
Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap  
Linköping University Linköpings universitet

gnipökrroN 47 106 nedewS ,gnipökrroN 47 106-ES

LiU-ITN-TEK-G-16/075--SE

Träpelare sammansatt med lim-
eller spikförband.

Jiyan Aslan

Marcus  Asp

2016-06-17



LiU-ITN-TEK-G-16/075--SE

Träpelare sammansatt med lim-
eller spikförband.
Examensarbete utfört i Byggteknik

vid Tekniska högskolan vid
Linköpings universitet

Jiyan Aslan
Marcus  Asp

Handledare Osama Hassan
Examinator Dag Haugum

Norrköping 2016-06-17



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Jiyan Aslan, Marcus  Asp



 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 
581 83 LINKÖPING 

www.liu.se 

 

EXAMENSARBETE HÖGSKOLEINGENJÖR I BYGGNADSTEKNIK 

 

 

TRÄPELARE SAMMANSATT MED LIM- ELLER 
SPIKFÖRBAND 

EN JÄMFÖRELSESTUDIE MELLAN SAMMANSATTA TRÄPELARE AV SPIK ELLER 
LIM PÅ EN BYGGARBETSPLATS  

 
Marcus Asp; Jiyan Aslan 

 

NORRKÖPING 2016





 SAMMANFATTNING 
  

 I 

SAMMANFATTNING 

På en byggarbetsplats kan man ibland behöva sammansätta två eller flera träkomponenter till 
en träkomponent med rätt dimension. Det sker oftast genom spikning men det finns också 
möjlighet att limma ihop träkomponenter ute på en byggarbetsplats. Limning är inte alls lika 
förekommande på grund av de krav som ställs på limning av bärande konstruktioner och 
kringliggande miljö varför limning i princip endast sker i fabriksmiljö.  

I denna studie utförs en jämförelse mellan sammansättning av träreglar till en träpelare med 
avseende på hållfasthet och ekonomi. Detta jämförs dessutom med att köpa in pelare av trä 
med rätt dimension. I studien behandlas dessutom möjligheten att limma ute på en 
byggarbetsplats och hur limningen ska utföras på ett korrekt sätt.  

Studien har genomförts med hjälp av de standarder som finns för beräkningsregler för 
dimensionering av bärverk, eurokoder. Kostnadsberäkningar har genomförts för material och 
utförandearbete med hjälp av marknadspriser för material och enkla beräkningar för 
utförandearbete. En intervju har genomförts för att besvara möjligheten att limma ute på en 
byggarbetsplats med lim för bärande konstruktioner.  

I studien har beräkningar utförts för två samt tre sammansatta träreglar och jämförts med enkla 
pelare i liknande dimensioner. Spikad pelare har en avsevärt lägre bärförmåga än limmad pelare 
som är utförd korrekt. Spikad pelare har beräknats med olika avstånd mellan spikar och limmad 
pelare är beräknad med två olika lim.  

Kostnaderna för material och utförandearbete är ganska generella men är bara en liten del av 
de totala kostnaderna. Vart byggarbetsplatsen är placerad, vilka verktyg och material som finns 
på plats och vilka förutsättningar för att utföra limningen korrekt är faktorer som är avgörande 
för den totala kostnaden. 

Ett limförband är känslig och viktigast är att applicera rätt mängd och jämnt utbrett över 
träytorna. Vad som dessutom ska tas till hänsyn är kringliggande miljö såsom smuts, damm, 
temperatur och fuktighet. För att uppfylla dessa krav ute på en byggarbetsplats måste en 
fabriksmiljö skapas i form av väderskydd, tält, arbetsbod eller liknande.  
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ABSTRACT 

It happens sometimes in a construction site that you have to assemble two or more timber 
components into one timber component with the right dimension. It often happens with nails 
but there´s also a possibility to agglutinate timber components in a construction site. To 
agglutinate are not as frequently used method as to nail because of the requirements on the 
agglutination of load-carrying structures and surrounded environment hence agglutination only 
happens in factory environment.  

In this study a comparison between assembled timber plank into one timber column are 
executed with consideration of strength and economy. A comparison is also made to this with 
the possibility to order timber column with the right dimension. This study also brings up the 
possibility to agglutinate in a construction site and how the agglutination should be performed 
accurately.  

The study has been performed with the standards which contains calculation rules for design of 
load-carrying structures, Eurocode. The costings have been performed for materials and work, 
where market price for materials have been brought and simple calculation for work have been 
performed. An interview has been performed to answer the possibility to agglutinate in a 
construction site for load-carrying structures.  

In the study has calculation been performed for two and three assembled timber planks and 
been compared with basic columns with similarly dimensions. Nailed column results with a 
considerably lower load-carrying capacity than glued column which is performed accurately. 
Nailed column has been calculated with different spacing and glued column has been calculated 
with two types of glue.  

The costs for material and work are quite general but just a little part of the total costs. Where 
the construction site is placed, which tools and materials that exist on the construction site and 
which preconditions there is to perform agglutination accurately are element that play a big role 
for the total cost.  

A glued joint is sensitive and it´s most important to applicate the right amount of glue and 
evenly scattered. Besides that, the surrounded environment as dirt, dust, temperature and 
humidity should be taken into consideration. To satisfy these requirements in a construction 
site, a factory environment have to be created in the form of weather shelter, tent, dog-house or 
similar action.  
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Begreppsförklaring 

Eurokoder – Standarder för beräkningsregler av dimensionering av bärverk. 
 
ÅTG – Åtgångstal, spill för material. 
 
ÄTA- arbete – Står för Ändringsarbete, Tilläggsarbete och Avgående arbete. ÄTA-arbeten är 
arbeten som inte finns i kontraktet för ett byggprojekt. 
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1 INLEDNING 

Bakgrunden till denna studie är att framhäva för- och nackdelar med spikad- och limmad 
pelare och även jämföra dessa med enkel pelare. Under detta avsnitt beskrivs 
problemformuleringen samt vad vi önskar att åstadkomma med denna studie. Dessutom 
beskrivs även vilka avgränsningar som gjorts, vilka metoder som använts till studien och 
frågeställning som ska besvaras i studien.    

