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Sammanfattning   

Vid vinkelräta infästningar trä mot trä i framförallt bjälklag inomhus används ofta 
balkskor som med sina spikar tar upp de skjuvande tvärkrafter som skall överföras 
mellan trädelarna. Balkskor spikas ofta med överdrivet många spik, vilket kostar 
både tid och pengar i onödan.  

Anledningen till detta är att man, för att slippa beräkningssteget, istället på ritningen 
anger att balkskon skall fullspikas. Som konstruktör vet man då att man är på säkra 
sidan och behövde inte ödsla tid på att räkna fram det dimensionerande antalet 
spikar. Om man på ett enklare sätt skulle kunna ta fram det dimensionerande antalet 
spikar så skulle man kunna spara tid vid dimensioneringen och monteringen, och 
pengar på den insparade tiden och materialet.  

Vi valde också en skarvning av bjälke, med hjälp av spikningsplåtar. Detta är inte en 
lika vanlig förbandstyp som balkskon, men när den används är beräkningen i regel 
relativt tidsödande och därför vore det bra att kunna minska den åtgående tiden. 
Spikplåtsskarven vi valt att undersöka är en skarvning av en fritt upplagd bjälke i ett 
fack, den är således utsatt för både moment och tvärkraft.  

Vi har valt att skapa ett dimensioneringsverktyg för dimensionering av 
träinfästningstyperna balksko och spikplåt. Det är ett verktyg som, från inmatad 
grundläggande data, förser användaren med lämpliga tvärsnitt, passande 
balksko/spikplåt, och lägsta antalet ankarspik.  

Det synliga användargränssnittet har programmerats i Visual Basic och erforderlig 
data för beräkningarna har samlats i Excel. Verktyget tar fram dimensionerande 
laster, enligt eurokoderna, och applicerar dessa i framtagningen av de utmatade 
värdena.  

  

  



Abstract     

At perpendicular fixings wood against wood especially in indoor joists, joist hangers 
are often used as hangers with their nails transferring the transverse shear between 
the wooden parts. Joist hangers are often fixed with an excessive amount of nails, 
which costs both time and money unnecessarily. 

The reason for this is that in order to avoid the calculation step, the constructor 
specifies that the joist hanger shall be full nailed. He then knows that he is on the 
safe side and did not have to waste time figuring out the actual number of nails 
required for the connection. If he, in a simpler way, would be able to calculate the 
required number of nails, time and therefore money could be saved in both the 
design and assembly.  

 

We also chose a joining of two beams, by means of nailing plates. This is not as 
common a type of joint that the joist hanger, but when used the calculation is usually 
fairly time-consuming and therefore it would be good to be able to decrease the time 
needed. The nail plate joint, we decided to investigate is a joining of a simply 
supported beam in a tray, it is thus exposed to both torque and shear. 

 

We have chosen to create a sizing tool for sizing wood connection types joist hanger 
and nail plate. It is a tool that, from the basic input data, provides the user with the 
appropriate cross section, suitable joist hanger / nail plate, and the lowest number of 
anchor nails.  

The visible user interface is programmed in Visual Basic and the necessary data for 
the calculations have been collected in Excel. The tool produces design loads, 
according to the Eurocodes, and apply them in the development of the output values. 
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Begreppsförklaringar 

 
GUI = Graphical  User Interface = Grafiskt användargränssnitt 

Visual Basic = Programmeringsspråk för att skapa små Windowsprogram 

VBA = Visual Basic for Applications 

MS Excel = Kalkylprogrammet) Microsoft Excel 

Grundform = Jomas sätt att inordna sina balkskor efter bredd och höjd 
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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund  

Vid våra första möten med vår kontakt på Ramböll blev vi medvetna om att det 
existerar en brist på hjälpmedel för dimensionering av träinfästningar. När det 
kommer till infästningar i betong och stål finns det avancerade 
dimensioneringshjälpmedel som tagits fram av tillverkarna själva (1) (2), hjälpmedlen 
underlättar byggkonstruktörens dimensioneringsarbete.  

Under sökningar på vad som eventuellt redan fanns publicerat i ämnet, hittade vi två 
examensarbeten som var av intresse för oss. Ett av Lovisa Wesslund (3), som 
behandlade framtagning av dimensionerande vindlast enligt eurokoderna. Det som 
fångande vårt intresse med Lovisas arbete var att hon valt att programmera själva 
hjälpmedlet i Visual Basic. Vi insåg snabbt att det var ett bra sätt att få fram ett 
lättanvänt verktyg med lättförståelig GUI (fasad).  

Det andra arbetet vi hittade var skrivet av Oliver Hagman och Erik Johansson, deras 
arbete (4) bestod av en genomgång av tvärkraftsbelastade träförband och avslutas 
med ett dimensioneringsverktyg i MS Excel. De räknar inte specifikt på balkskor eller 
spikningsplåt, de tar upp förbandstypen stål mot trä och dimensionerar endast 
tvärkraftskapaciteten för en spik.  

Vi valde balkskon, som är en relativt enkel anslutning. För att få in lite mer beräkning i 
arbetet valde vi även den lite mer, beräkningsmässigt, komplicerade anslutningen 
spikningsplåt. Vi såg att vårt tänkta arbete passade bra in i det kunskapsglapp som 
skapats i och med att de i sitt arbete inte utför en total dimensionering av tvärkrafts- 
och momentbelastade förband trä mot stål som vi tänkte undersöka.  

 

1.2 Syfte 

Arbetets syfte är att undersöka hur man skulle kunna skapa hjälpmedel för att 
underlätta konstruktörens arbete, genom att exempelvis automatisera och därigenom 
förenkla monotona och repetitiva delar av dimensioneringsprocessen. 

 

1.3 Frågeställning. 

 Är det möjligt att underlätta dimensioneringsprocessen vid infästningar trä mot 
metall(plåt)?  Går det att skapa ett verktyg som snabbt, lätt, och pålitligt kan dimensionera 
balksko- och spikplåtsförband?   Vilka parametrar/variabler är de mest kritiska vid dimensioneringen?  Går det att spara pengar genom att använda vår applikation och i så fall hur 
mycket? 
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1.4 Metod  

1.4.1 Förberedelser 

Vi kom fram till att beräkningshjälpmedlet helst borde omfatta hela 
dimensioneringsprocessen, enligt eurokoderna. För att minimera risken för fel 
orsakade av felaktig indata, tycker vi att det bäst om användaren, i största möjliga 
mån, har listor eller dylikt att välja från.  

