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STÅLFÖRSTÄRKNING AV
LIMTRÄBALKAR FÖR ATT ÖKA 
HÅLLFASTHET OCH STYVHET

BAKGRUND OCH BESKRIVNING 
Nuförtiden efterfrågas allt öppnare 
planlösningar i framförallt villor, vilket 
innebär att spännvidderna ökar. Detta 
medför att styrka och böjstyvhet på av-
växlingsbalkar måste ökas för att klara 
av de extra påfrest ningarna. Vanligtvis 
är rumshöjder 2,4–2,5 m och för att 
inte gå under dörrkarmgräns på 2,1 m 
krävs att höjden på balkarna inte får 
överskrida 300-400 mm. I lösningar 
som är utforma de med limträbalkar 
krävs då i många fall någon form av 
förstärkning för att klara kraven på 
styrka och böjstyvhet.

Arbetet syftar till att studera limträbal-
kars beteende avseende skjuvning, böj-
ning och deforma tion vid olika typer av 
stålförstärkningar samt vilken placering 
och utformning av förstärkningen som 
är mest gynnsam. 

 

FRÅGESTÄLLNING: 
Hur mycket och i vilka avseenden (sett 
till skjuvning, böjning och deformatio-
ner) förbättras limträbalkars kapacitet 
med hjälp av förstärkning av platt stål? 
Var bör man placera dess plattstål hur 
bör de utformas för att erhålla tillräck-
lig kapacitet?

FÖRVÄNTNINGAR PÅ RESULTAT, 
NYTTA 
Förväntningarna på resultatet är att 
uppnå en fullgod lösning på den pro-
blematik som är angiven i bakgrund 
och frågeställning. Att ge en lösning 
som kan vara användbar i framtida 
limträkonstruktioner där större spänn-
vidder önskas.


