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Sammanfattning   
Cementbunden träull som ytterväggs material har använts i världen sedan 1980-talet. 

Uppbyggnaden av väggarna kan se ut på flera olika sätt, träullsskivor som är ihopkopplade 

med betongpelare och betongbalkar, ihåliga murblock av träull som fylls med cement och 

träullsblock som muras liknande lättklinkerblock. I Sverige lanserades ett nytt väggsystem 

2004. Fördelen med detta system var att det bestod av tre komponenter. Ett pelar-balk system 

som tar upp krafter huset utsätts för, ett helväggselement av cementbunden träull vars uppgift 

är att värmeisolera samt puts för att hindra att fukt och vind tränger in i konstruktionen.  

Helväggselement av cementbunden träull är en relativt ny byggmetod där det finns lite studier 

gjorda på dess hållfasthet. De tidigare studierna har endast tittat på vertikala krafter. Denna 

brist på kunskap skapade ett intresse att vidare utreda hållfastheten i helväggselementen. I den 

här rapporten undersöker vi hur stora påfrestningar den cementbundna träullen klarar av och 

ser om det finns någon utvecklingspotential hos väggsystemet.   

I rapporten har tre tester utförts för att få en uppfattning av vad materialet klarade för 

påfrestningar. Ett böjtest på helväggselement och ett böjtest på nedskalade balkar tagna ur ett 

helväggselement. Det sista testet var ett trycktest som gjordes på kuber också tagna ur ett 

helväggselement.  

Resultatet från testerna visade på en stor spridning mellan både hållfasthet och densitet. 

Böjhållfastheten varierade mellan 0.248-0.449 MPa på tre helväggselement av samma 

densitet. Den karakteristiska böjhållfastheten blev 3 gånger högre än vad som tidigare 

dokumenterats på ytterväggar av cementbunden träull. Kuber tagna från ett helväggselement 

visade på variationer i densitet på upp till 364 kg/m
3
.  

Genom att använda det befintliga pelar-balk systemet för att ta upp belastningar kan 

densiteten sänkas för att ge ett porösare material som ger en bättre värmeisoleringsförmåga. 

Genom att reducera spridningen av densitet i helväggselementen kan en ökning av 

hållfastheten göras och mindre material gå åt vid tillverkning.  
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Abstract   
Cement bonded wood-wool as external walls have been used around the world since the 

1980s. They can have different appearances, wood-wool slabs connected to each other into 

larger wall elements that are raised between concrete columns and beams. Another type is 

hollow wood-wool blocks that are stacked on each other and filled with concrete to make an 

external wall. In 2004 a new building system was launched in Sweden, large prefabricated 

wall elements of wood-wool. They are connected to each other with concrete columns and 

beams integrated in the elements to make an external wall.  

This report is looking into if the concrete beams and columns for the building system are 

needed. In the report three different tests were made to get the mechanical properties of the 

prefabricated wood-wool elements.  

Results showed that there was a large different in the density between the wall elements and it 

also showed that the modulus of rupture varied between 0.248-0.449 MPa on three identical 

wall elements. The characteristic modulus of rupture was three times higher than documented 

in previous reports of a similar wall. The conclusion of this report is that the concrete beams 

and columns should still be in the wall system.   
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Förord  
Detta examensarbete omfattar 15 av 180 högskolepoäng och är den avslutande delen för 

byggingenjörsprogrammet med inriktning konstruktion och projektering på Högskolan i 

Halmstad. Arbetet genomfördes under vårterminen 2017 i samarbete med Träullit AB.  

Vi vill rikta ett stort tack till Beng Rääf med personal på Träullit AB för att vi har kunnat 

genomföra detta arbete, vi vill även tacka Mattias Rückert på Nike Arkitektur för värdefull 

information. Till sist vill vi tacka vår handledare Margaretha Borgström på Högskolan i 

Halmstad.  

  

  

Halmstad, Mars 2018  

  

  

  

  

    Oskar Algeröd                  Tobias Davidsson  
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1 Inledning  
1.1 Bakgrund  

En villa med ytterväggar tillverkade av cementbunden träull består av tre olika komponenter, 

ett helväggselement, puts och ett pelar-balk system. Helväggselementet är värmeisolerande 

och putsen hindrar att vind och fukt tränger in i konstruktionen. Pelar-balk systemets uppgift 

är att ta upp de laster som påverkar huset. Fördelarna med en yttervägg av cementbunden 

träull jämfört med en traditionell träregelvägg är att det krävs mindre arbetsmoment för att få 

ett färdigt hus. Med färre arbetsmoment minskas även riskerna att fel uppkommer (Rückert 

2000).  

Cementbunden träull som ytterväggsmaterial har använts runt om i världen men är relativt 

nytt i Sverige. I Brasilien utvecklades, i början av 1980-talet, ett väggsystem av 

cementbundna träullsplattor. Systemet bestod av 5 cm tjocka träullsplattor som kopplades 

ihop med betongpelare och betongbalkar. I Österrike har det byggts höghus med ihåliga 

träullsblock som staplas på varandra, armeras och fylls med betong (Van Elten 2006). I 

Sverige började det på 1990-talet att experimenteras med cementbunden träull i ytterväggar. I 

en studie där syftet var att utveckla en ny byggmetod, beskriver författaren hur ett 

experimenthus murades med bärande ytterväggar av homogena träullsblock. För att verifiera 

hållfastheten på väggen gjordes det ett trycktest och ett böjtest. Resultatet av testerna visade 

på en hög hållfasthet hos träullen där brotten skedde längs en hel liggfog (Rückert 2000).  

Helväggselementet var en vidareutveckling av träullsblocken och i en studie av Mehregan 

och Rosenbring (2005)  utförde de tryckhållfasthetstester på kuber tagna från träullsblock 

som de jämförde med teoretiska lastberäkningar. Resultatet visade att helväggselementen 

skulle klara av vertikala belastningar från ett tvåvåningshus. Studien beaktade endast 

vertikala krafter och inte de horisontella, detta är den enda studien som behandlar 

hållfastheten i helväggselement av cementbunden träull.  

Träullit, ett företag som tillverkar helväggselement, bygger i nuläget ett suterränghus där 

helväggselementen kommer bli utsatta för jordtryck. Den bärande stommen är förstärkt mot 

jordtrycket med betongkontreforer. Den här rapporten har undersökt hur stora horisontella 

krafter helväggselementen klarar att ta upp och om det fanns någon utvecklingspotential för 

väggsystemet eller om pelar-balk systemet måste finnas i konstruktionen.    

1.2 Syfte och mål  

Syftet med examensarbetet har varit att kartlägga grundläggande hållfasthetstekniska 

egenskaper hos helväggselement tillverkade av cementbunden träull samt belysa möjligheten 

att använda sådana element utsatta för sidolast. Med resultaten från vår rapport skulle det 

vara möjligt att utveckla helväggselementen. De mål som arbetet tagit sikte på att uppfylla är: 

  Bestämning av tryckhållfasthet och böjdraghållfasthet  

 Bestämning av elasticitetsmodul vid enaxligt tryck och vid böjning  

 Analys av möjligheten att använda helväggselement utsatta för horisontellt jordtryck 



2 

 

1.3 Genomförande  

Informationen till den teoretiska referensramen hämtades från böcker, vetenskapliga artiklar, 

sammanfattningar från konferenser, andra avhandlingar samt internetkällor och en intervju 

med Bengt Rääf, ägaren av Träullit AB.  

Tre olika tester utfördes på träullselementen varav två av testerna var böjtester, ett på en 

fullskalig vägg och det andra var på bitar utsågade ur ett helväggselement. Det sista testet var 

ett trycktest på kuber tagna från olika delar ur ett helväggselement. Testresultaten 

analyserades och ställdes mot teoretiskt beräknade laster för att få en uppfattning av vad 

materialet klarade för påfrestningar.  

1.4 Avgränsningar  

Det utfördes endast tester på Träullits 400 mm tjocka standardvägg.  