Om vi minimerar antalet rutor där användaren fritt kan mata in data, anser vi att 
säkerheten kommer att öka. Vår tanke är att endast grundläggande uppgifter om 
byggnaden matas in i programmet, och att programmet utifrån dessa kan ge 
användaren dimensionerande:  

 Moment.  Tvärkraft.  Tvärsnitt.  Typ av balksko/spikplåt.  Mått på balksko/spikplåt.  Minsta antalet spik/skruv.  Spikmönster.  

Vi valde att arbeta med MS Excel för att sammanställa den data som krävs för 
dimensioneringsprocessen. För att få fram ett tydligt och lättanvänt 
användargränssnitt har vi bestämt att skapa ett program i Visual Basic, med hjälp av 
VBA-tillägget i Excel. Användarvänligheten är av stor vikt, detta för att minimera 
felaktigheter i resultatet. Vår uppfattning är att ju enklare inmatningen är desto färre 
felaktigheter blir det i det i det färdiga resultatet.  

En anledning till att vi valt att använda Visual Basic och MS Excel för att skapa 
verktyget, är att det går att vidareutveckla det om någon skulle önska. Ett enklare 
programmeringsspråk som Visual Basic är i så fall enklare än andra mer avancerade 
alternativ, tycker vi. På så sätt skulle framtida studenter eller aktiva ingenjörer kunna 
lägga till fler typer av förband och lasttyper, och på så sätt kunna skräddarsy 
hjälpmedlet efter deras egna önskemål. 

1.4.2 Framtagning av applikation 

Applikationen har skrivits i programmeringsspråket Visual Basic, det är ett relativt 
enkelt sätt att skapa små program. I vår utbildning ingår ingen programmeringskurs, 
dock hade vi båda lite erfarenhet av programmering sedan tidigare. Tanken var att 
inte examensarbetet skulle domineras av programmering, det är byggnadsteknik som 
är vårt ämne. All beräkning är inbäddad i koden och sker dolt för användaren, vilket 
skulle kunna få applikationen att framstå som enklare än den verkligen är. 
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1.6 Avgränsningar  

Vi har valt att avgränsa oss till två typer av förband. Det rent tvärkraftsbelastade 
förbandet balksko (se Figur 1), och spikplåt som både är tvärkrafts- och 
momentbelastat (se Figur 2). Anledningen till denna avgränsning är bland annat att 
det redan gjorts examensarbeten om tvärkraftsbelastade förband trä mot trä. Alla 
balkar antas vara fritt upplagda tvåstödsbalkar. 

Vid dimensioneringen av infästningarna kommer vi bara använda oss av 
konstruktionsvirke, anledningen till detta är att man med limträ sällan använder 
balkskor för infästningen. Om man använder limträ antar vi att man redan gjort en 
dimensionering innan beställningen av limträ sker, därför behöver vi bara ta fram ett 
dimensionerande tvärsnitt av konstruktionsvirke.  

Av samma anledning anser vi att skarvning med spikplåt främst kommer att 
användas med konstruktionsvirke och vi har därför inte heller med limträ i den 
dimensioneringen.  

Då vi antar att balkskor främst används till konstruktionsvirke i bjälklag kommer 
egentyngd och nyttig last vara dimensionerande för anslutningarna, varken vind- eller 
snölast blir därför aktuell.  

Vi har även avgränsat oss till ankarspik, då det är den vanligaste typen till den valda 
infästningen. Alternativen är exempelvis fransk träskruv och bultar, men dessa är inte 
aktuella i vårt fall då de framförallt används vid infästning trä mot betong eller trä mot 
stål. Ankarskruven bedömer vi som, hållfasthetsmässigt, snarlik ankarspiken, därför 
har vi inte räknat med den i vårt arbete.  

Vårt program kommer endast behandla tunna plåtar detta på grund av att både 
balkskor och spikningsplåtar räknas som tunna med hänsyn till de förankringar som 
kommer användas (se Formel 2).  

Vår studie kommer endast behandla infästningarna i den vanligaste typen av 

brottgränstillstånd dvs endast STR-A och STR-B. 

Figur 1 - Kraft i balksko 

    

Figur 2 - Krafter i spikningsplåt 
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2 Teoretisk utgångspunkt  
För infästningar och skarvar i stål och betong har de företag som tillverkar 
infästningsmaterielen skapat lösningar för att förenkla dimensioneringsarbetet för 
sina kunder, detta gynnar båda parter. Tillverkaren får sina produkter angivna på 
ritningar och i materielspecifikationer, även om likvärdiga produkter från andra 
tillverkare kan användas så är det ändå tillverkarens materiel som anges. Kunden, 
konstruktören, vinner på att dimensioneringsarbetet underlättas och förkortas. För 
träinfästningar finns ingen lika utförlig lösning, vilket skapar ett tomrum. Vi vill med 
vårt arbete visa på möjligheterna som finns, vi vill visa en möjlig väg mot ett mer 
komplett verktyg för träinfästningar. 

 

2.1 Dimensioneringsförutsättningar 

2.1.1 Eurokod 

2.1.1.1  Allmänt om Eurokod 

Eurokoder är sammanställda regler med ingående beskrivning av 
dimensioneringsgången, de är indelade i grupper med avseende på, framför allt, 
material. Eurokod 5 är den som beskriver dimensionering av olika träkonstruktioner. 

Eurokoderna ersätter de gamla s.k. partialkoefficienterna, som förut användes för 
dimensionering av byggnader. På en global marknad var partialkoefficienterna 
begränsande, då de endast gällde i Sverige. Eurokoderna ökar säkerheten både på 
material- och lastsidan, detta genom att minska materialets dimensionerande 
motståndskraft mot brott och dessutom öka lasternas dimensionerande värden. 

Formel 1 - Exempel dim. last och dim. kap. enligt eurokod, förklaring längre fram 

 [繋�鳥 = 賃尿任�∗庁�入�� ] ; [芸帳鳥 = �鳥 ∗ な,に ∗ 罫賃 + �鳥 ∗ な,の ∗ 芸賃] 
 

På SIS (5) kan man läsa följande korta sammanfattning om vad eurokoderna är. 

