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SAMVERKANSBJÄLKLAG AV 
TRÄ OCH BETONG - INFÄSTNING 
MELLAN TVÅ BJÄLKLAGSELEMENT

BAKGRUND
Samverkansbjälklag har länge nyttjats 
inom byggbranschen för att förbättra 
befintliga byggnader samt inom ny-
byggnation av bostäder, kontor och 
även broar. Tidigare tester har visat att 
ett samverkansbjälklag av betong och 
limträ har ökad bärförmåga och styv-
het jämfört med ett vanligt träbjälklag. 
Andra fördelar är: bättre brandmot-
stånd, snabbt uppförande vid produk-
tion samt att det är lägre produktions-
kostnad jämfört med ett konventionellt 
betongbjälklag. 
För att uppnå en effektiv samverkan 
mellan bjälklagets olika komponen-
ter är infästningarna mellan dessa av 
mycket stor betydelse. Vid LTH har man 
tidigare undersökt möjliga infästningar 
mellan betongplattan och träbalkarna. 
 
SYFTE
Syftet med projektet är att undersöka 
både det statiska och det dynamiska 

verkningssättet hos en ny typ av sam-
verkansbjälklag och i detta arbete är 
det fokus på det statiska verkningssät-
tet. 
I arbetet ingår bland annat att bestäm-
ma lämpligt c/c-avstånd för infästnings-
skruvarna mellan elementen för att 
klara vertikala laster. För att elementen 
skall kunna hantera de moment som 
uppstår bör även spikplåtar monteras 
med ett visst c/c-avstånd, även detta 
skall kontrolleras. 
 
METOD
Genom litteraturstudier om samver-
kansbjälklag samt laboratorieförsök 
kan det statiska verkningssättet stu-
deras. Dessutom kan ett erforderligt 
infästningsavstånd med avseende på 
vertikala laster bestämmas. 
Beräkningar på anslutning mellan 
bjälklagselement genomförs och däref-
ter jämförs resultaten med resultat från 
laboratorietester som genomförts. 

Belastning av bjälklagselement, med hjälp av grussäckar.