Vi använde oss av testutrustning som fanns tillgänglig i vår samarbetspartners fabrik och på 

högskolan i Halmstad.  

Enbart träullen beaktas.  

Ingen hänsyn till fukt.           



3 

 

2 Cementbundna träkompositer  
2.1 Historia  

Tekniken att använda träfibrer för att göra byggnadsmaterial uppkom i början på 1900-talet i 

Österrike. Till en början användes gips som bindemedel men det ersattes tidigt av 

magnesiumkarbonat. På 1920-talet tillverkades den första träullsplattan med Portlandcement 

som bindemedel och det är den vanligaste tekniken idag. Under andra världskriget ökade 

tillverkningen av träullsplattan som snabbt spred sig från Centraleuropa till andra länder i 

Europa och Nordamerika (Johansson 1994).  

Alla trädslag är inte passande att använda tillsammans med Portlandcement, beroende på 

ämnen trädet avger kan Portlandcementen ha svårigheter att binda sig med träullen (se kapitel 

5.1). Därför gjordes en omfattande studie på 1960-talet där flera olika trädslag testades 

inklusive flera tropiska sorter. Resultatet av testerna visade att ett flertal tropiska sorter var 

lämpliga, vilket ledde till att fabriker upprättades i Asien, Afrika och Sydamerika (Johansson 

1994).  

Till Sverige kom tekniken på 1930-talet, träullsplattan användes främst som värmeisolerande 

putsbärare men också som ljudabsorberare. Till en början producerades träullsplattor för 

hand i mindre fabriker som spreds sig över hela landet. Efterfrågan på träullsplattor har varit 

konstant över åren men i kapp med att fabriker automatiserades har fler och fler fått lägga 

ner. Idag finns det en tillverkare kvar i Sverige: Träullit AB (Rückert 2000).  

2.2 Produkter och användning  

Cementbundna träkompositer har många olika användningsområden i byggbranschen. 

Beroende på träslag, fiberstorlek och blandningsförhållanden blir egenskaperna hos plattorna 

helt olika varandra. Plattor med en större andel cement än träull har en densitet på 1000-1650 

kg/m
3
, vilket gör att de är tunga och hållbara. Dessa plattor kan ha en cementhalt på upp till 

90 % och används oftast som fasadmaterial och i våtrumsutrymmen. Med träavfall tillverkas 

cementbundna spånskivor som kan användas som ramverk till betong och murformar (Ståhl 

2011).  

I Sverige tillverkas bara cementbundna träkompositer av träull. Dessa plattor är även den 

vanligaste formen och har en densitet som varierar mellan 150-700 kg/m
3
. Fiberbredden på 

träullen varierar mellan 1.5-5 mm, de mindre fibrerna används i akustikplattor för att bli mer 

estetiskt tilltalande då de oftast är synliga, se figur 1 a). De tjockare fibrerna används i 

värmeisolerande träullsplattor, dessa kan även armeras med trästavar för att öka den 

lastbärande effekten och används som takelement eller som ytterväggar i småhus, se figur 1 

b) (Johansson 1994). Normalt är cementbundna träullsplattor 2-3 m långa, 500-900 mm 

breda och 15-150 mm tjocka men materialet kan även fås som ett helväggselement med en 

längd på upp till 6 m och 600 mm tjockt (B. Rääf, personlig kontakt, 23 mars 2017).  
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Figur 1: a) akustikplattor, b) Takelement där 1 är trästavsarmerig (Träullit 2017). 
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3 Helväggselement av cementbunden träull  
3.1 Tillverkning  

Väggsystemet består av pelare, balkar och ett helväggselement, se figur 2. Det utvecklades 

för att få ner byggtiden på arbetsplatsen genom att det gjuts på fabrik och kan monteras och 

eftergjutas på mindre än en dag (Rückert 2008).  

  

Figur 2: Skiss över väggsystemet. 1) trästav 2) lyftremmar 3) armerad betongbalk 4) armerad betongpelare 5) plattjärn. 

 

Granvirke kapas till bitar på 50 cm som sedan hyvlas till träull i en automatisk hyvel. Väggen 

tillverkas med ett cement-trä tal på 2.0, vilket menas att det går två delar cement till en del 

träull (viktprocent). En del träull blandas med en del vatten, när träullen sugit upp vattnet 

blandas den med två delar Portlandcement. Det är viktigt att all träull täcks med ett fint lager 

av cement, cementen binds till träullen genom ytspänning. Helväggselementen gjuts i formar 

och kan fås i mått upp till 6000 mm långa, 2600 mm höga och 400-600 mm tjocka. På 

ovansidan av väggelementet formas ett u-liknande spår ut för den bärande betongbalken, och 

på sidorna v-liknande slitsar för de bärande betongpelarna. Fönsteröppningar är integrerade i 

formen, men de kan även sågas ut på plats vid montage. Blandningen vägs och sprids ut för 

hand i formen, där strävas det att få fibrerna stående i väggen. I nedre halvan av väggen läggs 

en trästav av gran som används för att fästa lyftremmarna i, se figur 2. Formen pressas med 

ett tryck på 5 ton per 12.6 m
2
, efter blandningen har härdat i 20 timmar monteras formen ner 

(figur 3) och helväggselementen lagras stående i minst 28 dagar innan leverans och 

montering (Rückert 2008).   
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Figur 3: Helväggsväggelement avformas. Ingjutna fönster samt urgröpningar för   

betongbalk och betongpelare syns. 

3.2 Att bygga med helväggselement  

Väggelementen levereras med lastbil stående i containrar. Elementen lyfts på plats och ställs 

på två strängar med A-bruk där de med hjälp av bruket fixeras i våg. Väggarna stabiliseras i 

lod med två snedsträvor per väggelement. I nederkant förankras strävorna i betongplattan och 

i ovankant förankras de i väggen genom att ett hål borras rakt igenom hela väggelementet 

som förankras med en bult. Det är viktigt att dreva igen detta hål innan putsning så det inte 

uppstår en köldbrygga. Skarvarna mellan väggelementen stabiliseras i ovankant med hjälp av 

taggiga fixeringskilar av plåt. I de kvadratiska håligheterna som skapas mellan 

väggelementen armeras och gjuts betongpelare. I ovankant av väggelementen armeras och 

gjuts en betongbalk i det u-formade spåret, se figur 4. Tillsammans bildar detta väggens 

bärande pelarbalksystem. I hammarbandet monteras plattjärn som ska fungera som fästen åt 

takstolarna. Mellan varje elementskarv monteras en nätremsa och väggarna slammas på in- 

och utsida, se figur 4 (Rückert 2008).  

   

Figur 4: Snitt av väggsystemet. 1) cementbruk 2) plattjärn 3) u-formad betongbalk som sträcker sig runt konstruktionen 4) 

armeringsjärn 5) helväggselement 6) elementskarvarnas v-formade slitsar bildar betongpelare 7) nätremsa vid 

elementskarvar (Träullit 2017). 
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4 Helväggselementets byggfysikaliska egenskaper  
Byggnadsdelar brandklassas med avseende på dess bärförmåga (R), gastäthet (E) och 

isoleringsförmåga (I) samt hur många minuter byggnadsdelen kan motstå en brand och 

behålla sina egenskaper. I en vägg av cementbunden träull fungerar cementen i blandningen 

inte bara som ett bindemedel utan också som brandskydd. Sveriges tekniska 

forskningsinstitut utförde 2007 ett brandtest på en väggkonstruktion av cementbunden träull. 

Efter 360 minuter när testet avslutades var den brandutsatta sidan uppe i 1200°C medan den 

sidan som inte var utsatt för brand uppgick till 45°C. Ett väggelement har brandklassen 

REI360 vilket är den högsta brandklassen som går att få i Sverige (SP 2008).  