”Eurokoder är samlingsnamnet på standarder för beräkningsregler för dimensionering 
av bärverk.” 
”Den ökade globaliseringen innebär att eurokoderna ger stora fördelar för export- och 
tjänsteföretagen. Eurokoderna ger ökade möjligheter att konkurrera om uppdrag i 
andra länder. Det kan i sin tur betyda att kostnaderna för byggprojekt minskar. 
Genom standardisering ökar tillgången på kompetens vilket bidrar till högre kvalitet 
på byggandet.” 

2.1.1.2  Eurokod 5 (EK5) - SS-EN 1995: Dimensionering av träkonstruktioner 

Då vårt arbete gäller trä och träinfästningar, är det endast EK5 som har betydelse för 
oss. Balkskoinfästningen är ett förband med ren tvärkraftsbelastning, med ett 
skjuvplan. Spikplåtsinfästningen är ett tvärkrafts- och momentbelastat förband, med 
två skjuvplan. I kapitel 8 i EK5 (6) finns dimensioneringsregler för dessa förband. 
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2.1.2  Dimensioneringskrav enligt EK5 

2.1.2.1 Allmänna regler enligt EK5, 8.2.3 (6) 

1) Karakteristisk bärförmåga hos ett förband stål mot trä beror av stålplåtens 
tjocklek. Stålplåtar med tjocklek [t 判 ど,の ∗ 穴] klassas som tunna och stålplåtar 
med tjocklek [t 半 穴] toleransen [ど,な ∗ 穴] för håldiametern klassas som tjocka 
plåtar. Karakteristisk bärförmåga för förband med mellanliggande plåttjocklek bör 
beräknas med hjälp av linjär interpolering mellan gränsvärdena för tunn 
respektive tjock plåt.  

2) Hållfastheten hos plåten ska kontrolleras.  

3) Karakteristisk bärförmåga för spik, skruv, dymlingar och träskruv per 
skjuvningsplan och förbindare bör sättas till det minsta av värdena enligt följande 
uttryck.  

4) För begränsningar av linverkan som ingår i 繋銚掴,�賃 gäller 8.2.2.(2). 

5) Det ska beaktas att bärförmågan hos förband stål mot trä där en belastad ände 
ingår kan minskas av brott längst förbandets omkrets. 

2.1.2.2 Gällande regler, enligt EK5, för vårt arbete. 

1) Plåtarna som är aktuella i våra fall är max 2mm och ankarspikarna har 
diametern 4mm, detta ger:  

Formel 2 - Kontroll av plåttjocklek 

o [建椎鎮å痛 判 ど,の ∗ 穴銚津賃銚追鎚椎�賃] ⇔ [に兼兼 判 ど,の ∗ ね兼兼 = に兼兼] 戊 頚計! 
Våra plåtar ses alltså alltid som tunna, på grund av detta har vi endast tagit 
med de regler som gäller för infästning av tunn plåt mot trä. 

 

2)  

Formel 3 - Dimensionerande momentkapacitet för plåt 

o 警鳥 = [態∗暢入�尿 ] = [態∗調妊如∗捗熱,入�尿 ] 
 

Formel 4 - Dimensionerande tvärkraftskapacitet för plåt 

o 繋�鳥 = [血槻鳥 ∗ 決待 ∗ 建] 
 

Formel 5 – Kontroll av påkänning i stålförband 

o [�鳥 = 岾 庁��岫態∗痛∗長0岻峇 + 岾暢��調 峇 判 にのど [警鶏欠]] 
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3)       

Formel 6 - Karakteristisk bärförmåga, för tunn plåt i ett skjuvningsplan. 

 繋塚,�賃 = 兼件券 {ど,ね ∗ 血ℎ賃 ∗ 建 ∗ 穴怠な,なの ∗ √に ∗ 警槻,�賃 ∗ 血ℎ賃 ∗ 穴 + 庁�猫,�入替 岫欠岻岫決岻 
Formel 7 - Karakteristisk bärförmåga, för tunna plåtar som ytterdelar i ett förband 
med två skjuvningsplan. 

 繋塚,�賃 = 兼件券 {ど,の ∗ 血ℎ,態,賃 ∗ 建態 ∗ 穴な,なの ∗ √に ∗ 警槻,�賃 ∗ 血ℎ,態,賃 ∗ 穴 + 庁�猫,�入替 岫倹岻岫倦岻 
 

 

{  
  
   
 繋塚,�賃 = 計欠堅欠倦建結堅件嫌建件嫌倦 決ä堅血�堅兼å訣欠 喧結堅 嫌倦倹憲懸券件券訣嫌喧健欠券 剣潔ℎ 血�堅決件券穴欠堅結.血ℎ,賃 = 計欠堅欠倦建結堅件嫌建件嫌倦 決ä堅血�堅兼å訣欠 件 建堅ä穴結健結券.建怠 = 経結建 兼件券嫌建欠 懸ä堅穴結建 欠懸 懸件堅倦結嫌建倹剣潔倦健結倦結券 剣潔ℎ 件券建堅ä券訣券件券訣嫌穴倹憲喧結建.建態 = 劇倹剣潔倦健結倦 ℎ剣嫌 兼件建建結堅嫌建欠 建堅ä穴結健結券.穴 = 繋�堅決件券穴欠堅結券嫌 穴件欠兼結建結堅.警槻,�賃 = 繋�堅決件券穴欠堅結券嫌 倦欠堅欠倦建結堅件嫌建件嫌倦欠 血健検建兼剣兼結券建.繋銚掴,�賃 = 繋�堅決件券穴欠堅結券嫌 倦欠堅欠倦建結堅件嫌建件嫌倦欠 憲建穴堅欠訣嫌決ä堅血�堅兼å訣欠.決待 = 継血血結倦建件懸 決堅結穴穴 血�堅 喧健å建結券, 喧健å建結券嫌 決堅結穴穴 兼件券憲嫌 ℎå健結券.畦軽警. な = 経結 剣健件倦欠 決堅剣建建兼剣穴結堅券欠 件健健憲嫌建堅結堅欠嫌 件 F�gur ぬ

 

 
 Aktuella brottmoder  

Figur 3 - Brottmoder för förband stål mot trä, figur 8.3 EK5 (6) 

 
 

 

 

 

4)  
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a. 8.2.2.(2): I uttrycken är första termen i högra ledet bärförmågan 

enligt Johansens flytteori, medan andra termen i högra ledet[庁�猫,�入替 ] 
är bidraget av linverkan. Bidraget till bärförmågan av linverkan bör 
begränsas till följande andel av Johansens-delen (ankarspik är 
räfflad): {計懸欠穴堅欠建件嫌倦欠 剣潔ℎ 堅ä血血健欠穴結 嫌喧件倦欠堅 暮 にの% 

 
b. Om 繋銚掴,�賃 inte är känd bör bidraget från linverkan sättas till noll. 
 
c. För förbindare i förband med ett skjuvningsplan sätts den 

karakteristiska utdragsbärförmågan 繋銚掴,�賃 till den lägre av 
bärförmågan i de två förbandsdelarna. De olika brottmoderna visas i 
Figur 8.3. 