1.1 Problemformulering 

På en byggarbetsplats behöver man ibland sammansätta träreglar till en pelare, balk eller 
liknande. Det kan vara vid ett ÄTA-arbete eller om man fått virke över från ett annat bygge och 
vill tillvarata dessa. Sammansättningen sker oftast genom att man spikar ihop reglar men kan 
också ske genom att man limmar ihop reglar. Hur dessa metoder skiljer sig i kostnad och i 
hållfasthetsvärden jämfört med varandra är inget som är riktigt fastställt.  

När man limmar ihop två eller flera träkomponenter behöver man uppfylla vissa krav på 
kringliggande miljö såsom smuts, damm, fukt och temperatur och hur väl man applicerar 
limmet, så kallat fabriksmiljö. På en byggarbetsplats är det svårt att uppfylla dessa krav. Om 
dessa krav inte uppfylls försämras limförbandets bärförmåga.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med jämförelsestudien är att ta fram och jämföra hållfastighetsvärden mellan olika 
metoder att tillverka träpelare på en byggarbetsplats, hoplimmad, hopspikad pelare eller köpa 
in färdig pelare i rätt dimension. Svårigheterna med utförande av limmade förband på en 
byggarbetsplats ska behandlas. Dessa träpelare ska även jämföras ur ekonomisk synvinkel.  

1.3 Frågeställningar 

 Hur ser beräkningsmodellen ut för enkel-, limmad- och spikad träpelare? 

 Hur skiljer sig enkel-, limmad- och spikad träpelare med avseende på hållfasthet? 
 Hur skiljer sig limmad- och spikad träpelare från att köpa in fabrikstillverkad träpelare 

med rätt dimension, med avseende på ekonomi? 

 Vad bör man beakta vid sammansättning av en träpelare med lim ute på en 
byggarbetsplats?  

 



INLEDNING 

3 

1.4 Metod  

Genom att studera eurokod och litteratur som behandlar eurokod kan beräkningsmodellen för 
enkel-, limmad- och spikad träpelare tas fram. I eurokod finns dessutom anvisningar för hur 
man ska limma och spika för att de teoretiska beräkningarna ska stämma överens med 
verkligheten. Tryckhållfasthet med hänsyn till knäckning och skjuvhållfasthet tas fram för 
varje pelare och ställs upp i jämförande tabell. Kontroll av vindlast kommer ske.  
 
Jämförelsestudien kommer ske med två samt tre träreglar sammansatta till en pelare. Tre olika 
spikförband undersöks där spikstorlek men framförallt  spikavstånd är olika.   
 

För att jämföra enkel-, limmad- och spikad träpelare i kostnad måste materialkostnader för 
trä, lim och spik tas fram. Detta sker genom att hämta priser från lämplig återförsäljare. För 
att se hur mycket lim som går åt vid limning görs förfrågan till återförsäljare som väljs. Tiden 
för arbetet måste tas fram och detta sker genom hjälp av yrkeskunniga och youtube för att 
bedöma tiden för utförande.  
 
För att kunna limma en träpelare krävs så kallat fabriksmiljö enligt eurokoderna. Ute på 
arbetsplatsen kan det vara svårt att uppnå dessa förhållanden. För att svara på hur fabriksmiljö 
kan uppfyllas på en arbetsplats skall en kortare intervju göras med lämplig yrkeskunnig för 
senare sammanställning och analys.  

 

1.5 Avgränsningar 

Studien är begränsad för standarddimensioner av konstruktionsvirke med bredd 145 mm. 
Beräkningar för hållbarhet och kostnader kommer att utföras för pelare sammansatt av två 
respektive tre träreglar. Kostnadsberäkningar kommer endast utföras för material och 
utförandearbete för sammansättningen på arbetsplatsen. Kostnader för logistik, tidspåverkan, 
omkostnader för verktyg och övriga kostnadsfaktorer har ej tagit till hänsyn vid beräkningar. 
Däremot kommer det behandlas i analysdelen. Intervju utförs med en yrkeskunnig person 
rörande limning ute på en byggarbetsplats och de krav som ställs på ett limförband.  

Dimensionering med hänsyn till bruksgränstillstånd och brand är inte uträttat i studien utan 
enbart dimensionering i brottgränstillstånd.   
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta avsnitt beskrivs träets egenskaper samt lim- och spikförband. I teorin bakom lim- och 
spikförband återges bland annat olika typer av spik och lim som är lämplig för diverse 
konstruktioner samt dess egenskaper. Dessutom beskrivs de krav som ställs på limning för lim 
i bärande konstruktioner. Längre ner i avsnittet redogörs dimensioneringsmetoder samt 
formler som hämtats från eurokoderna eller i litteratur som behandlar eurokoderna. Avsnittet 
avslutas sedan med fokus på kostnadsberäkning.  