Väggens värmekonduktivitet beror på flera olika faktorer, ökar densiteten och/eller 

fuktinnehållet på väggen ökar även värmekonduktiviteten. Väggens struktur gör att luft 

enkelt kan passera igenom, så om inte väggen vindtätas skulle värmekonduktiviteten även 

kunna ökas av forcerad konvektion. Även förhållandet mellan cement och trä i blandningen 

kan spela roll. Om delen träull ökar så sjunker värmekonduktiviteten, denna minskning beror 

på porositeten som ges av träullen (Frybort et al. 2008). Värmekonduktiviteten på väggen är 

0.062-0.085 W/m°C enligt tillverkaren.  

En jämförelse med andra konstruktioner visar träullväggens termiska egenskaper, se tabell 1.   

 

Tabell 1: Jämförelse med olika ytterväggar. 

  U-värde  Värmkapacitet  

  W/m
2
°C

 
 kJ/m

2
°C  

Träullselement  0,16  250  

Lättbetong  0,28  210  

Lättklinker betong  0,5  255  

Mineralull/regel  0,14  65  

  

Cementen i helväggselementet skapar en basisk miljö, med ett pH-värde över 9 skyddar den 

träullen mot röta, skadedjur och mögel (Johansson 1994). Materialet är fullt återvinningsbart 

och eftersom cement består av stora delar kalk kan det användas som ett 

jordförbättringsmedel åt jordar som är kalkfattiga. Materialet kan också användas som 

underlag för t.ex. ridbanor alternativt bli cement igen (B. Rääf, personlig kontakt, 23 mars 

2017).  
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5 Hållfasthetstekniska egenskaper  
5.1 Trädets inverkan på hållfastheten  

Trä innehåller en mängd olika sockerarter, terpener och andra föreningar som kan hämma 

härdningen av cement. Vid kontakt med cementen urlakas sockerarterna och lägger sig 

mellan träullen och cementen. Trädens mängd av sockerarter och terpener är beroende på 

årstid, under våren när träden blommar innehåller de mycket socker medan de på hösten och 

vintern innehåller mindre. Träd som skördas på våren, precis innan tillväxten har börjat, kan 

vara sämre att använda än träd som har skördats på hösten eller vintern (Johansson 1994). 

Även torkningssättet av trä påverkar sockerinnehållet. Torkning i höga temperaturer ska 

undvikas då hög temperatur ökar sockerinnehållet med upp till fyra gånger (Frybort et al. 

2008), medan lufttorkning sänker koncentrationen av socker och terpener (Johansson 1994). 

Alla sockerarter hämmar inte cement hydrationen. Vissa sockerarter, som fruktos, ger ingen 

negativ effekt på cement hydrationen medan andra sorter hämmar hydrationen helt vid så 

låga koncentrationer som 0.25 % (Frybort et al. 2008).   

I Sverige används bara gran vid produktionen av träullsprodukter då gran inte har några 

negativa effekter på hydrationen av cementen (B. Rääf, personlig kontakt, 23 mars 2017).  

5.2 Bindning, cement-trä tal, fiberlängd och fiberriktning  

En av faktorerna för hållfastheten hos cementbunden träull är hur bra cementen och träullen 

binder med varandra. Tidigare studier visar på en mycket hög bindningsstyrka mellan 

cementen och träullens kontaktytor, det tros bero på både fysikaliska bindningsmekanismer 

och mekaniska sammankopplingar. De mekaniska sammankopplingarna skapas av spikiga 

cementkristaller som bildas när vatten tillsätts (Frybort et al, 2008). Vätebindningar bidrar 

också till en ökad vidhäftning mellan materialen. Ett experiment där torra och fuktiga prover 

testades visade att den torra provgruppen hade högre hållfasthetsegenskaper än den fuktiga, 

vilket förklarades genom att vattenmolekyler förstörde vätebindningarna (Coutts och Kightly 

1984). När träfibrerna absorberar fukt, sväller de och friktionskrafter bildas som har 

nedsättande egenskaper på böjhållfastheten. Den reducerade böjhållfastheten hos fuktiga 

fibrer beror på att de blir mer flexibla och gör dem mindre troliga att hämma sprickbildning i 

cementen när materialet utsätts för krafter (Frybort et al. 2008).  

Förhållandet mellan cement och träull i en blandning har betydelse för böjmotståndet, 

elasticitetsmodulen och deformationen. Med ett ökat cement-trä tal ökar elasticitetsmodulen 

då den är beroende av den stela cementen. Elasticitetsmodulen och cement-trä talet har ett 

linjärt samband medan böjhållfastheten är omvänt relaterade till cement-trä talet mellan 3.0 - 

2.0. För att uppnå en optimal böjhållfasthet bör cement-trä talet ligga på runt 2.0. Vid ett 

lägre cement-trä tal än 2.0 är det inte säkert att cementen kan täcka all träull, vilket leder till 

mindre kontaktyta och sämre hållfasthet som följd (Frybort et al, 2008).  

Fiberriktningen är en viktig faktor som påverkar hållfastheten. Undersökningar utförda på 

träullsplattor visade att böjhållfastheten ökade 2.5 gånger när fibrerna lades i samma riktning 

i jämförelse med slumpmässigt placering. Det visade sig att om endast 25 % av fibrerna lades 

i samma riktning ökade böjhållfastheten och elasticitetsmodulen signifikant (Frybort et al, 

2008).  

Tryckhållfastheten varierar med densiteten, högre densitet ger högre tryckhållfasthet och med 

ett högre träulls innehåll i blandningen minskar också tryckhållfastheten. Med en högre 

densitet blir materialet mindre poröst och värmekonduktiviteten i materialet ökar, dock leder 
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en hög densitet till ökade ljudisoleranade egenskaper (Frybort et al, 2008). Att 

tryckhållfastheten varierar med densiteten påvisades i en studie där träullskuber med 

varierande densitet (350-462 kg/m
3
) fick en varierande tryckhållfasthet på 0.53-0.76 N/mm

2
 

(Mehregan, Rosenbring 2005). 

Längden och tjockleken på träullen har också betydelse för hållfastheten. Desto längre och 

smalare träull som används, desto starkare och styvare blir plattorna. I en studie testades böj, 

drag och tryckhållfastheten för tre olika tjocklekar av träull (1.5 mm, 2.5 mm, 3.5 mm). Ullen 

togs från två trädsorter, en med en densitet på 480 kg/m
3
 och den andra med en densitet på 

690 kg/m
3
. Cement-trä talet var 2.0 och tre tjocklekar av plattan gjöts (25 mm, 50 mm, 75 

mm). Resultatet visade att plattor tillverkade av träull med tjockleken 1.5 mm hade den 

högsta hållfastheten i alla kategorier. Trädslaget av lägre densitet gav bättre resultat och 

plattan med tjocklek på 25 mm hade högst hållfasthet. Med en ökad tjocklek på plattan hade 

tjockleken på träullen mindre betydelse (Ahmad et al. 2010).  

Vid en annan studie utfördes tester på en träullsvägg som var murad med träullsblock. 

Resultatet från testerna gav en karakteristisk böjhållfasthet på 0.054 MPa och en 

karakteristisk tryckhållfasthet på 0.137 MPa (Rückert 2000).  

5.3 Brott typer  

Det som händer inne i materialet vid brott är att träullen dras isär eller går av. Vilket typ av 

brott som uppkommer beror på längden. Om träullen är över en kritisk längd i förhållande till 

kontaktytorna går de av då bindningsytor mellan cementen och träullen är relativt stark. Vid 

ett dragbrott måste kraften vara tillräckligt stor så att bindningen mellan cementen och 

träullen upphör och överstiger friktionskrafterna som bildas. Eftersom träullen i blandningen 

är oregelbunden bildas det även ankarpunkter som hjälper till att hålla ihop materialet. 

Sannolikheten att utveckla sådana ankarpunkter ökar med längden av träullen (Frybort et al. 

2008).  