 
5) Se BILAGA A i EK5 (6). Vi bedömer inte denna del som dimensionerande, 

detta på grund av att vi inte har någon utifrån verkande normalkraft på balken. 
Vår normalkraft är endast momentets horisontala resultant, den kommer inte 
upp i så stora värden. 
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2.1.3 Material- och kontrollparametrar 

 2.1.3.1 Bäddhållfasthet 

Bäddhållfastheten är träets kapacitet att motstå tvärkrafter vinkelrätt mot 
fiberriktningen, den är starkt knuten till träets densitet. Detta kan man lätt se på 
formeln för beräkning av bäddhållfastheten (Formel 11), där densiteten alltid kommer 
att ha en större betydelse än spikens diameter. 

Bäddhållfastheten är framförallt avgörande i de fall en spik med hög kapacitet 
används. Om träets bäddhållfasthet inte är tillräckligt hög så kan spikens förmåga 
heller inte utnyttjas fullt ut.  

2.1.3.2 Förbindarens flytmoment 

Detta är spikens flytmoment, det beräknas med (Formel 12). Flytmomentet är framför 
allt avgörande då virke av hög densitet används, vilket beror på att spiken då 
deformeras kraftigt, innan träet gör det.  

2.1.3.3 Densitet 

Träets densitet är en avgörande faktor vid dimensionering av just tvärkraftsbelastade 
förband, detta på grund av att skjuvdeformationen blir större vid porösare och 
därmed lättare virke. 

2.1.3.4 Böjhållfasthet 

Böjhållfastheten kontrolleras för vald plåt, dessutom dimensioneras balken med 
avseende på böjmomentkapacitet. 

Formel 8 - Dimensionerande böjmomentkapacitet för balk. 

 警�鳥 = [血陳鳥 ∗ 激佃] = [[賃尿任�∗捗尿入怠,戴 ] ∗ [長∗ℎ鉄滞 ] ∗ 倦ℎ] = [賃尿任�∗捗尿入∗長∗ℎ鉄胎,腿 ∗ 倦ℎ] 
Formel 9 - Dimensionerande böjmoment för fritt upplagd balk 

 警帳鳥 = [槌∗鎮鉄腿 ] 
 

2.1.3.5 Skjuvhållfasthet 

Plåtar och spikar skall kontrolleras för skjuvbrott. 

 

2.1.4 Dimensioneringsgång 

En tillverkare av balkskor som har utförliga dimensioneringsförslag för sina produkter 
heter JOMA (7), vi har därför valt att vid dimensionering av balkskor använda oss av 
deras handbok i kombination med våra formelsamlingar (8) (9) (7). 

När det gäller dimensionering av spikplåtar har vi kombinerat formelsamlingarna (8) 
(9) (10) med ett räkneexempel på Svenskt trä (11) 
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3 Genomförande  
Vi inledde arbetet med att söka detaljerad information om balkskor och spikplåtar, för 
att hitta ett angreppssätt. Vi diskuterade hur vi ville att applikationen skulle fungera 
och se ut. Under arbetets gång har vi vid flera tillfällen tvingats till ändringar av 
planen då vi kommit fram till bättre sätt att lösa problemen. Dimensionering och 
programmering har oftast skett parallellt. Vi har utfört beräkningar och kontroller, i 
enighet med eurokod.  

3.1 Generellt 

3.1.1 Dimensionering av balk 

Vid dimensioneringen av balksko finns det två balkar, primär- och sekundärbalk (se 
Figur 1). Primärbalken är den bärlina som exempelvis sitter fast i en vägg eller annan 
struktur, primärbalken är vinkelrät i förhållande till sekundärbalken. Kravet är att 
sekundärbalken inte är högre än primärbalken, detta på grund av att balkskon i så fall 
inte går att fästa på rätt sätt. 

Balkarna dimensioneras med avseende på böjmoment, att kunna välja rätt storlek på 
plåt och balksko. Då vi endast behöver balkens dimensioner gör vi ingen kontroll av 
tvärkraften, vi bedömer att momentet är den dimensionerande kraften för balken. 

 

3.1.2 Materialförutsättningar 

I Jomas handbok (7) finns följande materialförutsättningar. 

”Virke som används i förbindning med Joma byggbeslag ska vara limträ enligt svensk 
standard SS-EN 1995-1-1:2004, avsnitt 3.3, (GL24h och GL28h enligt EN 1194 eller CE 
L40c och CE L40s enligt SS-EN 14080) eller konstruktionsvirke enligt SS-EN 1995-1-1:2004, 
avsnitt 3.2 (C18 – C40 enligt EN 338). Värdena i dimensioneringstabellerna förutsätter att 

lägsta virkeskvalitén är C24 [�賃 = ぬのど 賃直陳典]. Vid virkeskvalitet C18 ska tabellernas värden 

multipliceras med 0,95 och vid virkeskvalitet C14 ska tabellernas värden multipliceras med 
0,90.” (7) 
 
”HD-vinkel 436 är tillverkad av stålkvalitet S350GD. Detta stål har normerad undre 
sträckgräns 血槻賃 = ぬのど 警鶏欠. Övriga beslag är tillverkat av stålkvalitet S250GD, som har 
normerad undre sträckgräns 血槻賃 = にのど 警鶏欠 .” (7) 
 
”Joma byggbeslag är varmförzinkade enligt svensk standard SS-EN 10346:2009. För Joma 
stolpskor, stolpjärn och betongvinklar är korrosionsskyddet Z350 (350g zink/m2 ca. 50 μm), 
vilket uppfyller kraven enligt klimatklass 3. Övriga Joma byggbeslag har ett korrosionsskydd 

som minst motsvarar 傑にばの [にばの訣 佃�津賃陳鉄 , 潔欠. にど �兼], vilket uppfyller kraven enligt klimatklass 1 

och 2.” (7) 
 
”Värdena i dimensioneringstabellerna förutsätter ankarspik med: 

 Utdragsvärde 繋銚掴,賃 半 ば,は [罫ä健健結堅 懸件穴 �賃 半 ぬのど 賃直陳典]. 
 Tillverkningstrådens draghållfasthet 血通 半 はどど 朝陳陳鉄.  Mått enligt Tabell 3.” (7) 
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Balkskon och spikplåten har alltså egenskaperna: 

 Stålkvalitét: S250GD, 血槻賃 = にのど 警鶏欠 

 Korrossionsskydd 半 傑にばの [にばの訣 佃�津賃陳鉄 , 潔欠. にど �兼], Klimatklass 1 och 2. 