2.1 Tr ämaterial och träförband 

2.1.1 Trämaterialets egenskaper 

Trä är ett byggmaterial som länge funnits i Sverige och används till en mängd byggändamål. 
Som konstruktionsvirke använder man i första hand gran. Materialegenskaperna för virket 
varierar mycket mellan olika växtplatser. Men framförallt i ett och samma träd är 
materialegenskaperna väldigt varierande. Kvistar och andra fiberstörningar påverkar även 
virkets tekniska egenskaper. Inom samma träslag kan hållfastigheten variera ± 40 procent och 
styvheten (elasticitetsmodulen) ± 35 procent. (Bergkvist et. al 2013) 

Egenskaperna för trävirke är olika i olika riktningar. Fiberriktningen är riktningen parallellt 
fibrerna i stammens längdriktning. Fiberriktningen i trä är betydligt starkare än vinkelrätt 
fibrerna och gäller oavsett tryck- drag- eller böjkrafter. Fiberriktningen avviker från kraftens 
riktning då fibrerna i träet inte är parallella med virkets kant och vid kvistar. Andra faktorer 
som spelar roll för träets styrka är densitet, fuktighet, temperatur och tiden det belastas. 
(Bergkvist et. al 2013) 

För bärande konstruktioner i trä används limträ och konstruktionsvirke. Som konstruktionsvirke 
använder man i första hand gran (Bergkvist et. al 2013) men även fura (Rehnström 2014). De 
är inga större skillnader i hållfasthet och behandlas därför lika (Rehnström 2014). Fura är den 
mogna tallen, och kallas för furu när det är sågat. Konstruktionsvirke delas in i sågat och hyvlat 
virke. Hyvlat virke kapas vanligtvis i längder från 1 800, varje 300 mm upp till 5 400 mm. 
(Rehnström 2014) 

Konstruktionsvirke sorteras maskinellt eller visuellt, utseendesortering. För visuell sortering 
kallas virket T-virke och anges i sorteringsklasserna T0, T1, T2, T3 samt hållfasthetsklasserna 
C14, C18, C24 och C30. Klasserna T0-4 motsvarar C14-30 och är de äldre sorteringsklasserna 
men som fortfarande används. Siffran efter C:et står för karakteristisk böjkapacitet i MPa. En 
visuell sortering utförs även vid maskinell sortering för parametrar som maskiner inte kan 
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bedöma, bland annat kvistar, sprickor, hål och svampangrepp. Bedömning av kvistar och dess 
påverkan för hållfastheten sker med hänsyn tagen till placering och storlek i förhållande till 
dimension. Maskinell sortering av konstruktionsvirke anges i klasserna C14-C50. (Bergkvist 
et. al 2013) 

2.1.2 Spikförband 

På byggarbetsplatsen förekommer det att man sammansätter trävirke för bruk i konstruktioner. 
Det vanligaste sättet för denna sammansättning är genom spikning (spikförband) och 
träskruvsförband (Rehnström 2014). Spikförband bör inte användas vid stor belastning då den 
inte klarar av stora krafter. Vid större krafter ska man istället vända sig till andra metoder, främst 
skruvförband då det har en större kapacitet för att ta upp krafter (Carling 1992). Jämförelsevis 
klarar skruvförbandet större utdragskrafter och monteringen av skruvar är betydligt enklare ( 
Svenskt Trä 2014).  

Det finns många olika spiktyper med varierande utformning.  För bärande konstruktioner som 
tvärkraftsbelastad spik är räfflad trådspik vanligt förekommande. För dragkraftsbelastade 
spikar används kamspik. Vill man förse förbandet med extra resistans mot utdragning ska man 
välja ankarspik. Ankarspik används vid olika byggbeslag (Rehnström 2014).    

Räfflad trådspik förekommer med olika ytbehandlingsmetoder, bland annat varmförzinkad 
(Räfflad spik (elektroniska källor)). Varmförzinkning är en ytbehandlingsmetod som är mycket 
kostnadseffektiv. Anledningen till att man varmförzinkar spik är för skydd mot korrosion men 
även att få en vacker finish (Galvat stål (elektroniska källor)). 

Spikförband, som tillhör de mekaniska förbanden måste, för att överföra krafter, ha en viss 
deformation till skillnad från limförbanden. Limförbanden saknar i princip förskjutningar i 
limfogen varför de båda inte kan samverka i förband. När sammanfogning sker med lim och 
mekanisk förbindare fungerar dessa endast som hoppressning under tiden då limmet hårdnar.  
(Rehnström 2014) 

2.1.3 Limförband 

Det finns flera lim som används för träindustrin; Lim för snickerier, fönster, kök, trägolv och 
liknande men fram för allt lim för bärande konstruktioner (Våra produkter (elektroniska 
källor)). För ett antal år sedan var fenol-resorcinol vanligaste limmet för limträtillverkning i 
Sverige. Numera är melamin-urea-formaldehyd (MUF) en mer vanlig limtyp vid 
limträtillverkning då MUF-lim ger en ljusare limfog. MUF-lim har samma egenskaper som 
fenol-resorcinol. (Crocetti et. Al 2015)  
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Lim klassas antingen typ I eller typ II enligt Europeiska standarden för lim till bärande 
konstruktioner EN 301. Klasserna beror på vad limmet är lämpligt för. Lim klassat för typ I kan 
användas för alla klimat och konstruktioner i klimatklass 1, 2 eller 3. Lim klassat för typ II är 
endast lämplig för konstruktioner i klimatklass 1, (SS-EN 301:2013) det vill säga klimat där 
den relativa fuktigheten är mer än 65 % några få veckor om året (Rehnström 2014).  

Melamin-Urea lim är lim med kombinerande egenskaper från melamin- och ureapolymerer 
Detta för en optimal och kostnadseffektiv prestanda (Melamine urea adhesives (elektroniska 
källor)). Limmet används för bärande konstruktioner och är klassat typ I lim enligt EN 301. 
Limmet passar bra för limträbalkar och fingerskarvning. Melamin-Urea lim ger vatten- och 
väderbeständiga ljusa limfogar som inte mörknar med tiden. MUF-lim används tillsammans 
med en härdare. (MUF-lim (elektroniska källor)) 

Fenol- resorcinollim är ett kombinerat lim av resorcinol och fenol. Fenol- resorcinollim 
penetrerar mycket bra in i trä och är därför lämplig och används för ett stort utbud av trälim 
(Phenol-resorcinol adhesives (elektroniska källor)). Spik- och skruvlim är ett fenol- 
resorcinollim utvecklat av dynea och är utvecklad för bra prestanda på tjocka limfogar. Det kan 
vara när ytorna som ska sammanfogas är ojämna eller att presstrycket är lågt (Spik- och 
skruvlim (elektroniska källor)). Fenol- resorcinollim binder vid rumstemperatur men vid högre 
temperaturer minskar härdningstiden. (Crocetti et. Al 2015) 

Spik- och skruvlim används för bärande konstruktioner och är klassat typ I lim enligt EN 301. 
Limmet ger väderbeständiga (Spik- och skruvlim (elektroniska källor)) mörka limfogar 
(Phenol-resorcinol adhesives (elektroniska källor). Fenol- resorcinollim används tillsammans 
med en härdare (Spik- och skruvlim (elektroniska källor)). Limning med spik- och skruvlim av 
fenol- resorcinol kan ske med hjälp av skruvar för att uppnå presstryck (Rehnström 2014).  