Ett belastnings-deformations diagram över materialet i böjning visar till en början en rät linje 

som representerar styvheten av cementen. När de första sprickorna uppkommer fördelas 

kraften till träullen och kurvan blir icke-linjär. Träullen stoppar cementen från ytterligare 

sprickbildning och brottet blir mer duktilt jämfört med ett sprött brott av ren cement (Frybort 

et al, 2008).    
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6 Val av testmetod  
De avgörande krafterna som kommer belasta helväggselementet är tyngden från 

ovanliggande konstruktionsdelar och jordtryck. För att se vad väggen klarade av i olika 

belastningssituationer utfördes i den här rapporten en rad av tester.  

I boken Byggnadsmaterial av Burström (2007) står det: “Hållfasthetsvärden för material 

hänför sig alltid till en viss provningsmetod. Om metoden förändras kan man få väsentligt 

skilda värden. Exempelvis ger i regel  

stora provkroppar lägre värden än små  

avlånga provkroppar lägre värden än kuber  

långsam belastning lägre värden än snabb  

våta provkroppar lägre värden än torra  

Vidare är det inte säkert att provkropparna har samma egenskaper som materialet i 

motsvarande konstruktion. Detta är speciellt fallet för betong, där kanske förhållandena vid 

provkroppstillverkningen avviker från förhållande vid gjutning av konstruktionen”.  

Sverige saknar standarder på hur hållfastheten av cementbunden träull ska testas. Johansson 

(1994) skriver hur kvalitetskontroll på maskintillverkade träullsplattor ska utföras enligt 

tyska standarden DIN 1101. Böjhållfastheten ska kontrolleras genom att testa fem 

slumpmässigt valda plattor från produktionen. Plattorna ska innan testet lagrats i konstant 

rumstemperatur och luftfuktighet i två veckor. Plattorna testas till brott i en trepunkts 

konfiguration med hjälp av en hydraulisk press eller ekvivalent. Storleken mellan 

testobjekten får variera mellan ± 10 mm på längden, bredden ± 5 mm, tjockleken ± 3 mm och 

ska mätas med ett stålmåttband. Tryckhållfastheten ska testas på kvadrater utsågade från 

plattorna med längden 200 mm och tryckas till brott som uppgår när plattan har nått 10 % 

kompression.  

Helväggselementen är tillverkade och gjutna för hand och vi antog att det skulle finnas en 

lika stor eller större spridning i densiteten jämfört med träullsblocken. För att kunna jämföra 

våra resultat med tidigare studier valdes en fyrpunkts konfiguration för att utföra böjtestet. 

Vid mätning av böjhållfastheten är en fyrpunkts konfiguration att föredra då tvärkraften 

mellan punktlasterna är noll samtidigt som max momentet är konstant på samma sträcka. 

Detta gör att det bara fås spänningar av momentet i mitten och tvärkraften inverkar inte på 

resultatet, se figur 5. En annan fördel är att en större volym av materialet är under maximal 

spänning och sannolikheten att hitta defekter i materialet ökar (Testresources 2013).  
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Figur 5: Moment- och tvärkraftsdiagram för en trepunktskonfiguration respektive fyrpunktskonfiguration. 
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7 Metod  
7.1 Hållfasthetstester  

Syftet med att testa helväggselementen i fullskala var att se hur det betedde sig vid brott och 

vilka laster det kunde ta upp. Efter diskussion med våra handledare om hur 

helväggselementen tillverkas, uppkom det en teori att kanterna på elementen var hårdare än 

kärnan vilket kunde ge ett missvisande resultat. Därför bestämdes det att göra ett nedskalat 

test där kanterna var uteslutna och se hur materialet förhöll sig i en mer kontrollerad miljö 

samt att se om storleken på testkropparna hade någon betydelse för hållfastheten. Syftet med 

att trycktesta kuber var att få en bättre insyn i hur materialet betedde sig i olika 

belastningsfall.  

7.1.1 Utrustning  

För att kunna utföra våra praktiska tester använde vi oss av utrustningen beskrivet nedan:  

Lastcell  

Den påförda kraften på helväggselementen mättes med en lastcell av typen PA6281 tillverkad 

av företaget Vetek AB, se figur 6. Lastcellen är konstruerad för att mäta tryck och 

dragkrafter, den har en mätkapacitet på 10 ton och en noggrannhet på 0.05 %. Företaget 

kalibrerade lastcellen åt oss och vi kontrollvägde en känd vikt innan användning.   

  

  

Figur 6: Lastcell som mätte den påförda kraften. Bild a (Vetek 2017). 
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Domkraft  

En hydraulisk domkraft av märket Luna 20796–0502 användes vid böjtestet av 

helväggselementen, se figur 7. Domkraften har en lyfthöjd från 240 mm till 480 mm och en 

på lyftkapacitet på 10 ton.  

  

 

Figur 7: Domkraften som trycker på lastcellen  under utförande av testerna av helväggselementet. 

 

Indikatorklocka  

För att mäta nedböjningen på balkarna i böjtesterna och deformationen på kuberna i 

trycktesterna, använde vi oss av en indikatorklocka av märket Biltema som kan ses på figur 

8. Indikatorklockan har ett mätområde från 0-10 mm och en noggrannhet på 0.03 mm. 

Klockan var fäst på ett stativ med en magnetfot som gjorde att vi kunde fästa klockan på 

maskinen.  

  

 

Figur 8: Indikatorklockan som mätte nedböjning och deformation under 

trycktest av kuberna. 
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Testmaskin   

Vid testning av balkar och kuber, användes en maskin av märket Form+test prüfesysteme 105 

E 200, se figur 9. Maskinen har möjlighet att utföra två olika tester, ett trycktest med en 

kapacitet på 2000 kN och en noggrannhet på 0.1 kN samt ett böjtest med kapacitet på 60 kN 

och en noggrannhet på 0.01 kN. Maskinen når ett peak-värde, därefter påförs ingen mer last 

men deformationen fortsätter, vilket betyder att testobjektet har gått till brott.  

  

 

Figur 9: Testmaskin  Form+Test Prüfesysteme 105 E 200. 
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7.1.2 Utförande av böjtest på helväggselementen  

Testerna på helväggselementen utfördes på Träullits fabrik i Österbymo. Fem stycken 

provkroppar med måtten 2600 x 1000 x 400 mm (L x B x H) göts i stålformar. Efter 20 

timmar avformades och restes provkropparna där de fick stå och lagras i 20°C i tre veckor. 

Sedan togs de ut och lagrades i svenskt vinterklimat i tre veckor till. Två dagar innan 

provtillfället togs provkropparna in. För att få ut vikten på provkropparna användes en digital 

våg som fästes i en traverskran.  

  

 

Figur 10: Skiss över testriggen. 1) mothåll, 2) provkropp, 3) betongblock, 4) H-balk, 5) stålprofil, 6) lastcell, 7) domkraft. 

 

Testriggen som visas på figur 10, bestod av två betongblock med påliggande stålprofiler (50 

x 50 mm), vilka fungerade som upplag. Provkroppen placerades på upplagen med hjälp av 

traverskranen.  

För att fördela kraften till två punktlaster användes två stålprofiler (50 x 50 mm) som 

placerades mellan en H-balk och provkroppen. Ovanför H-balken placerades domkraften och 

på den lastcellen. Lastcellen kopplades till en display som visade kraften. Som mothåll för 

domkraften användes en truck med ett fyra tons betongblock på gafflarna. Vid upplagsstöden 

och på mitten av provkroppen ställdes oberoende mätstockar för att läsa av nedböjningen.   

Innan varje påbörjad testserie nollställdes lastcellen. Domkraften pumpades för hand och vid 

varje 0.5 kN antecknades nedböjning och eventuella händelser. Brotten antecknades och 

dokumenterades med foton. Efter andra testserien flyttades lastcellens position till under 

domkraften, detta för att det uppstod problem med att lastcellen inte höll sig på plats.  