 
 
3.1.3 Spikens dimensionerande bärförmåga 

Formel 10 - Karakteristisk bärförmåga med avseende på skjuvning per skjuvningsplan 
och förbindare, för enskärigt förband, stålplåt mot trä, plåttjocklek 判 ど,の ∗ 穴 

 ��,�� = 兼件券 {ど,ね ∗ 血ℎ,賃 ∗ 建怠 ∗ 穴 な,なの ∗ √に ∗ 警槻,�賃 ∗ 血ℎ,賃 ∗ 穴 + 庁�猫,�入替  

o �層 = 兼件券 {懸件堅倦結嫌穴結健結券嫌 建倹剣潔倦健結倦嫌倦堅憲懸結券嫌 血�堅欠券倦堅件券訣嫌健ä券訣穴 

o {纂 = 鯨喧件倦結券嫌 穴件欠兼結建結堅 [兼兼]} 
o Kontroll: {建椎鎮å痛 = に兼兼 判 (ど,の ∗ 穴鎚椎�賃ℎ通塚通鳥) = 岫ど,の ∗ ね岻 = に兼兼 戊∴ 剣倦!} 

Formel 11 - Karakteristisk brotthållfasthet för hålkantstryck (bäddhållfasthet) 

 讃�,� = [ど,どぱに ∗ �賃 ∗ 穴] 慕 {穴 = ね兼兼 判 は兼兼} 
 

Formel 12 - Förbindarens flytmoment 

 捌姿,�� = [ど,ぬ ∗ 血通 ∗ はどど態,滞]  慕 {迎憲券穴 嫌喧件倦} ,{血通 = はどど [警鶏欠]} 
Formel 13 - Dimensionerande bärförmåga för förband 

 ��,�纂 = [賃尿任��� ∗ 繋塚,�賃] 
 

o För 倦兼剣穴 se (Tabell 4) . 
o För �倦 se tabell (Tabell 5).  
o Partialkoefficienten för träförband är �暢 = な,ぬ 
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Utdragskapacitet [繋銚掴,�賃] 
  

Figur 4 - Figur T6.5.1a (10) 

Då alla spikar slås vinkelrätt mot träets fiberriktning och att: 

{  
  畦券倦欠堅嫌喧件倦 戊 穴 = ね兼兼 判 は兼兼戊  繋銚掴,�賃 = [血銚掴,賃 ∗ 穴 ∗ 健勅捗]血銚掴,賃 = [はの ∗ など−滞 ∗ �賃態] 警鶏欠{ 健勅捗 = 血�堅欠券倦堅件券訣嫌健ä券訣穴岫結券健件訣建 F�gur ね岻 半 は ∗ 穴岫血�堅 欠券倦欠堅嫌喧件倦岻穴 = 嫌喧件倦穴件欠兼結建結堅 �賃 = 建堅ä結建嫌 倦欠堅欠倦建結堅件嫌建件嫌倦欠 穴結券嫌件建結建 岫結券健件訣建 F�gur ね岻

  戊 

Formel 14 - Utdragskapacitet för ankarspik 4mm 

 戊 ��姉,�� = [掃捜 ∗ 層宋−掃 ∗ ��匝 ∗ 想 ∗ 鯖蚕讃], 岫 繋�堅 欠券倦欠堅嫌喧件倦 兼結穴 穴 = ね兼兼. 岻 
 

Formel 15 - Karakteristisk skjuvkraftskapacitet, per spik och skär ��,��= 兼件券 {ど,ね ∗ 岫ど,どぱに ∗ �賃 ∗ ね−待,戴岻 ∗ 建怠 ∗ ねな,なの ∗ √に ∗ 岫ど,ぬ ∗ 血通 ∗ はどど態,滞岻 ∗ 岫ど,どぱに ∗ �賃 ∗ ね−待,戴岻 ∗ 穴 + (はの ∗ など−滞 ∗ �賃態 ∗ ね ∗ 詣勅捗)ね  
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3.1.4 Dimensionerande lasteffekter i brottgräns 

I vårt fall är det endast aktuellt med egentyngd och nyttig last. Bärverkets hållfasthet 
är avgörande, vilket, enligt EK, 6.4.1 (12), ger STR som dimensionerande 
brottgränstillstånd. 

 継計, は.ね.に. 岫ぬ岻 戊 継鳥 判 迎鳥 (12) 

 継鳥 = Dimensioneringsvärdet för lasteffekt. 
 迎鳥 = Dimensioneringsvärdet för motsvarande bärförmåga. 

I vårt fall har vi ogynnsam egentyngd, och variabel nyttig last. 

 頚訣検券券嫌欠兼 結訣結券建検券訣穴 = 罫賃,鎚通椎 
 撃欠堅件欠決結健 券検建建件訣 健欠嫌建 = 芸賃 

Variabel nyttig last som huvudlast ger: 

Formel 16 - STR-A:6.10a 

 鯨劇迎 − 畦: は.など欠 戊 芸帳鳥 = [�鳥 ∗ な,ぬの ∗ 罫賃,鎚通椎 + �鳥 ∗ な,の ∗ �待 ∗ 芸賃] 
Ogynnsam permanent last som huvudlast ger: 

Formel 17 - STR-B:6.10b 

 鯨劇迎 − 稽: は.など決 戊 芸帳鳥 = [�鳥 ∗ な,に ∗ 罫賃,鎚通椎 + �鳥 ∗ な,の ∗ 芸賃] 
Partialkoefficienten �鳥 beror på säkerhetsklassen och ges av tabell 1.2 (9) �待 − 血欠倦建剣堅券 ges av tabell 1.6 (9) 

3.2 Balksko 

3.2.1 Allmänt 

Spikarna i balkskons flikar skall bära hela tvärkraften i snittet, de överför kraften till 

primärbalken. Spikarna i balkskons liv är inte bärande då sekundärbalken vilar i det U 

som bildas i balkskon, spikarna hjälper dock förbandets stabilitet och ser till att 

sekundärbalkens ände ligger an mot primärbalken. 
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Figur 5 – Jomas krav på montering, tabell 2 (7). Måtten anges i mm. 