Limning har en härdningstid som beroende på temperatur, fukt, limtjocklek och dosering av 
härdare, kan uppstiga till 12 timmar för MUF-lim (Prefere 4535 (elektroniska källor)) och 48 
timmar för fenol-resorcinollim vid maximal limtjocklem på 2 mm (Prefere 4094 (elektroniska 
källor)).  

MUF-lim har en härdningstid på 12 timmar vid 20 ˚C och i jämförelse 30 sekunder vid 100 ˚C 
vid en limtjocklek av 0,1 mm (Prefere 4535 (elektroniska källor)). Spik- och skruvlim av fenol-
resorcinol har en härdningstid på 48 timmar vid 15 ˚C och en limtjocklek på 2 mm. För 
limtjocklek 0,1 mm med en temperatur på 40 ˚C blir härdningstiden 2 timmar (Prefere 4094 
(elektroniska källor)). I övrigt bör limning av lim i bärande konstruktioner ske i en miljö utan 
smuts och damm. (SS-EN 14080:2013)  
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2.2  Dimensionering av träkonstruktioner 

Beräkningarna för hållfasthet utförs i brottgränstillstånd och beräkningsmodellen bör redovisas. 
Modellen skall väljas så att underdimensionering av konstruktion inte uppkommer. I allmänhet 
används rektangulär sektion av konstruktionsvirke eller limträ för enkla konstruktionselement 
där standarddimensioner bör väljas. (Rehnström 2014)  

Vid dimensionering av träkonstruktioner måste klimatklass och lastvaraktighetsklass beaktas. 
Träkonstruktioner delas in i klimatklass 1, 2 eller 3 beroende på luftens relativa fuktighet och 
temperatur. Hållfasthet för träet reduceras om den påförda lasten är långvarig. 
Långtidshållfastheten är ungefär 60 % av korttidslasten. Därför delas träkonstruktioner in i fem 
klasser med hänsyn till tidsberoende laster; Permanent last, Långtidslast, medellångtidslast, 
korttidslast och momentanlast. (Rehnström 2014) 

2.2.1 Tryckkraftskapacitet vid knäckningsrisk 

Vid en pelares ändpunkter kan inte full inspänning uppnås. På grund av detta ökas pelarens 
teoretiska knäckningslängd till dimensionerande knäckningslängd vid olika knäckfall. En 
pelare kan i ändpunkterna vara fri, ledad eller fast inspänd varför olika knäckfall uppkommer. 
(Rehnström 2014) 

Tryckkraftskapacitet med hänsyn till knäckning för pelare bestäms med formeln: 軽頂,�鳥 = 倦頂血頂鳥�  

där:  

Nc,Rd  är pelarens bärförmåga. 
kc  är knäckfaktor. 
fcd  är dimensionerande tryckhållfasthet för träet.   
A  är pelarens tvärsnittsarea. 
 

Den dimensionerande tryckhållfastheten bestäms genom:  

血頂鳥 = 倦陳墜鳥 血頂賃紘�  

där: 

kmod  är hållfasthetsfaktor för trämaterialet enligt Tabell T2.11a i Rehnström (2014). 紘M är partialkoefficient för material enligt Tabell T2.9a i Rehnström (2014) 
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fck är karakteristisk tryckhållfasthet för träet enligt Tabell T2.5.1a i Rehnström 
(2014). 

 

Knäckfaktorn kc bestäms genom: 

倦頂 = な倦 + √倦態 − �追勅鎮態  

där: 倦 = ど,の[な + 紅頂岫�追勅鎮 − ど,ぬ岻 + �追勅鎮態  ] 
med くc = 0,2 för massivt trä 

 

Relativa slankhetstalet λrel bestäms genom: 

�追勅鎮 = �� √血頂,待,賃継待,待泰 
där: 

� =  詣頂追件  

Lcr är pelarens knäckningslängd. 
i   är pelarens tröghetsradie. 
fc,0,k  är karakteristisk tryckhållfasthet parallellt fibrerna enligt Tabell T2.5.1a i 

Rehnström (2014). 
E0,05  är elasticitetsmodul för pelaren enligt Tabell T2.5.1b i Rehnström (2014).  
 

Pelarens knäckningslängd Lcr bestäms genom: 詣頂追 = 紅頂鳥健 
där くcd = 1,0 vid pelare ledad i båda ändar. 

 

2.2.2 Kontroll av vindlast 
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Vindlast ska antas vara variabel bunden last. Vindens hastighetstryck bestäms genom 
terrängtyp, geografi och höjd på byggnad och med upprepningstiden 50 år. Terrängtypen beror 
på hur området runt byggnaden ser ut. Om det är kustområde samt hur mycket vegetation och 
byggnader det är i området. (Isaksson och Mårtensson, 2010)  

Utvändig vindlast bestäms enligt: 拳勅 = 圏椎岫権勅岻潔椎勅 
där: 

we är utvändig karaktäristisk vindlast. 
qp är karakteristisk vindtryck enligt Tabell 1.12 i Isaksson, Mårtensson (2010).  
ze är referenshöjd för utvändig vindlast. 
cpe är formfaktor för utvändig vindlast enligt Tabell 1.13 i Isaksson och Mårtensson 

(2010). 
 