Väggelementen testades till brott med en belastningshastighet på ca 0.9 kN/min och den 

maximala kraften som registrerades svarar för böjhållfastheten. Belastningshastigheten 

räknades ut genom:  

  =     /  (1)  
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där   

Pmax   Maximal belastning (kN)  

t  Tid till brott (min)  

Vid uträkning av böjhållfastheten (⨍) på helväggselementen togs hänsyn till egentyngden och 

beräknades i MPa med följande samband:   

⨍=  /    (2)  

  =    +     (3)  

   =   2
/8   (4)  

   =   /6   (5)  

  =  ℎ2
/6   (6)  

där   

M    Totalt moment (Nmm)  

Mg    Egentyngdens moment (Nmm)  

MP    Kraftens moment (Nmm)  

g    Provkroppens egentyngd (N/mm)  

P    Kraft (N)  

L    Längd mellan upplag (mm)  

W    Böjmotstånd (mm
3
)  

b    Bredd på provkropp (mm)  

h    Höjd på provkropp (mm)  

Elasticitetsmodulen (  ) beräknades vid brott i MPa och bestämdes med följande ekvation, 

som är en förenkling av ekvationen ∆    i bilaga 5:   

   = 23     
3
/(108 ℎ3 )     (7)  

där  

Pmax   Maximal belastning (N) 

L   Längd mellan upplag (mm) 

b   Bredd på provkropp (mm)  

h   Höjden på provkroppen (mm)  
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d   Mittnedböjning (mm)  

7.1.3 Tillverkning av balkar och kuber  

I samband med testerna på Träullits fabrik grovsågades balkar och kuber ur ett 

helväggselement från samma gjutserie som provkropparna för det fullskaliga böjtestet. Dessa 

kom från mitten av ett element som hade en densitet på 442 kg/m
3
. De grovsågade balkarna 

och kuberna vägdes och lagrades inomhus i 20°C 14 dagar innan vi sågade dem till deras 

verkliga mått. Under den tiden hade samtliga balkar och kuber tappat 8 g i vikt oberoende 

storlek. Bandsågen som vi hade till förfogande var svår att såga precist med då bladet hade 

skador, därför blev balkarna mindre än vad de var tänkta från början. Efter balkarna och 

kuberna var sågade, blåstes de rent med högtrycksluft och vägdes.  

7.1.4 Utförande av böjtest på balkar  

Testerna på balkarna utfördes i betonglaboratoriet på högskolan i Halmstad. Balkarna hade 

måtten 390 x 150 x 60 mm (L x B x H) för att få plats i testmaskinen. Då alla balkar inte blev 

identiska mättes samtliga med måttband och skjutmått. Längden mättes på fyra oberoende 

punkter, bredden och höjden mättes på sex oberoende punkter och medelvärdet från 

mätningarna användes för varje balk.  

 

Figur 11: Testning av balkar. 

 

En testserie med fem balkar utfördes. Balkarna placerades i testmaskinen, se figur 11, i en 

fyrpunkts konfiguration och belastades till brott med en belastningshastighet på ca 0.1 

kN/min. Mellan mothållet och två armeringsjärn, som fördelade kraften till två punktlaster, 

placerades två plankor för att längden på hydraulkolven var för kort. För att mäta 

nedböjningen användes indikatorklockan som placerades i mitten under balken. För att inte 

nålen på mätklockan skulle tränga in i någon hålighet i det porösa materialet och ge 

missvisande resultat placerades en metallbricka mellan nålen och balken. Testmaskinen 

sparar inte data så en filmkamera placerades framför indikatorklockan och vid varje 100 N 

kommenterades kraften så att den kunde avläsas i samband med nedböjningen i efterhand. 

Brotten antecknades och dokumenterades med foton.  
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Vid beräkning av böjhållfastheten (⨍) på balkarna försummades egentyngden och beräknades 

i MPa med följande ekvation:  

⨍ =      /( ℎ2
)    (8) 

där  

Pmax    Maximal belastning (N) 

L    Längd mellan upplag (mm) 

b    Bredd på provkropp (mm) 

h    Höjden på provkroppen (mm)  

Elasticitetsmodulen vid böjning räknades ut med ekvation 7.  

7.1.5 Utförande av trycktest på kuber  

Testerna på kuberna utfördes i samband med testerna på balkarna. Kubernas sidor var 100 

mm. Sidorna mättes på fyra oberoende punkter och ett medelvärde räknades ut för respektive 

sida som användes i beräkningarna. En testserie på fem kuber utfördes. För att få plats med 

indikatorklockan placerades kuberna i testmaskinen på tre planhyvlade stålbrickor, se figur 8. 

Kolven höjdes tills kuben var i kontakt med mothållet. Indikatorklockans nål placerades mot 

underlaget och när kolven pressades uppåt kunde deformationen på kuben avläsas. Lasten 

fördes på med en belastningshastighet på ca 0.2 kN/s. Som i testerna av balkarna så sparar 

inte testmaskinen data, så en filmkamera placerades framför indikatorklockan och vid varje 

500 N kommenterades kraften så att den kunde avläsas i samband med deformationen i 

efterhand. Brotten antecknades och dokumenterades med foton.  

Efter testserien räknades den maximala spänningen ut och elasticitetsmodulen under 

kompression. Maximala spänningen (⨍) räknades ut i Mpa med följande ekvation:  

⨍=     /(  )    (9)  

där  

Nmax    Maximala belastningen (N)  

b    Bredden på provkroppen (mm) 

d    Djupet på provkroppen (mm)  

Elasticitetsmodulen (  ) räknades ut i gigapascal (Gpa) med sambandet från Hook’s lag:   

   = ⨍/(∆ℎ/ℎ0)    (10)  

där  

⨍    Spänning under kompression (Gpa)  

∆h    Kompression (mm)  

h0    Ursprunglig höjd (mm)   
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8 Resultat av tester  
8.1 Helväggselementen  

Nedan visas en sammanställning från resultatet av böjhållfasthet testerna på  

helväggselementen i Österbymo. I tabell 2 visas den verkliga lasten som är den påförda lasten 

plus egentyngden av helväggselementet. Böjhållfastheten och elasticitetsmodulen är 

beräknade vid brott. Tabell 3 visar de största och minsta värdena på böjhållfastheten samt 

medelvärdet och standardavvikelsen.  

  

Tabell 2: Sammanställning av resultatet från testerna på helväggselementen. 

Vägg 
Densitet 

[kg/m3] 

Verklig last Pmax 

[kN] 

Böjhållfasthet ⨍ 

[MPa] 

E-modul 

[GPa] 

Deflektion 

[mm] 

1 490 25,8 0,333 0,151 5 

2 490 34,1 0,449 0,189 5,6 

3 490 19,6 0,248 0,107 5 

4 399 32,6 0,432 0,115 9 

5 335 27,3 0,362 0,116 7,5 

  Medelvärde   Medelvärde Medelvärde   

  440,8   0,365 0,136   

  
Standard- 

avvikelse 
  

Standard- 

avvikelse 

Standard- 

avvikelse 
  

  71,068   0,081 0,035   

 

8.2 Balkar  

Följande resultat kommer från böjhållfasthetstesterna av de utsågade balkarna utförda i 

betonglaboratoriet på högskolan i Halmstad. I tabell 4 är den verkliga lasten påförd last och 

egenvikten var försummad. Böjhållfastheten och elasticitetsmodulen är beräknade vid brott. 

Tabell 5 visar de största och minsta värdena på böjhållfastheten samt medelvärdet och 

standardavvikelsen. Diagram 1 visar ett belastnings-deformations diagram från balk 2, linjen 

börjar som rät för att senare övergå till icke-linjär när träullen börjar ta upp krafter.  
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Tabell 3: Sammanställning av resultatet från testerna på balkarna. 

Balk 
Densitet 

[kg/m3] 

Verklig last 

Pmax [kN] 

Böjhållfasthet ⨍  

[MPa] 

E-modul 

[GPa] 

Deflektion 

[mm] 

1 382 0,618 0,391 0,071 2,2 

2 503 1,218 0,741 0,171 1,7 

3 430 0,688 0,426 0,119 1,4 

4 359 0,918 0,562 0,122 1,8 

5 435 1,198 0,746 0,102 2,9 

  Medelvärde   Medelvärde Medelvärde   

  421,8   0,5732 0,117   

  
Standard-

avvikelse 
  

Standard-

avvikelse 

Standard-

avvikelse 
  

  55,6   0,168 0,036   

  

 

Diagram 1: Förhållandet mellan påförd kraft och mittnedböjning på balk 2. 