  

 畦 − 決 判 ぬ兼兼 
 捲 半 にど兼兼, 懸件穴 券結穴å建堅件倦建欠穴 健欠嫌建. 
 検 半 にぱ兼兼, 懸件穴 券結穴å建堅件倦建欠穴 健欠嫌建 

 

3.2.2 Dimensionering 

Balkskon dimensioneras genom att erforderligt antal spik tas fram, varpå lämplig 
grundform kan bestämmas. Vi har använt Jomas handbok (7) vid dimensioneringen. 
Vi har valt att inte kontrollera några kantavstånd eftersom balkskon har fasta hål, 
dessutom har vi följt Jomas (7) minimiavstånd.  

Dimensionerande tvärkraften i snittet och dimensionerande tvärkraftskapaciteten per 
spik används för att ta fram det erforderliga antalet spik. I vårt fall är det endast ett 
skär per spik, se (Formel 15). 

[   
 [ 繋塚,帳鳥岫倦軽岻繋塚,�鳥 岾 倦軽嫌喧件倦峇] = 畦券建欠健 嫌喧件倦]   

 
 

Med hjälp av antalet spik samt balkens höjd och bredd hittas den mest lämpliga 
grundformen, se (Tabell 1), (Tabell 2), (Figur 5) och (Figur 12). 
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I följande exempel har vi valt den balksko med lägst antal hål och följaktligen lägst 
tvärkraftskapacitet. Det stringenta förfarandet hade varit att även använda balken 
med högst tvärkraftskapacitet [45x220], men på grund av att höjden på den valda 
balkskon [96] inte kommer kunna inverka tillräckligt stödjande på balken valde vi en 
balk med måtten [45x195]. Vi har varit i kontakt, via telefon, med konstruktören som 
tagit fram Jomas handbok (7) och han menar att det inte finns någon skriven regel 
som anger maximal höjd på balk med avseende på balkskons höjd. 

 

Enligt Jomas dimensioneringtabell för ankarspik (7), har en balksko med 12st spikar 
tvärkraftskapaciteten: 

 {系にね畦券倦欠堅嫌喧件倦 ね,ど捲ぬの 戊 繋塚,�賃 = [な,のば [ 賃朝鎚椎�賃]] 戊 

 劇剣建欠健 繋塚,�賃 = [岫な,のば ∗ なに岻 = なぱ,ぱね [倦軽]] 
 {警結穴結健健å券訣 健欠嫌建 + 計健件兼欠建倦健欠嫌嫌 な − に 戊 倦陳墜鳥 = ど,ぱ�暢 = な,ぬ  

 劇剣建欠健 繋塚,�鳥,長銚鎮賃鎚賃墜 = 岾怠腿,腿替∗待,腿怠,戴 峇 = なな,のひ [倦軽] 
 

En balk {ねの捲なひの系にね  har enligt träguiden (13) tvärkraftskapaciteten: 

 繋塚,�鳥,長銚鎮賃 = など,ぱ [倦軽] 
  

 [繋塚,�鳥,長銚鎮賃鎚賃墜 = なな,のひ 半 繋塚,�鳥,長銚鎮賃 = など,ぱ ]  
 

 

  



5 
 

3.3 Spikningsplåt 

Figur 6 - Balk med spikningsplåt 

 

3.3.1 Allmänt 

A-måttet är måttet från balkens vänstra upplag till skarven som skall sammanfogas 
med spikningsplåten. Spikningsplåten kompenserar för tvärkraften och 
momentkraften som uppstår vid skarven. Den största momentkraften vid en fritt 
upplagd balk uppstår i mittsnittet på balken medans den största tvärkraften uppstår 
vid stöden. Programmet behandlar endast en tvåstödsbalk och därför uppstår det 
aldrig något stödmoment annars blir en kritisk punkt den precis över ett stöd då den 
maximala tvärkraften uppstår där samt stödmoment. ’ 
Spikningsplåtarna kommer att placeras med en viss förskjutning gentemot varandra 
för att kunna uppfylla de krav som EK5 (6) ställer på spiklängder. 

  I ett förband med tre 
delar får spikarna 
överlappa i den mittersta 
delen förutsatt att [岫建 − 建態岻 > ね ∗ 穴] 

 

  

Figur 7- Kontroll av överlapp av spikar 
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3.3.2 Dimensionering 

Spikningsplåten dimensioneras med hänsyn till tvärkraft och moment. Det utförs en 
preliminär dimensionering först som enbart beror på tvärkraften för att bestämma 
vilken dimension på spikningsplåt som är mest lämplig, sedan utförs en ny 
dimensionering med hänsyn till både tvärkraft och moment. Vid beräkningen av 
kraftkomposanterna i spikningsplåten används det polära tröghetsmomentet. 
Kraftresultaten som uppstår jämförs i sin tur med kraftkapaciteten och sedan 
bestäms antal spikar för plåten. Spikarna väljs till fulla rader i spikningsplåten, alltså 
om det krävs 2 rader och 1 spik kommer programmet välja 3 rader spik, detta för att 
få till en bra symmetri kring tyngdpunkten på varje spikningsplåt. Se (Figur 8)Fel! 
Hittar inte referenskälla. . 