För な 兼態 < � < など 兼態 interpoleras enligt: 潔椎勅 = 潔椎勅,怠 − (潔椎勅,怠 − 潔椎勅,怠待)健剣訣怠待� 
 

där: 

cpe,1 är lokal formfaktor för utvändig vindlast enligt Tabell 1.13 i Isaksson och 
Mårtensson (2010) för en belastad area på 1 m2 

cpe,10 är global formfaktor för utvändig vindlast enligt Tabell 1.13 i Isaksson och 
Mårtensson (2010) för en belastad area på 10 m2 

A är belastad area.  
 

Dimensionerande variabel last Q som huvudlast beräknas genom: 紘鳥な,の芸賃 

där: 

Qk är karaktäristisk utbredd last.  紘d är säkerhetsklass enligt Tabell 1.2 i Isaksson och Mårtensson (2010).  
 

Dimensionerande moment beräknas genom: 

警帳鳥 = 圏帳鳥健態ぱ  
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där: 

MEd är dimensionerande moment.  
qEd är dimensionerande utbredd last.  
l är längd för pelaren.  
 

För moment och tryckande normalkraft fås: 

倦陳警帳鳥警�鳥 + 軽頂,待,帳鳥軽頂追,待,�鳥  判 な,ど 

där: 

km är koefficient med värde 0,7 för rektangulära tvärsnitt. 
MEd är dimensionerande moment.  
MRd är momentkapacitet. 
Nc,0,Ed är dimensionerande normalkraft parallellt fiberriktningen.  
Ncr,0,Rd är normalkraftskapacitet.  
 
 
Momentkraftskapaciteten beräknas enligt: 
 警�鳥 = 血陳鳥激 
 
där: 
 
MRd är momentkapacitet. 
fmd är dimensionerande hållfasthet för böjning parallellt fibrerna.  
W är vridmotstånd.  
 
Den dimensionerande hållfastheten för böjning parallellt fibrerna bestäms genom:  

血陳鳥 = 倦陳墜鳥 血陳賃紘�  倦ℎ 

där: 

kmod  är hållfasthetsfaktor för trämaterialet enligt Tabell T2.11a i Rehnström (2014). 紘M är partialkoefficient för material enligt Tabell T2.9a i Rehnström (2014) 
fmk är karakteristisk böjmoment för träet enligt Tabell T2.5.1a i Rehnström (2014). 
kh är korrigeringsfaktor för volymeffekt.  
 
Korrigeringsfaktorn kh för massivt virke vid böjning beräknas genom: 
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倦ℎ = 兼件券 {(なのどℎ )待,態な,ぬ  

 
där: 
 
h  är höjd för tvärsnittet.  
 
 

2.3 Dimensionering av spikförband 

Av träförband som utförs på en byggarbetsplats är spikförband tillsammans med 
träskruvsförband de vanligaste. Räfflad trådspik används för att ta upp tvärkrafter medan 
kamspik används för att ta upp dragkrafter. (Rehnström, 2014) 

2.3.1 Bärförmåga med hänsyn tagen till ofullständig samverkan 

Tryckkraftskapacitet med hänsyn tagen till knäckning och ofullständig samverkan mellan 
träkomponenter i en pelare kan bestämmas med formeln: 軽頂,�鳥 = 倦頂,佃血頂鳥�  

där:  

Nc,Rd  är pelarens bärförmåga. 
kc,z  är knäckfaktor för veka riktningen. 
fcd  är dimensionerande tryckhållfasthet för träet.   
A  är pelarens totala tvärsnittsarea. 
 
Med ofullständig samverkan menas att de sammansatta träkomponenterna inte helt sitter ihop 
och en viss förskjutning sker mellan träkomponenterna. Vid fullständig samverkan verkar de 
sammansatta träkomponenterna som en solid träpelare.  
 
 
Knäckfaktorn för veka riktningen bestäms genom:  倦頂,佃 = な倦 + √倦態 − �追勅鎮,佃態  

där: 倦 = ど,の[な + 紅頂(�追勅鎮,佃 − ど,ぬ) + �追勅鎮,佃態  ] 
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med くc = 0,2 för massivt trä 

 

Relativa slankhetstalet för veka riktningen λrel,z bestäms genom: 

�追勅鎮,佃 = �勅捗�  √血頂,待,賃継待,待泰 
där: 

 
λrel,z är relativa slankhetstalet för veka riktningen. 
λef är effektiva slankhetstalet.   
fc,0,k  är karakteristisk tryckhållfasthet parallellt fibrerna enligt Tabell T2.5.1a i 

Rehnström (2014). 
E0,05  är elasticitetsmodul för pelaren enligt Tabell T2.5.1b i Rehnström (2014). 
 

Effektiva slankhetstalet λef bestäms genom: 

�勅捗 = 健√�痛墜痛�勅捗   
där: 

l  är pelarens längd. 
Atot är pelaren sammanlagda tvärsnittsarea. 
Ief är effektivt tröghetsmoment. 
 

Effektivt tröghetsmoment med hänsyn tagen till ofullständig samverkan bestäms genom: 

�勅捗 = 岫継�岻勅捗継陳勅銚津  

där: 

(EI)ef är effektiv böjstyvhet. 
Emean är medelvärde av elasticitetsmodul för pelaren enligt Tabell T2.5.1b i 

Rehnström (2014). 
 
Effektiv böjstyvhet bestäms genom formeln:  
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岫継�岻勅捗 = ∑岫継��� + 紘�継���欠�態戴
�=戴  

 
där: 
 
(EI)ef är effektiv böjstyvhet. 
Ei är elasticitetsmodul för virkesdel i. 
I i är tröghetsmoment för virkesdel i.  紘i är faktor för beräkning av effektiv böjstyvhet. 
Ai  är arean för virkesdel i.  
ai är avstånd till tyngdpunkten i tvärsnittet för virkesdel i. 
 