   

8.3 Trycktest  

Tabell 6 visar en sammanställning av resultaten på trycktesterna av kuberna. Testerna 

utfördes i betonglaboratoriet på högskolan i Halmstad. Tryckhållfastheten och 

elasticitetsmodulen är beräknade vid brott. Arean är medelvärdet på tvärsnittet. Kub 2 saknar 

en del information vilket berodde på att indikatorklockan gick sönder under testet. Tabell 7 

visar de största och minsta uppmätta tryckhållfasthetsvärdena samt medelvärdet och 

standardavvikelsen. Diagram 2 visar sambandet mellan densiteten på kuberna och 

tryckhållfastheten.  
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Tabell 4: Sammanställning av resultatet från testerna av kuberna  

Kub 
Densitet 

[kg/m³] 

Area 

[mm
2
] 

Spänning  ⨍ 

[MPa] 

E-modul 

[GPa] 

Deformation  

[mm] 

ε       

[%] 

1 615 9838 2,907 0,277 1,04 1,05 

2 419 9653 1,658  -   -   -  

3 527 9963 2,008 0,083 2,39 2,41 

4 488 9913 1,917 0,075 2,54 2,56 

5 511 9851 2,041 0,107 1,89 1,9 

6 251 9665 0,259 0,013 2,04 2,06 

  Medelvärde   Medelvärde Medelvärde     

  468,5   1,798 0,111     

  
Standard-

avvikelse 
  

Standard-

avvikelse 

Standard-

avvikelse 
    

  124   0,864 0,099     

  

  

 

Diagram 2: Visar hur tryckhållfastheten ökar med densiteten. 

 

8.4 Karakteristiska hållfasthetsvärden  

I Boverkets konstruktionsregler, EKS 10, (2016) avdelning A - Dimensionering genom 

beräkning och provning om allmänna råd, står det: “Verifiering av bärförmågan genom 

provning är främst aktuellt när det saknas beräkningsmetod eller när konstruktionens 

egenskaper inte kan beskrivas tillräckligt noggrant genom beräkning, t.ex. på grund av brist 

på indata. Vid bestämning av bärförmågan genom provning bör den karakteristiska 

bärförmågan definieras som den nedre 5 % -fraktilen bestämd på 75 % konfidensnivå.”  
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EKS 10 11§ skriver: “Tabell D.1 i SS-EN 1990 får inte tillämpas när karakteristiska värden 

på materialparametrar och dylikt tas fram genom fåtalsprovning ur en oändlig population. I 

stället ska tabell B-5 tillämpas för värden på kN. Variationskoefficienten ska anses vara 

okänd. Karakteristiskt värde på hållfasthetsparametern, Xk, ska beräknas enligt följande:”  

    (11)  

där     

      Karakteristiskt hållfasthetsvärde (⨍)  

     Stickprovsmedelvärdet  

      Koefficient för n antal stickprov  

     Stickprovets standardavvikelse  

 

Tabell 5: Tabell B-5 ur EKS 10, där n är antalet stickprover och kn är koefficienten för n antal stickprov. 

n  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

Kn  3,15  2,68  2,46  2,34  2,25  2,19  2,14  2,10  2,07  2,05  2,03  2,01  

n  15  16  17  18  19  20  25  30  35  40  100  ∞  

kn  1,99  1,98  1,96  1,95  1,94  1,93  1,89  1,87  1,85  1,83  1,76  1,64  

 

De karakteristiska värdena från testerna beräknades till:   

 

Tabell 6: Visar karakteristiska värden. 

 

Hållfasthet ⨍ 

[MPa] 

E-modul 

[GPa] 

Helväggselement 0,165 0,050 

Balkar 0,159 0,028 

Kuber -0,224 -0,133 
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9 Beräkningar av jordtryck  
För att se hur väggelementen stod sig mot jordtryck i ett suterränghus utan ett pelarbalk 

system gjordes följande exempel. Beräkningarna är gjorda enligt DA3, Eurokod 7 och EKS 

10.   

Exempel:  

  

Figur 12: Skiss av väggen under jorden, där 1: representerar lasten på markytan, 2: representerar dynamiskt jordtryck och 

3: representerar jordtryck. 

I Sverige använd design approach 3 (DA3) vilket betyder att säkerheten appliceras på 

material och last enligt (A1 eller A2) ”+” M2 ”+” R3. Där A, M och R är partialkoefficienter 

som läggs på de karakteristiska värdena.  

Vi antar att marken går ända upp till toppen av helväggselementet så längden (H) blir 2.6 m, 

konstruktionen rör sig inte så vilojordtryck råder och grundvattenytan ligger under 

konstruktionen. Det finns en last (q) på markytan på 2 kPa. Fyllnadsmaterialet är grus har en 

tunghet på 19 kN/m
3
 och en friktionsvinkel ( °k) på 35°. Packning sker med vibrationsplatta 

(400kg). Packningstrycket (gp) är linjärt ner till 0.5m djup där det är fullt utvecklat till 16 

kPa. Denna spänning verkar tills jordtrycket överstiger 16 kPa, se figur 12. Säkerhetsklass 3. 

(Svensk Byggnorm 1980).  

b    Bredden på tvärsnitt  

h    Höjden på tvärsnitt  

q  Lasten på markytan 

H    Höjden på väggen  

MR   Momentkapacitet i väggen  

MEd  Dimensionerat moment i väggen 

⨍k    Karakteristiska hållfasthetsvärdet i väggen vid böjning   

 °k    Karakteristiskt värde på friktionsvinkel  
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     Tunghet på fyllnadsmaterialet  

      Partialkoefficient för jordparameter (M2)  

     Spänningen i jorden  

 0    Vilojordtryckskoefficient  

      Dimensionerande lasteffekt  

  ,     Partialkoefficient för last  

    Partialkoeffecient för säkerhetsklass  

 

Det maximala moment som väggen klarar av per meter är: 

MR=⨍k* ℎ2
/6  (12) 

MR = 0.165 *1*0.4
2
/6 = 4.4 kNm/m 

Spänningen i jorden vid tre olika djup: 

 

Figur 13:Visar spänningen från lasten på marken, spänningen från packningen och spänningen från jorden. 

Jordtryckskoefficienten beräknas till: 

   (13) 

K0 = 1-sin (tan
−1 

(tan 35°/1.3)) = 0.53 

Spänningarna i jorden blir:  

 1 = K0*q = 0.53*2* = 1 kPa (14) 

 2= K0*gp = 0.53*16 = 8.5 kPa (15) 

 3=  1+ K0*  *H = 1+0.53*19*2.6 = 27 kPa (16) 
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Bidraget från rektangel 1 och triangel 2 var så pass små jämfört med bidraget från 
triangel 3, se bilaga 6. För att förenkla fortsättningen av beräkningen så används endast 
triangel 3 i beräkningsexemplet.  

Den dimensionerande lasteffekten från triangel 3 mot väggen blir:     

   

   =     ,    ´     (17)  

   = 1.0    

  ,    = 1.1   

Ekvation 14 ger då:  

   = 1.0 ∗ 1.1 ∗ 27 = 30        

Vi ser väggen som en fritt upplagd balk som angrips av en triangellast. Fältmomentet i 
väggen blir då enligt en statiskt bestämd tvåstödsbalk med triangellast: 

MEd = 0.064*Edl2   (18) 

MEd = 0.064*30*2.62 = 13 kNm 

MEd (13 kNm) > MR (4.4 kNm) 

Det dimensionerande momentet från den förenklade uträkningen blev mycket större än 
väggens momentkapacitet enligt våra provresultat. En noggrannare beräkning skulle 
leda till ett ännu högre moment och därför avslutas beräkningsexemplet. 
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10 Analys och diskussion  
10.1 Analys och diskussion av metod  

För att kunna analysera testresultaten måste vi förstå vilka variabler som kan ha gett ett 

missvisande resultat. Med ett större antal provkroppar till vardera testen skulle ett bredare 

statistiskt underlag skapas och samband mellan faktorer skulle bli mer synliga. Vilket skulle 

göra att de karakteristika hållfasthetsvärdena troligtvis skulle bli högre då antalet prover och 

standardavvikelsen är avgörande faktorer.  