 

 Dimensionerande tvärkraftskapacitet tas fram med Formel 7 och Formel 13 
 Dimensionerande momentkapacitet: 警�鳥 = (繋塚,�鳥 ∗ ℎä懸欠堅兼)  Spikgruppens polära tröghetsmoment: �椎 = ∑岫捲�態 + 検�態岻 
 Spikkrafter i brottgräns:{繋掴� = (−暢0∗槻��妊 )繋槻� = (蝶津 − 暢0∗掴��妊 ) 
 Resultantens storlek: 繋� = √岫繋掴�岻態 + (繋槻�)態 

 

Figur 8- Kraftfördelning spikningsplåt 
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3.4 Applikation 

3.4.1 Utseende  

 

Figur 9 - Applikationens GUI 
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3.4.2 Programmering och funktion 

Applikationen är programmerad i Visual Basic som är ett tillägg i Excel. Programmets 
uppbyggnad är utformat på så sätt att användaren, bortsett från inmatning av 
upplagslängd, endast har möjlighet att välja förutbestämda variabler, såsom 
säkerhetsklass, klimatklass, nyttig last mm. (se Figur 9)  

Efter val av variabler görs en selektering av vilka balkar som är lämpliga för de 
ingående lasterna som dimensioneras utefter valda variabler. I programmet uppstår 
det en del moment-22-situationer då för vissa beräkningar, t.ex. vid 
dimensioneringen av balken, krävs en egentyngd som inte finns innan användaren 
gjort val av balk, då används ett medelvärde på egentyngden som sedan korrigeras 
vid val av balk.  

När egentyngden då korrigerats utförs nya beräkningar på lasterna för att 
programmet ska bli så exakt som möjligt. Programmet kontrollerar de tvärsnitt som 
finns tillgängliga och de balkarna som lämpar sig hamnar sedan i en lista, 
användaren kan då välja en lämplig balkdimension. När användaren sedan gör ett 
val av balk tas ett värde på balkens dimensionerande upplagskraft fram, som är 
beroende av den specifika balkens egentyngd samt de tidigare valda variablerna.  

Så långt ser de olika delarna i applikationen relativt lika ut men efter den punkten så 
skiljer det sig åt på så sätt att vid dimensionering av balkskon krävs ett val av 
primärbalk som är den balk eller bärlina där spikskon fästs i, samt vid dimensionering 
av spikningsplåten efterfrågas ett a-mått som är det mått från balkens vänstra stöd, 
sett framifrån, där snittet på balken är och spikningsplåten ska appliceras.  

Efter de ytterligare valen så dimensioneras sedan spikarna och åtgången beräknas 
och sedan visas resultat nederst i programrutan.  
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4 Resultat 
 

4.1 Användartest av applikation 

Vi lät konstruktörer testköra applikationen en kort stund, detta för att få generella 
åsikter om hur den upplevs och konstruktörernas uppskattar användarvänlighet och 
användbarhet. Vi valde anställda på Rambölls Norrköpingskontor, där vi har gjort 
delar av examensarbetet. Applikationen upplevdes som enkel och praktisk i linje med 
vår målsättning, vi fick också en del feedback som hjälpte oss att korrigera 
otydligheter i applikationens GUI. 

 

4.2 Data gällande dimensioneringen 

Vid dimensioneringen av balkskon, med programmet, har det erforderliga antalet 
spikar aldrig uppgått till att alla hål används, s.k. fullspikning. 

En fullspikad balksko klarar större laster än balken. 

I ett exempelfall hade balkskon 16st hål i flikarna, dimensionering med vårt program 
gav 6st som erforderligt antal spik. Insparat antal spik, mellan fullspikning och 
minimalt antal, var 10st per balksko. För ett bjälklag med 10st balkar med en balksko 
i var ände blir det 200st insparade spik. 

 繋憲健健嫌喧件倦券件券訣 戊 ぱ + ぱ = なは 嫌建 [ 鎚椎�賃長銚鎮賃鎚賃墜] 
 継捲. 喧å 穴件兼.兼結穴 欠喧喧健件倦欠建件剣券 戊 ぬ+ ぬ = は 嫌建 [ 鎚椎�賃長銚鎮賃鎚賃墜] 
 �券嫌喧欠堅欠穴結 嫌喧件倦欠堅 戊 なは − は = など 嫌建 [ 鎚椎�賃長銚鎮賃鎚賃墜] 
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5 Analys och slutsatser   
 

5.1  Möjliga besparingar 

Vid dimensioneringen av balkskon är det tydligt att det erforderliga antalet spikar 
ytterst sällan uppgår till att alla hål används, s.k. fullspikning.  

I exempelfallet får vi 200st insparade spik för 10st balkar. 200st spik representerar 
inte någon avsevärd summa pengar, men om det rör sig om många balkar så anser 
vi att det är värt att använda sig av dimensionerande antalet spikar med hjälp av vår 
applikation.  

Materialkostnaden för spikar är lätt att omvandla till en kostnad, då är det svårare 
med arbetskostnaden knuten till att slå i spikarna. Det finns ingen så detaljerad 
enhetstid som skulle behövas för att räkna ut den faktiska kostnadsbesparingen, vi 
får istället göra en uppskattning.  

Om det i många fall rör sig om minst en halvering av antalet spik som ska slås i så är 
vår uppfattning att besparingen i arbetskostnad minst kommer upp i samma storlek 
som materialkostnaden, detta befäster nyttan med vår applikation. 

När det gäller spikplåtarna så är inte den eventuella vinsten knuten till antal spik, den 
är istället knuten till konstruktörens insparade arbetstid. Det är ingen mätbar mängd, 
men det är klart att vår applikation underlättar dimensioneringsprocessen avsevärt. 
Om applikationen passar hens ändamål, så kan en konstruktör, genom att använda 
vår applikation, spara tid och därmed också pengar. 

 

5.2 Förenkling av dimensioneringsprocessen 

Både för balkskor och för spikplåtar underlättas dimensioneringsprocessen av att 
konstruktören slipper att själv ta fram: dimensionerande last enligt eurokod, 
snittkrafter i infästningen, mått på infästningsdetalj, minsta antalet spikar, och 
spikmönster. Allt detta sköts helt av applikationen, vilket vi anser förenklar och 
förkortar processen avsevärt.  
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5.3 Kritiska parametrar 

Många parametrar är viktiga vid dimensioneringen, men vid dimensionering av just 
tvärkraftsbelastade förband stål mot trä är träets densitet av extra stor vikt (se Figur 
10). Detta beror på att spiken och plåten har en avsevärd skjuvhållfasthet, vilket inte 
är fallet för trä med låg densitet.  

Låg densitet är, när det gäller trä, ekvivalent med låg täthet, låg täthet ger i sin tur 
sämre motståndskraft mot skjuvande tvärkrafter. I andra fall med förband trä mot trä 
kan man ha olika densitet på de ingående trädelarna, spiken blir då den tredje 
parametern i förbandet. I våra förband är det bara en trädel, därför blir dess densitet 
så avgörande vid dimensioneringen. 