Tröghetsmomentet bestäms genom: 
 �� = 決� ℎ�戴なに 

 
där: 
 
I i är tröghetsmoment för virkesdel i.  
bi är tvärsnittsbredden för virkesdel i. 
hi  är tvärsnittshöjden för virkesdel i.  
 
Faktorn 紘i bestäms genom: 
 紘� = 峭な + �態継���嫌�計�健態 嶌−怠 
 
där: 
  紘i är faktor för beräkning av effektiv böjstyvhet.  
π är tröghetsmoment för virkesdel i.  
Ei är elasticitetsmodul för virkesdel i. 
Ai  är arean för virkesdel i.  
si är effektiva spikavståndet längs pelaren. 
Ki  är förskjutningsmodul för virkesdel i. 
l är pelarens längd.  
 
Förskjutningsmodul Ku för ett förband bör bestämmas genom: 
 



Träpelare sammansatt med lim- eller spikförband  

16 

計通 = にぬ計鎚勅追 
 
där: 
 計鎚勅追 = 喧陳怠,泰 × 穴待,腿ぬど  

 
Ku  är förskjutningsmodul för ett förband. 
Kser är förskjutningsmodul för spik utan förborrning.  
pm  är medeldensitet för träet enligt Tabell T2.6a i Rehnström (2014).  
d är spikens diameter. 
 
 
2.3.2 Bärförmåga för spikförband trä mot trä 

För tvärkraftsbelastade förband uppkommer en tvärförskjutning och förbandet deformeras. 
Deformation till brott kan bero på flera saker varför flera brottmoder kan uppkomma. Olika 
brottmoder uppkommer då bäddhållfastheten och trätjockleken inte är tillräcklig, flytmoment 
och hållfasthet för spiken är inte tillräcklig eller kombinationer av dessa. Se figur 2.1 nedan. 
(Rehnström, 2014) 

 

Figur 2.1 brottmoder för förband trä mot trä (SS-EN 14080:2 013) 
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Karakteristisk bärförmåga för spikar och andra förbindare per skjuvningsplan och förbindare, 
bestäms av följande uttryck, med brottmoder enligt Figur 2.1. Gäller för förband när 
bäddhållfastheten för virkesdelarna är lika och förbindare med enkelt skjuvningsplan: 

 

繋v,Rk = min

{  
   
  
   
   
 血ℎ,賃建怠穴                                                                                           岫欠岻血ℎ,賃建態穴                                                                                           岫決岻血ℎ,賃建怠穴に [√ぬ + に 建態建怠 +  ぬ (建態建怠)態 −  な − 建態建怠  ] +  繋a淡,Rk ね          岫潔岻
な,どの 血ℎ,賃建怠穴ぬ [√ね + なに警湛,Rk血ℎ,賃穴建怠態 −  な] + 繋a淡,Rk ね                       岫穴岻
な,どの 血ℎ,賃建態穴ぬ [√ね + なに警湛,Rk血ℎ,賃穴建態態 −  な] + 繋a淡,Rk ね                       岫血岻
な,なの√に警湛,Rk血ℎ,賃穴 + 繋a淡,Rk ね                                                     岫結岻

 

och dubbelt skjuvningsplan: 

繋v,Rk = min
{  
  
  血ℎ,賃建怠穴                                                                                 岫訣岻ど,の血ℎ,賃建態穴                                                                           岫ℎ岻な,どの 血ℎ,賃建怠穴ぬ [√ね + なに警湛,Rk血ℎ,賃穴建怠態 −  な] + 繋a淡,Rk ね            岫倹岻
な,なの√に警湛,Rk血ℎ,賃穴 + 繋a淡,Rk ね                                           岫倦岻

 

där:  

 
Fv,Rk  är karakteristisk bärförmåga per skjuvningsplan och förbindare. 
ti  är virkes- eller skivtjocklek eller inträngningsdjup med i antingen 1 eller 2. 
f h,k  är karakteristisk bäddhållfasthet i virkesdel. 
d  är förbindarens diameter. 
My,Rk  är karakteristiskt flytmoment för förbindaren. 
Fax,Rk  är karakteristisk utdragsbärförmåga för förbindaren. 
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Den dimensionerande bärförmågan för ett träförband anges som: 

繋�鳥 = 倦陳墜鳥 繋�賃紘�  

där:  

FRd  är total dimensionerande bärförmåga för träförbandet. 
FRk  är total karaktäristisk bärförmåga för träförbandet. 紘M är partialkoefficient för material enligt Tabell T2.9a i Rehnström (2014).  
kmod  är hållfasthetsfaktor för trämaterialet enligt Tabell T2.11a i Rehnström (2014). 
 
 
 
Bärförmåga för utdragning och genomdragning Fax,Rk beräknas med hjälp av följande formler: 

繋銚掴,�賃 = min { 血銚掴,賃穴建椎勅津血ℎ勅銚鳥,賃穴ℎ態 + 血銚掴,賃穴建怠   
där:  建椎勅津  半 なに穴 för räfflad trådspik 血銚掴,賃 = にど × など−滞喧賃態  血ℎ勅銚鳥,賃 =  ばど × など−滞喧賃態 
fax,k  är karakteristisk utdraghållfasthet. 
d är spikens diameter. 
tpen är inträngningsdjupet för spiken.  
fhead,k är karakteristisk genomdragshållfasthet för spikhuvudet.  
dh är spikhuvudets diameter.  
t1 är virkestjocklek på huvudsidan enligt Tabell 2.1.  
pk är karakteristisk densitet för träet enligt Tabell T2.6a i Rehnström (2014). 
 