Vid provning av det andra helväggselementet såg vi att lastcellens hela mätyta inte låg plant 

mot domkraften vilket kan ha gett ett missvisande resultat. Vad som hände med alla 

provningar var att efter pålagd kraft sjönk kraften som mätaren registrerade med 0-10 kg. 

Mothållet som bestod av ett fyra tons betongblock var placerad på gafflarna av en truck. 

Detta medförde att mothållet inte var stumt utan fjädrade och vi fick använda nästan hela 

domkraftens lyfthöjd. Vi ansåg inte detta som ett större problem då den totala kraften nedåt i 

provkroppen är lika med reaktionskraften uppåt i mothållet. Testriggen var en simpel 

konstruktion och demonterades mellan varje provning. Alla provkroppar och material till 

testriggen mättes och markerades noga så de placerades där de skulle, dock kan den 

mänskliga faktorn medföra att testutförandet inte var identisk varje gång.  

Vi hade inte tillgång till några lvdt-givare (linjär variabel differentiell transformator som 

mäter skillnaden mellan ett läge och en balks centrumplan) utan enbart en indikatorklocka. 

Beräkningar som baserades från tidigare rapporter visade att mätområdet på indikatorklocka 

var för liten, därför var inte den med i försöket. Istället placerades mätstockar vid mitten och 

vid upplagen föra att mäta nedböjningen. Dessa var svåra att läsa av med hög precision och 

det gör att mätvärdena inte borde ses som exakta utan som en indikation av storleken. 

Belastningshastigheten skilde sig mellan varje provning då domkraften pumpades manuellt 

och avbrott gjordes för att kontrollera nedböjning, last och för att anteckna eventuella 

observationer. Vi försökte hålla samma hastighet på varje provkropp.  

Burström (2007) skriver att en våt provkropp ger i regel lägre hållfasthetsvärden än torr och 

Johansson (1994) skriver att enligt DIN 1101 ska alla provkroppar lagras i en konstant 

rumstemperatur och luftfuktighet minst två veckor innan tester utförs. Detta kunde inte 

utföras på grund av utrymme i lokaler och kan ha påverkat våra resultat. Kuberna och 

balkarna lagrades inomhus 14 dagar innan testutförandet och det skedde en viktminskning 

vilket visade att det fanns vatten i provkropparna.  

Träreglarna som placerades mellan mothållet och träullsbalken i utförandet av böjtesterna på 

högskolan ansågs inte ha någon större inverkan på testresultatet då träreglarna ansågs ha en 

högre hållfasthet än träullen och deformationerna skulle ske i träullen. Maskinen ställdes in 

så den gav en konstant belastningshastighet både för balkarna och för kuberna. Det som 

skiljer hastigheten åt, som kan ses i bilagorna 2-4, är att den räknades ut med ekvation 1 och 

att alla provkroppar gick till brott olika snabbt.  

Både balkarnas och kubernas sidor blev inte helt räta på grund av utrustningen vi hade till 

förfogande. För att få sidorna helt identiska skulle en annan metod använts. Därför användes 

istället ett medelvärde vid uträkningarna. Testmaskinen registrerade inte några värden utan 

visade dem bara på en display, därför filmades indikatorklockan vid samtliga testutföranden.  
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För att få ett samband mellan den påförda lasten och nedböjningen kommenterades lasten in i 

filmkameran.  

10.2  Analys och diskussion av resultat  

Resultatet från testerna av helväggselementen visade på en stor spridning i böjhållfastheten 

mellan provkropparna. Provkropp 1-3, som alla hade samma densitet (490 kg/m
3
), hade det 

högsta och lägsta värdet, 0.249 MPa respektive 0.449 MPa. Provkropp 5 som hade lägst 

densitet av alla provkroppar (335 kg/m
3
) hade en böjhållfasthet på 0.362 MPa vilket var nära 

medelvärdet (0.365 MPa). Enligt testerna verkar inte densiteten vara den avgörande faktorn 

på böjhållfastheten. Utan det verkar som kontaktytorna mellan cementen och träullen samt 

fiberriktning är mer avgörande för böjhållfastheten. Att placera endast 25 % av fibrerna i 

samma fiberriktning ger en signifikant ökning av böjhållfastheten (Frybort et al, 2008).  

Ett intressant samband som förekom i samtliga tester utan provkropp 2, som hade det högsta 

hållfasthetsvärdet, var brotten. På provkropp 2 kom brottet plötsligt utan förvarning i mitten 

på väggelementet, resterande väggelement gick någonstans mellan punktlasterna i ett duktilt 

brott där fibrerna drogs isär. Vid examination av tvärsnitten på brotten sågs trästaven, som 

används för att fästa lyftremmarna i, se bilaga 1 figur 14. Trästaven fick vi förklarat hade inte 

någon exakt position i elementen utan placerades någonstans på den nedre halvan av 

elementen. Vid provkropp två som brast i mitten antogs trästaven ligga utanför 

momentkurvan, därför hade provkropp 2 ett större tvärsnitt av träull och kunde på så sätt nå 

en högre böjhållfasthet. Att brottet kom plötsligt och att inte provkroppen gav efter som de 

övriga är något det bör forskas vidare på. Det finns många faktorer som kan påverka brottet, 

en teori är att det fanns mer cement och mindre träull i tvärsnittet.  

Att densiteten inte har någon större betydelse för böjhållfastheten konfirmerades med testet 

på balkarna. Det högsta böjhållfasthet värdet var på balk 5, 0.746 MPa, och dess densitet 435 

kg/m
3
 jämfört med det lägsta värdet 0.391 MPa på balk 1 och densitet 382 kg/m

3
. Lägst 

densitet hade balk 4 på 359 kg/m
3
 och en böjhållfasthet på 0.562 MPa vilket var strax under 

medel för balkarna. Medelvärdet för böjhållfastheten på balkarna var större (0.573 MPa) än 

på helväggselementen (0.365 MPa) vilket kan förklaras med att balkarna saknade trästaven i 

tvärsnittet i brottet. Dock ska det finnas i åtanke att stora provkroppar oftast ger ett lägre 

värde än mindre och att våta provkroppar ger lägre värden än torra (Burström, 2007). 

Eftersom balkarna fick torka ut innan provning och det visade sig finnas vatten i dem antog 

vi att helväggselementen hade vatten i sig vid provning. Även belastningshastigheten kan ha 

påverkat jämförandet mellan balkarna och helväggselementen där balkarna hade en 

belastningshastighet på 0.10 kN/min och elementen hade en belastningshastighet på 0.90 

kN/min, där en långsam belastning ger lägre värden än en snabb (Burström, 2007).  

