillverkade träfiberskivor (MDF) 1,3
Träfiberskivor, porösa 1,3
Förband 1,3
Spikplåtar 1,25
Kombinationer med olyckslast 1



3.2 Lastvaraktighet och fukt kmod

0,90,70,650,550,53

1,10,90,80,70,62

1,10,90,80,70,61Limträ

0,90,70,650,550,53

1,10,90,80,70,62

1,10,90,80,70,61K-virke

MomentanKortMedelångLångPermanent

Klimat
klass

LastvaraktighetMaterial



6.1.2 Dragning parallellt
fiberriktning

σt,0,d ≤ ft,0,d

Där

σt,0,d dimensionerande dragspänning parallellt fiberriktningen

ft,0,d dimensionerande draghållfasthet parallellt fiberriktningen



6.1.4 Tryck parallellt fiberriktning

σc,0,d ≤ fc,0,d

Där

σc,0,d dimensionerande tryckspänning parallellt fiberriktningen

fc,0,d dimensionerande tryckhållfasthet parallellt fiberriktningen



6.1.5 Tryck vinkelrätt fiberriktningen

σc,90,d ≤ kc,90* fc,90,d

Med

σc,90,d=Fc,90,d/Aef

Där

σc,90,d dimensionerande tryckspänning i den effektiva kontaktytan vinkelrätt
fiberriktningen

fc,90,d dimensionerande tryckhållfasthet vinkelrätt mot fiberriktningen

Aef effektiv kontaktarea för tryck vinkelrätt mot fiberriktningen

Fc,90,d dimensionerande tryckkraft vinkelrätt mot fiberriktningen

kc,90 är en faktor som tar hänsyn till hur lasten angriper, risken för
spräckning och graden av sammantryckning



6.1.5 Tryck vinkelrätt fiberriktningen

Värdet på kc,90 bör sättas till 1,0, såvida inte förutsättningarna i följande stycken
gäller. Om förutsättningarna gäller får det angivna värdet på kc,90 användas
dock högst kc,90=1,75

För bärverksdelar på upplag där l1≥2h, bör värdet på kc,90 sättas till

kc,90 =1,5 för massivt virke barrträ

kc,90 =1,75 för limträ av barrträ förutsatt att l≤400 mm



6.1.5 Stämpeltryck

 Fc,90k (C24)

 BKR 8 MPa

 EN 1912 2,5 MPa



6.1.7 Skjuvning

τd≤fv,d

där

τdär dimensionerande skjuvspänning

fv,d är dimensionerande skjuvhållfasthet för
aktuella förutsättningar



6.1.7 Beakta inverkan av sprickor!



6.1.7 Tvärsnittsreduktion

bef=kcr*b

kcr=0,67 för virke

kcr=0,67 för limträ



6.1.7 Tvärkraft

 τd =1,5*Vd/(kcr*bw*h)

 195*45

 Balk



6.3.2 Knäckning



6.3.2 Knäckning

Olika knäcklängd i olika riktnignar lef,y och lef,z



6.3.2 Beräkna slankhetstalet

λ=lef/i=lef*√12/h

i=√I/A= √b*h3/12/(b*h)=√h2/12



6.3.2 Beräkna relativa
slankhetstalet

λrel,c= λ/π*√fc,0,k/E0,05m

Genom att införa den relativa slankheten λrel,c tar man bort
inverkan av olika hållfasthetsklasser



6.3.2 Omräkningsfaktorn kc

kc=1/(k+√(k2+λrel,c2))

där

k=0,5*(1+βc*(λrel,c-0,3)-λrel,c2)

βc=0,2 för k-virke, motsvarar e=L/300

βc= 0,1 för limträ, motsvarar e=L/500



6.3.2 Knäckning

σc,0,d/(kc*fc,0,d) ≤1,0



6.3.3 Böjvridknäckning



6.3.3 Slankhetstalet

λrel,m= √fmk/σm,cirt

σm,cirt=0,78*b2((h*lef)*E0,05



6.3.3 Omräkningsfaktorn kcrit

kcrit 1 λrel,m ≤0,75
1,56-0,75*λrel,m 0,75< λrel,m ≤1,4
1/λrel,m 1,4< λrel,m ≤0,75

Faktorn kcrit får sättas till 1,0 för en balk där den tryckta
kanten är uppstyvad i tvärled längs hela sin längd och
vridning är förhindrad vid upplagen.



6.3.3 Böjvridknäckning

σm/(kcrit*fm,d)+σmc,0,d/(kc,z*fc,0,d) ≤1,0



6.5.2 Balkar med urtag vid upplaget

 För balkar med rektangulärt tvärsnitt med
fiberriktningen väsentligen i balkens
längriktning bör skjuvspänningar vid
upplag med urtag beräknas på en effektiv
(reducerad) höjd hef



6.5.2 Urtag i balkände

Detta utförande medför ingen
minskning på hållfastheten utan bara
på bärförmågan (inga
tvärdragspänningar)

τ≤fv,d

Detta utförande medför en minskning
på hållfastheten (p g a
tvärdragspänningar)

τ≤kv*fv,d



6.5.2 Urtag i balkände

τd =1,5*Vd/(b*hef) ≤kv*fv,d



7.3 Vibrationer

Det ska påvisas att förväntade laster på
bärverk, komponent eller bärverksdel inte
ger upphov till vibrationer som skadar
konstruktionens funktion eller ger
oacceptabelt obehag för användarna.



7.3.3 Bjälklag i bostäder

För bjälklag i bostäder med en egenfrekvens
f1 > 8 Hz bör följande villkor uppfyllas



8.2.2 Förband trä mot trä och trä
mot skiva

 Karakteristiska bärförmåga för spik,
klammer, skruv, dymlingar och träskruv
per skjuvningsplan och förbindare bör
sättas till det minsta av värdena enligt
följande uttryck



8.2.2 Förband trä mot trä och trä
mot skiva



8.2.2 Förband trä mot trä och trä
mot skiva



8.2.3 Förband stål mot trä

 Karakteristisk bärförmåga hos ett förband stål
mot trä beror av stålplåtens tjocklek. Stålplåtar
med tjocklek mindre än eller lika med 0,5d
klassas som tunna och stålplåtar med tjocklek
större än eller lika med d och toleransen 0,1d för
håldiametern klassas som tjocka plåtar.
Karakteristisk bärförmåga för förband med
mellanliggande plåttjocklek bör beräknas med
hjälp av linjär interpolering mellan gränsvärdena
för tunn respektive tjock plåt.



10.2 Material

 Avvikelser från rakhet mätt mitt emellan upplagen bör för pelare, balkar eller
ramverksdelar där knäckning eller vippning kan uppträda, begränsas till
1/500 av längden för limträ eller fanerträ (LVL) och till 1/300 av längden för
massivt trä. Begränsningar gällande formfel i flertalet sorteringsregler för
konstruktionsvirke är inte tillräckliga för dessa bärverksdelar och rakheten
bör därför beaktas särskilt.

 Trä och träbaserade komponenter bör inte onödigtvis utsättas för svårare
klimatiska förhållanden än vad som förväntas i den färdiga konstruktionen.

 Före användning bör virket torkas till en fuktkvot som så nära som möjligt
motsvarar den som kommer att råda i den färdiga konstruktionen. Om
inverkan av eventuell krympning inte bedöms som väsentlig eller om delar
som tagit alltför stor skada av torkningen byts ut får högre fuktinnehåll vid
inbyggnad accepteras, förutsatt att det säkerställs att virket senare kan
torka till önskat fuktinnehåll.


