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Bjelkelag av I-bjelker er raske å montere, er formstabile og gir 
liten fare for knirk. Det anbefales å benytte tabeller i henhold 
til komfortkriteriet ved dimensjonering av tre-
bjelkelag. Komfortkriteriet gir god stivhet og benyttes av Bygg-
forsk i deres byggdetalj. 522.351. I forhold til tradisjonelle trebjel-
ker er merkostnadene små ved å velge stivere I-bjelker.

I bjelkelag av I-bjelker skal det normalt alltid benyttes kant plate 
eller kantbjelke, vanligvis benyttes 18 mm fuktbestandig spon-
plate. Vanlige heltrebjelker og I-bjelker skal ikke kombineres, 
dette på grunn av forskjell i krymping ved uttørking og konse-
kvensene av dette. Stikkbjelker i gavler anbefales stikkspikret til 
gulvbjelkene med to stk. 28/90 eller tilsvarende i hver flens, se 
detalj.

Stikkbjelke

kantplate

To stk. 28/90 spiker i hver flens

Ca. 35 mm
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I trapputsparinger benyttes stegforsterkninger i for-
bin delsene mellom stikk-, veksel- og side bjelker.  For-
sterkningene monteres på begge sider av bjelken og 
hviler inn på underflensen på motstående bjelke. Bjel-
kene stikkspikres i tillegg med to stk 28/90 eller tilsva-
rende spiker i hver flens, se detaljen. I større trappe-
stikk kan det være nødvendig med beslag i tillegg til 
steg forsterkningene. Det benyttes forsterkninger som 
er minimum 18 mm tykke.

To stk. 28/90 spiker i hver flens

Ca. 35 mm

Forsterkning

Et godt alternativ til stegforsterkninger i stikk er bjelkesko 
utviklet spesielt for opphenging av  
I-bjelker. Beslaget spikres med 3, 1/40 kamspiker.  
Det er normalt ikke nødvendig med steg- 
forsterkninger, men med stegforsterkninger øker dette 
bjelkeskoens kapasitet. Det er også  
utviklet egne beslag for I-bjelke mot limtre.

For I-bjelker er det utviklet lydbøyle som er  
utformet slik at den henger på bjelkens underflens. Dette 
forenkler monteringen i forhold til vanlige  
lydbøyler. Lydbøylene monteres med antall og  
plassering som bøyletypene for vanlige trebjelker.
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1. DOBBEL TRESVILL 48x98 MM  
På GRUNNMUR MED ISOLASjONSkjERNE. 
For I-bjelker som for andre trebjelker er det gunstigst med grunnmursystemer med 
vanger/flenser av betong. Dette gjør at belastningen fra veggen kan føres gjennom kant-
plate/bjelke ned i grunnmur. Det kan benyttes kantplate av fuktbestandige sponplater 
som er minimum 18 mm tykke eller kantbjelke av H-kvalitet (smalflensbjelke). HI-kvalitet 
(bredflensbjelke) bør ikke benyttes da denne kan gi lavere kapasitet. Sammen med 
Masonite stender anbefales benyttet Masonite svill da dette gir liten kuldebro.  Den viste 
detaljen har dimensjonerende oppleggskapasitet på 23 kN når det benyttes Masonite 
svill med 45x45 mm flenser samt plattformgulv.

2. kLOSSFORSTERkNING BENyTTES 
FOR å økE OPPLEGGSkAPASITETEN.  
Det skal benyttes forsterkninger som ligger utenpå Masonite-bjelkens flenser og skal være 
like høy som bjelken. Spikres til flensene. Lengden på forsterkningen skal være fra kantplate/
kantbjelke til innerkant av innerste grunnmurssvill. Klossforsterk-ningen kan være av fukt-
bestandige sponplater og trevirke, ved trevirke skal klossen røyses (stående fiberretning). 
Den viste detaljen har dimensjonerende oppleggskapasitet på 43 kN når det benyttes 18 
mm tykke klossforsterkninger på begge sider av bjelken sammen med Masonite svill med 
45x45 mm flenser samt plattformgulv. Tykkere forsterkning gir større kapasitet.

3. DOBBEL TRESVILL 48x98 MM På GRUNNMUR MED ISOLASjONS-
kjERNE. DENNE DETALjEN HAR TRESTENDER OG TRESVILL.
Den viste detaljen har dimensjonerende oppleggskapasitet på 26 kN når det benyttes 
trestender- og svill der begge er minst 148 mm brede. Klossforsterkning utføres på 
samme måte som ved bruk av Masonite bjelke- og svill og har tilsvarende økning i 
oppleggskapasiteten med samme forsterkningstykkelse.