Kraften på en enskild förbindare anges som:  

繋� = 紘�継���欠�嫌�岫継�岻勅捗  撃鳥 

där:  

撃鳥 = 繋頂,鳥はど倦頂 
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Fi  är kraften som varje förbindare utsätts för. 紘i är faktor för beräkning av effektiv böjstyvhet. 
Ei är elasticitetsmodul för virkesdel i. 
Ai  är arean för virkesdel i.  
ai är avstånd till tyngdpunkten i tvärsnittet för virkesdel i. 
si är effektiva spikavståndet längs pelaren. 
Vd är tvärkraft på enskild förbindare. 
(EI)ef är effektiv böjstyvhet. 
Fc,d är dimensionerande normalkraft för pelaren.  
kc är knäckfaktor. 
 

2.3.3 Tvärkraftsbelastade spikar 

t1 är virkestjocklek på huvudsidan för enskäriga förband och minsta värdet av 
virkestjocklek på huvudsidan och inträngningsdjupet för spetsen för tvåskäriga 
förband enligt Figur 2.2 nedan. 

t2 är inträngningsdjup för enskäriga förband och mittendelens tjocklek för 
tvåskäriga förband enligt Figur 2.2 nedan. 

 

 
Figur 2.2 Definition av t1 och t2 i ett träförband. (SS-EN 1995-1-1:2004) 

 

För räfflade spikar med minsta draghållfasthet 600 N/mm2 bestäms ett karakteristiskt värde för 
flytmoment My,Rk genom:  

警槻,�賃 = 血通はどど にばど穴態,滞 
där: 

d är spikdiameter.  
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fu är karakteristisk draghållfasthet för spikmaterialet 
 
  
Karakteristisk bäddhållfasthet f h,k för trä utan förborrade hål bestäms genom: 血ℎ,賃 = ど,どぱに喧賃穴−待,戴  
där: 

d är spikdiameter.  
pk är karakteristisk densitet för träet enligt Tabell T2.6a i Rehnström (2014). 
 

Förborrning bör utföras då: 

pk > 500 kg/m3 

d > 6 mm 

 

2.3.4 Krav på spikavstånd och inträngningsdjup 

För ett spikförband så krävs det minst två spikar. Inträngningsdjupet bör vara minst 8d för 
släta spikar. Inträngningsdjupet för andra spikar som inte är släta, ex. kamspik och ankarspik, 
bör vara minst 6d.  

där: 

d är spikens diameter.   
 
 
Krav på minsta spikavstånd samt avstånd till kant eller ände fås enligt Tabell 2.1 nedan. 
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Tabell 2.1 Minsta avstånd mellan spikar samt avstånd till kant och ände. (SS-EN 1995-1-
1:2004) 

 
där:  

 
d är spikdiameter.  
pk är karakteristisk densitet för träet enligt Tabell T2.6a i Rehnström (2014). 
 

Förborrning skall ske om virkestjockleken t är mindre än: 

建 = 兼欠捲 { ば穴岫なぬ穴 − ぬど岻 喧賃ねどど 

där: 
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t är minsta virkestjocklek.  
d är spikdiameter.  
pk är karakteristisk densitet för träet enligt Tabell T2.6a i Rehnström (2014). 
 

2.4 Dimensionering av limförband 

För limning av bärande konstruktioner i trä finns speciella föreskrifter och anvisningar. 
Limning av bärande konstruktioner ska kontrolleras och därför förekommer det endast i 
fabriksmiljö. Limfogar som är utförda på korrekt sätt är i allmänhet så starka att brott sker i 
träet. (Rehnström, 2014) 

Vid full samverkan verkar träkomponenterna som en solid träpelare, inga förflyttningar av 
träkomponenterna sker i förhållande till varandra. Lim appliceras på hela ytan av träet och kan 
verka fullständigt. Om full samverkan råder mellan träkomponenter är limmet starkare än träet 
och brott sker i träet före. Skjuvhållfastheten är avgörande och följande ekvation ställs upp: 
(Hassan (Muntliga källor)) �捗  半  血塚鳥 

där: 

τf är limmets skjuvhållfasthet  
fvd är träets dimensionerande skjuvhållfasthet 
 

2.5 Kostnadsberäkning 

Kostnader ute på en byggarbetsplats brukar vara material och spill, omkostnader för 
byggarbetsplatsen såsom maskiner och liknande, logistik för material bland annat. Vad som 
också påverkar bygget är väntetider såsom härdningstid för lim, och utförande av arbetet. 
(Johansson (muntliga källor)) 

Materialförbrukning beräknas enligt: 劇結剣堅結建件嫌倦 兼ä券訣穴 × Å建訣å券訣嫌建欠健 = 警欠建結堅件欠健血�堅血�堅決堅憲倦券件券訣  
Där åtgångstalet är verklig mängd/teoretisk mängd, även kallat spill. (Révai 2012) 

Utförande av arbetet i tid beräknas enligt: 劇結剣堅結建件嫌倦 兼ä券訣穴 × 継券ℎ結建嫌建件穴 = 劇件穴嫌血�堅血�堅決堅憲倦券件券訣  
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Där enhetstiden är den genomsnittliga arbetstiden att utföra en enhet av ett arbete för en person. 
(Révai 2012) 

Utöver kostnaderna för en byggarbetsplats finns ett täckningsbidrag, TB som ska täcka 
administrationskostnaderna och är ett pålägg som kan anges i procent. Med täckningsbidraget 
menas till exempel arbetschefskostnader, administrativa kostnader för region och avdelning 
samt vinst.  (Révai 2012) 
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3 RESULTAT 

I detta kapitel behandlas resultatet från beräkningar i form av tabeller och förklarande text. 
Resultat från dimensionering av spikförband i en pelare med två och tre sammansatta träreglar 
behandlas. Lite längre ner i kapitlet finns dessutom resultat för kostnadsberäkning och 
sammanställning av intervjun angående krav för utförande av limning. Beräkningsgång och 
intervjufrågor finns i bilagsdelen.   

