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DIMENSIONERING AV
LIMTRÄPELARE ENLIGT EUROKOD 5 
Inverkan av olika parametrar och
beräkningsmetoder

METOD
Arbetet delas upp i två huvudmoment. 
I det ena momentet utförs litteraturstu-
dier där beräkningsmetoder och resultat 
i bland annat Eurokod, EKS samt olika 
handböcker (både nationella och interna-
tionella) studeras. I det andra momentet 
utförs parameterstudier för
bärförmågan av en limträpelare utsatt för 
olika lastfall. I ett första fall analyseras pe-
laren för rent tryck, och därefter för sam-
tidigt tryck och böjmoment.

De parametrar som är av intresse att stu-
dera är:

• Elasticitetsmodul

• Inverkan av lastvaraktighet och fukthalt

• Pelarens geometri

• Upplagsförhållanden

• Initialkrokighet

• Relation mellan tryck och böjning

• Utformning av brottkriterium

BAKGRUND 
Allt fler strukturanalyser görs idag med 
datorverktyg istället för med traditionella 
handberäkningar. Traditionella handbe-
räkningar för limträpelare utförs enligt 
Eurokod 5 med hjälp av första ordning-
ens teori, där andra ordningens effekter 
beaktas med reduktionsfaktorn kc. 

Ett alternativ är att göra beräkningar en-
ligt andra ordningens teori med hjälp av 
datorbaserade beräkningsmetoder som 
finita elementmetoden (FEM). I den nu-
varande upplagan av Eurokod 5 finns det 
inte tydliga föreskrifter om vilka parame-
trar som ska beaktas vid beräkning enligt 
andra ordningens teori. För att andra ord-
ningens teori ska kunna tillämpas i prakti-
ken med hjälp av datorverktyg skulle det 
behövas vissa förtydliganden i Eurokod.

MÅL
Målet är att belysa den inverkan olika val 
av beräkningsstrategi och indata har på 
bärförmågan, vid beräkning enligt andra 
ordningens teori. 