4. ENkEL TRESVILL 48x148 MM På 
GRUNNMUR MED BETONGkjERNE. 
Denne type grunnmursystem med isolasjon på ut- og innsiden av den bærende be-
tongkjernen gjør at kantplate/bjelke for Masonite - som for andre trebjelker ikke kan 
utnyttes til å overføre belastningen direkte ned i grunnmur. All belastningen må derimot 
føres gjennom gulvbjelken og eventuell klossforsterkning. For denne løsningen anbefales 
det også å kubbe mellom noen gulvbjelker for å sikre gulvbjelkenes sidestabilitet. Som 
alternativ eller et supplement til  klossforsterkning kan det kubbes mellom alle gulv-
bjelkene. Sammen med Masonite stender anbefales benyttet Masonite svill da dette gir 
liten kuldebro. Den viste detaljen har dimensjonerende oppleggskapasitet på 18 kN når 
det benyttes Masonite gulvbjelke med høyde 250 mm og Masonite svill med 45x45mm 
flenser samt plattformgulv. Samme kapasitet om det benyttes bindingsverk av heltre. 18 
mm klossforsterkning på begge sider av gulvbjelken øker kapasiteten til 43 kN.

5. OPPLEGG FOR MELLOMBjELkELAG. BINDINGSVERk  
MED MASONITE STENDER, BUNN- OG TOPPSVILL. 
Det kan benyttes kantplate av fuktbestandige sponplater som er minimum 18 mm 
tykke eller kantbjelke av H-kvalitet (smalflensbjelke). HI-kvalitet (bredflensbjelke) bør 
ikke benyttes da denne kan gi lavere kapasitet. Den viste detaljen har dimensjonerende 
oppleggskapasitet på 19 kN når det benyttes Masonite svill med 45x45mm flenser samt 
plattformgulv. 18 mm klossforsterkning på begge sider av gulvbjelken øker kapasiteten til 
29 kN. Benyttes bindingsverk av heltre med bredde på minimum 148 mm blir kapasitetene 
uten og med 18 mm klossforsterkning på begge sider av gulv-bjelken hhv. 23 kN og 39 kN.

Tekniske anvisninger for Masonite-bjelken inneholder mer utførlig 
beskrivelse av detaljer og kapasiteter og finnes på www.byggma.no
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Det er ofte ønske om å skjule dragere i bjelkelaget. I lydbjelkelag er 
dette nødvendig for å oppnå best mulig lyddemping. Til dette bruk er 
stål dragere gunstig da de gir mindre byggehøyde enn for eksempel 
limtre.Bjelkelag med innfelt ståldrager monteres i prinsippet ved at 
stål drageren monteres først. Deretter kapper man bort nedre flens og 
steget i Masonite-bjelken og monterer denne ned på drageren. Steg-
forsterkningen tilpasses ståldrageren og monteres på begge sider av 
Masonite-bjelken og spikres eller skrus til denne. Det skal kun være 
kontakt mellom forsterkningen og ståldragerens underflens. For øvrig 
skal	det	være	ca.	5	mm	klaring	mellom	Masonite-bjelke,	stål	drager	og	
forsterkning, dette for å unngå knirk.

STEGFORSTERkNING På BEGGE SIDER 
AV MASONITES-BjELkENS STEG. 
Bjelker med 47 mm flensbredde og 18 mm stegforsterkning spikres 
med 25/65 eller tilsvarende. Benyttes tykkere forsterkning for eksem-
pel 29 mm til bjelker med 70 mm flensbredde spikres det med 28/90 
eller tilsvarende spiker, spikerspisser bøyes. Også skruer kan benyttes. 
Ved dimensjonering av stegforsterkningen er det viktig at forsterknin-
gens høyde inn på ståldrageren og derved styrke ikke blir for liten. 
Dette må man være spesiellt oppmerksom på ved små ståldragere, 
der annen løsning kanskje må benyttes. Avhengig av bjelke dimensjon 
spikres eller skrus forsterkningene parvis fra hver side med følgende 
antall spiker eller skruer:  
Bjelkehøyde 200-220:   8 stk
Bjelkehøyde 250-500:  10 stk

Masonite-bjelker kan også monteres inn fra hver side inn på stål-
drageren og laskes sammen. Ved større Masonite- og stålbjelker kan 
man unngå steg forsterkning av Masonite-bjelken. Dette bør kontrolle-
res med beregninger

Stegforsterkning

Ståldrager

Stegforsterkning 
på begge sider av 
steg

Lask Bjelkeskjøt

Spikerspiss 
bøyes

STEGFORSTERkNING UNDER 
INNVENDIG BæREVEGG.
Masonite-bjelker skal normalt alltid forsterkes under bære-vegger. Det-
te kan utføres som vist med stegforsterkninger, en på hver side av ste-
get. Som forsterkning kan også benyttes kubbinger av Masonite-bjelke 
mellom bjelkene eller med stående klosseforsterkninger av heltre på 
siden av bjelkene

Stegforsterkning