Vi valde att låta applikationen dimensionera balken med avseende på böjmoment, för 
att få fram tvärsnittet som krävdes. Vid denna dimensionering är framförallt 
tvärsnittets höjd en kritisk parameter, se Formel 8 där höjden kvadreras till skillnad 
mot bredden. 

 

 

Figur 10 – Bäddhållfasthet vid olika konstruktionsvirkesklasser 
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5.4 Applikationens pålitlighet 

Då vi inte har haft mer tid på oss än de 10 veckor examensarbetet motsvarar, så har 
applikationen tyvärr inte kunnat fulländas helt. Vi har haft godkänd funktion som mål 
och det uppfyller den nu, men mer skulle givetvis kunna tillföras.  

Om vi haft mer tid hade alla funktioner kunnat funktionstestas ytterligare. Datorer har 
förmågan att snabbt utföra avancerade räkneoperationer och eventuella fel i 
applikationen beror inte på dem, de buggar som eventuellt finns beror på felaktig 
programmering.  

Applikationen kan upplevas som oseriös med tanke på sitt enkla gränssnitt, men det 
beror på att enkelhet var något vi eftersträvade. Ju enklare inmatning, från listade 
parametrar, desto tryggare dimensionering. Vi anser att applikationen är säker att 
använda för dimensionering.  
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6 Avslutande diskussion   
 

Vi inser att vår applikation är långt ifrån en färdig produkt, men att den trots detta 
skulle kunna användas som den är. Vi tror att den kan komma att uppdateras i 
framtiden, av konstruktörer eller studenter.  

Om man ofta har en horisontell last som verkar på balken, exempelvis vindtryck på 
en fasad, så skulle man kunna lägga till den kraften i applikationen, det är dock 
endast aktuellt i dimensioneringen av spikningsplåten.  

Vi har valt att utelämna ankarskruv och bara räknat med ankarspik i 4mm, vill man 
kunna välja även ankarskruv så går det att lägga till ett fält där man väljer spik eller 
skruv, samt förbindarens diameter.  

Vi har bara använt Jomas sortiment i vår databas vilket bland annat leder till att vi 
inte kan använda klimatklass 3, Joma har inga balkskor eller spikningsplåtar med 
ytbehandling som klarar kraven för klimatklass 3. Vi har dock med klimatklass 3 i 
applikationen, detta på grund av att man kan lägga in andra tillverkare i databasen 
och därmed kunna använda även klimatklass 3.  

Ett användbart tillägg till applikationen skulle vara möjligheten att välja limträ, då det 
händer att även limträ används vid infästningarna balksko och spikningsplåt. 

En sak som blev klar för oss under arbetets gång är hur enkelt det faktiskt är att 
automatisera delar av beräkningarna, något vi förmodligen kommer använda oss av 
på våra framtida arbeten. Det finns många beräkningar man utför som kan 
automatiseras och på så sätt underlätta sin vardag. Det kan vara allt från enkla 
programmerade knappar till mer komplexa automationer, som alla kan skapas i 
Excel.  

Datorn är också mycket snabbare än oss på att jämföra flera variabler med ett krav 
för att hitta en lösning, datorn är också mer pålitlig i dessa fall eftersom en människa i 
regel tappar fokus vid repetitivt arbete. Flaskhalsen är att man själv måste komma 
fram till algoritmen datorn ska använda sig av, löser man det och på så sätt ger 
datorn rätt verktyg så går det att på ett relativt enkelt sätt bygga kraftfulla verktyg som 
löser avancerade problem. 

 

En nackdel med att fullspika balkskon är att risken för uppsprickning i 
sekundärbalken rimligtvis borde öka, spikraden i balkskons liv ligger inte långt ifrån 
änden på balken.  

En kontroll som skulle kunna beaktas i framtiden är just spräckningsrisk vid dragning 
vinkelrät fibrerna. Det är en aspekt som vi inte har tagit hänsyn till i något av fallen, vi 
har följt de anvisningar som angivits från tillverkarna av balkskor och spikningsplåtar 
för att undvika just sådana problem. Men ifall man ska utöka programmet och räkna 
med t.ex. moment i balkskon skulle en kontroll av spräckningsrisk vara lämplig. 
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7 Metodkritik 
 

I applikationen kan användaren i alla val utom upplagslängd välja mellan 
förutbestämda värden, det kan göra att programmet upplevs som mindre exakt då 
det i somliga fall kan finnas andra val, till exempel i frågan om virkeskvalitet, 
spridningsmått samt även nyttig last om användaren i fråga har exakta värden för 
dessa variabler. 

Vi tänkte först ha med en ruta där man kan gå runt dimensioneringen genom att 
direkt mata in dimensionerande last, men vår avsikt att minimera fria inmatningar 
hindrade detta. Det är givetvis en omväg att behöva göra dimensioneringen i 
applikationen om man redan har aktuella dimensionerande laster för balken. 

 

  



11 
 

8 Figurer 
 

Figur 11 - Typskiss balksko 

 
 

Figur 12 –Måttskiss av Jomas grundformer (7) För förklaring se Tabell 1 

 
 

Figur 13 - Typskiss spikningsplåt 
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9 Tabeller 
 
Tabell 1 - Mått för Jomas olika grundformer [mm] (7) För förklaring se Figur 12 

 

 

Tabell 2 - Bredd A och höjd B för olika grundformer [mm] (7) För förklaring se Figur 12 
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Tabell 3 – Mått på Jomas ankarspik [mm] (7) 

 
 
Tabell 4 - Tabell 6a (9) – Hållfasthetsfaktorn 倦陳墜鳥 för träförband 

Förband Kortvarigaste last i   Klimatklass   

  en lastkombination 1 2 3 

  
Permanent- eller 

långtidslast 
0,7 0,7 0,6 

Trä Medellångtidslast 0,8 0,8 0,7 

  
Korttids- eller 

momentanlast 
1 1 0,8 

 
 
Tabell 5 - Tabell 2.6 (9) Karakteristisk densitet �賃 

Träkvalitet C14 C18 C24 C30 C35 C40 

 �k 290 320 350 380 400 420 
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11.2 Handberäkning spikningsplåt 
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