Efter det att balkarna sågades kunde det tydligt urskiljas att det fanns delar som hade 

cementkoncentrationer och andra delar i balkarna var porösa och hade nästan en avsaknad av 

cement. Som beskrivs i metodavsnittet känner testmaskinen av när balken går till brott och 

lägger inte på någon mer last. Alla balkar antogs gå till brott någonstans i maxmoment 

kurvans område och för att kunna se var i balken brottet skulle ske, ökades lasten manuellt 

efter det att maskinen nått sitt peak värde. I Balk 1 som hade den lägsta böjhållfastheten 

kunde det tydligt urskiljas olikheter i kompakthet och brottet startade mellan ena upplaget 

och punktlasten och spred sig mot punktlasten i ett skjuvbrott, se bilaga 1 figur 15, i de 

övriga balkarna skedde brotten vid eller mellan de två punktlasterna.  
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Testerna på kuberna visade ett klart samband mellan densiteten och hållfastheten som 

framgår i diagram 2. Det som kan utläsas från diagrammen i bilaga 4 är att grafen börjar 

plant för att sedan bli brantare, detta beror på att kuberna inte var helt räta och bara en del av 

kuben låg an mot underlaget när testet startades. Det gör att kompressionen blir större till en 

lägre belastning och det kan även bidra till spänningskoncentrationer i kuben som kan ge ett 

missvisande resultat. Kub 6 hade en densitet på 251 kg/m
3
 vilket var 217 kg/m

3
 från 

medelvärdet (469 kg/m
3
) med en tryckhållfasthet på 0.259 MPa vilket var långt under 

medelvärdet (1.798 MPa). I kuben kunde det urskiljas att det knappt fanns någon cement i 

den och den var väldigt porös, se bilaga 1 figur 17.  

Som Frybort et al. (2008) förklarade så har längden på fibrerna betydelse för att skapa 

tillräckligt med kontaktytor mellan cementen och träullen samt bilda ankarpunkter av 

fibrerna, hade vi troligtvis fått högre värden om balkarna och kuberna var gjutna. Då hade 

inga fibrer varit avsågade och densitets skillnader hade varit minimala.  

Den stora spridningen i densiteten mellan helväggselementen och även i de nedskalade 

provkropparna är en intressant faktor. Cement-trä talet på helväggselementen är 2.0 så 

densitetsskillnader beror inte på andelen cement. Helväggselementen gjuts för hand och det 

är nog den troligaste faktorn varför densiteten varierar, genom att det är svårt att lägga 

tillräckligt av den fluffiga träullsblandningen på alla ställen i formen för att få ett jämnt lager. 

Vi antog att densiteten beror på mängden material som läggs i varje form. Problemet kommer 

tillbaka när vi tittade på de nedskalade provkropparna där densiteten skiljer 364 kg/m
3
 mellan 

den lägsta och den högsta kuben. Kuberna togs från ett helväggselement med densiteten 442 

kg/m
3
 och densiteten på kub 6 var 251 kg/m

3
 vilket visade att det fanns stora skillnader på 

densitet i ett helväggselement vilket kommer från ovan beskriven anledning. En annan 

anledning kan vara att träullen och cementen blandar sig dåligt vilket kan leda till 

koncentrationerna av cement. Med resultaten kan slutsatsen dras att det kan finnas 

koncentrationer i helväggselementen med mindre och mer material vilket kan skapa negativa 

effekter på hållfastheten.  

Olikheterna i densiteten påverkar inte bara hållfastheten, det kan även ge en negativ effekt på 

värmeisoleringsförmågan. En högre densitet ger mindre porer vilket leder till att mindre 

stillastående luft kan hållas kvar och väggen får en sämre värmeisoleringsförmåga. Vid dessa 

densitetskoncentrationer kan det bildas köldbryggor i väggen.  

Anledningen till att den karakteristiska tryckhållfastheten blev negativt är för att skillnaden i 

spänning mellan kub 6 och de resterande kuberna var så stor att resultatet blev statistiskt 

osäkert. Om kub 6 inte hade tagits med i beräkningarna skulle  blivit 0.945 MPa. Det 

samma gällde för e-modulen som också gav ett statistiskt osäkert resultat på grund av kub 6. 

Elasticitetsmodulen på balkarna och kuberna var relativt lika vilket kan ses som materialet är 

lika elastiskt i alla riktningar. 

Jämförs de karakteristiska böjhållfasthetsvärdena på helväggselementen och de 

karakteristiska böjhållfasthetsvärdena på en murad vägg av träullsblock är den karakteristiska 

böjhållfastheten 3 gånger högre på helväggselementen. Detta kan förklaras genom att 

helväggselementen inte har några fogar. 
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11 Sammanfattande diskussion och slutsats  
Genomförda tester på helväggselement av cementbunden träull visar en högre böjhållfasthet 

än vad som tidigare dokumenterats på ytterväggar av cementbunden träull. Enligt våra 

resultat var den karakteristiska böjhållfastheten 3 gånger högre. Tidigare rapporter visar på 

att bärande ytterväggar av cementbunden träull kan byggas. Från våra tester och beräkningar 

skulle inte ett helväggselement av cementbunden träull klara påfrestningarna från jordtrycket 

i en källarkonstruktion. Det skulle behövas ett bärande pelar-balk system som används i 

dagens konstruktion.  

Från erhållna resultat verkar inte densiteten vara den avgörande faktorn på böjhållfastheten 

utan den är beroende av andra faktorer som har större inverkan. Arean på kontaktytorna 

mellan cementen och träullen, fiberlängd samt fiberriktning är de faktorer som påverkar 

böjhållfastheten mest. Tryckhållfastheten har ett direkt samband med densiteten, där en högre 

densitet ger en högre tryckhållfasthet. Trots att de karakteristiska resultaten på trycktesterna 

blev negativt kan det ändå ses som materialet är lika elastiskt i alla riktningarna 

En ökad böjhållfasthet på helväggselementen kan uppnås genom att trästaven avlägsnas från 

konstruktionen. Om detta inte är ett alternativ ska placeringen väljas med omsorg då 

trästaven är helväggselementets svagaste punkt.   

Den stora spridningen i densitet på helväggselementen bör reduceras. Om detta uppnås kan 

det bidra till många positiva effekter. Densiteten skulle kunna sänkas vilket bidrar till ett 

porösare material med en bättre värmeisoleringsförmåga som följd. Hållfasthetsmässigt sätt 

hade detta inte varit något problem då böjhållfastheten enligt våra resultat inte är beroende av 

densiteten. Det skulle även leda till att områden med sämre hållfasthet och eventuella 

köldbryggor på grund av materialansamlingar skulle försvinna. En annan positiv faktor är att 

mindre material skulle behövas vid tillverkning.  
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12 Fortsatt forskning 
Cementbunden träull är ett komplext och intressant material som det borde forskas mer inom. 

Svenska standarder borde tas fram för provning av materialet då vi tror att det kommer 

användas mer och bli populärare i framtiden. Vidareforskning på helväggselementen bör 

läggas på de problem som visat sig i rapporten. Förslag kan vara att hitta en optimal densitet i 

förhållande till hållfastheten och ett nytt system för lyftanordningen av elementen där 

trästaven försvinner.  
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Bilaga 1  

 

Figur 14: Brott i mitten på ett helväggselement där trästaven syns. 

  

Figur 15: Tvärkraftsbrott balk 1. 
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Figur 16: Bild på kub 1innan trycktestet. 

  

 

Figur 17: Bild på kub 6 innan trycktestet. 
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Bilaga 2  
Nedan följer testresultat på helväggselementen.  
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Bilaga 3  
Nedan följer testresultat på balkarna.  
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Bilaga 4  
Nedan följer testresultat på kuberna  
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Bilaga 5  
Moment och tvärkraft för en fyrpunktskonfiguration  
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Bilaga 6  
Geometri på jordtrycket och krafttillskott från triangel 1 och 2. 

Kraftbidrag från rektangel 1: 

 

F1 = K0*q*H = 0.53*2*2.6 = 2.8 kN/m 

Kraftbidrag från triangel 2: 

 

x = H*(K0*gp/K0* *H)= 16/19=0.84m 

b = H-x = 2.6 – 0.84 = 1.76m 

b1 = H-0.5 = 2.6-0.5 = 2.1m 

F2 = K0*gp*(b1+H)*0.5- K0*gp*(b+H)*0.5 = 0.53*16*(2.1+2.6)*0.5-0.53*16*(1.76+2.6)*0.5 

= 1,44 kN/m 

Kraftbidrag från triangel 3: 

F3 = K0*   *H
2
*0.5= 0.53*19*2.6

2
*0.5 = 34 kN/m 
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