3.1 Resultat från dimensionering av spikförband 

Beräkningarna med spikad pelare har utförts med bärförmåga med hänsyn tagen till ofullständig 
samverkan mellan de två träreglarna. Dessutom har bärförmågan för spikarna i spikförbandet 
beräknats. Beräkningsgång för spikförbanden redovisas som bilagor. För dimensionering av 
spikförband se bilaga 1, 2 och 3.  

3.1.1 Bärförmåga för pelare sammansatt av två träreglar 

Dimensioner som valdes var 70 x 145 mm2 vid beräkningar av två sammansatta träreglar och 
en höjd på 3,6 meter. Sammansätter man två av dessa blir dimensionen 140 x 145 mm2. 
Beräkningar utfördes med tre olika spikförband. I första spikförbandet användes räfflad 
trådspik med dimension 3,4 x 100 mm och ett effektivt spikavstånd på 50 mm. Spikarna slås 
parvis med 100 mm mellanrum längs med pelaren.  

Andra spikförbandet som beräknades slogs med en lite grövre räfflad trådspik 4,0 x 125 mm 
och med ett effektivt spikavstånd på 30 mm. Spikarna slås parvis varje 60e mm längs med 
pelaren. Tredje spikförbandet räknades med spik 4,0 x 125 och ett effektivt spikavstånd på 10 
mm. Sex spikar slås i rader om 60 mm längs med pelaren.  

Beräkningar gjordes även på tryckkraftskapacitet för enkla tvärsnitt. Dessa var enkel pelare 
med dimension 70 x 145 och två träreglar med dimension 70 x 145 som samverkar ofullständigt, 
det vill säga ingen sammansättning har utförts.  

Beräkningar gjordes även när två träreglar med dimension 70 x 145 sammansätts och samverkar 
fullständigt. Med detta menas att sammansättning har utförts och sitter ihop så pass att dessa 
träreglar verkar tillsammans som en enkel pelare. Full samverkan kan exempelvis uppnås då 
sammansättningen sker med lim. I Tabell 3.1 finns redovisat en fullständigt samverkande pelare 
som är sammansatt med två träreglar av dimension 70 x 145 till en pelare med dimension 140 
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x 145. För dimensionering och beräkningar av två sammansatta träreglar se bilaga 1 och 2. I 
Tabell 3.1 nedan visas resultatet från beräkningar av pelare sammansatt med två träreglar. 

 Full 
samverkan 
(Limmad)  

Spikad 
med 
avstånd 

10 mm 

Spikad 
med 
avstånd 

30 mm 

Spikad 
med 
avstånd 

50 mm 

Ofullständig 
samverkan   

Enkel 
pelare 
70x145 

 

Bärförmåga 
träet (KN) 

97,9 57,4 41,9 35,1 26,2 13,1  

Bärförmåga 

spikförband 

(KN) 
- 167,1 62,0 32,3 - -  

Effektiv 
böjstyvhet 

EIeff  (× 109 

N/mm2) 

364,7 202,2 141,8 120,5 91,2 45,6  

Tabell 3.1 Pelare sammansatt av två träreglar 70 x 145 

 

3.1.2 Bärförmåga för pelare sammansatt av tre träreglar 

Vid beräkningar med tre sammansatta träreglar valdes dimensionen 45 x 145 mm2 och en höjd 
på 3,6 meter. Tre sammansatta träreglar får dimensionen 135 x 145 mm2. Beräkningarna har 
utförts med tre olika spikförband. I alla dessa tre spikförband har räfflad trådspik med 
dimension 4,0 x 125 används. 

Första spikförbandet räknades med ett effektivt spikavstånd på 50 mm. Spikarna slås parvis 
varje 100e mm längs med pelaren. Andra spikförbandet räknades med ett effektivt spikavstånd 
på 30 mm. Spikarna slås parvis med 60 mm mellanrum längs med pelaren. Tredje spikförbandet 
räknades med ett effektivt spikavstånd på 10 mm. Sex spikar slås i rader om 60 mm längs med 
pelaren.  

Beräkningar har även utförs på enkla tvärsnitt med dimension 45 x 145. Beräkningar har utförts 
på tre träreglar som samverkar ofullständigt utan någon sammansättning och tre träreglar som 
samverkar fullständigt. En fullständigt samverkande pelare av tre träreglar beräknas som en 
pelare med dimension 135 x 145. För dimensionering och beräkningar av tre sammansatta 
träreglar se bilaga 1 och 3. I Tabell 3.2 nedan visas resultatet från pelare sammansatt med tre 
träreglar.  
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 Full 
samverkan  

(Limmad) 

Spikad 
med 

avstånd 
10 mm 

Spikad 
med 

avstånd 
30 mm 

Spikad 
med 

avstånd 
50 mm 

Ofullständig 
samverkan  

Enkel 
pelare 

45x145 

 

Bärförmåga 
träet (KN) 

88,4 52,8 32,9 25,7 10,8 3,6  

Bärförmåga 

spikförband 

(KN) 
- 106,7 26,4 14,4 - -  

Effektiv 
böjstyvhet 

EIeff  (× 109 

N/mm2) 

327,0 186,0 112,2 87,2 36,3 12,1  

Tabell 3.2 Pelare sammansatt av tre träreglar 45 x 145 

 

3.2 Resultat från dimensionering av limförband 

Om full samverkan antas bör följande uttryck uppfyllas: �捗  半  血塚鳥 血塚賃 = ね,ど 警鶏欠 血�堅 建堅ä 兼結穴 ℎå健健血欠嫌建ℎ結建嫌倦健欠嫌嫌 �にね 

血塚鳥 = 倦陳墜鳥 血塚賃紘� = ど,ぱど ねな,ぬ = に,の 警鶏欠 

Enligt Sterley (muntliga källor) är det dokumenterat i Gustafsson och Wernersson (1987) att 
skjuvhållfastheten för fenol- resorcinollim är 8,4 MPa samt i Wernersson (1994) att 
skjuvhållfastheten är 8,5 MPa för fenol- resorcinollim. Enligt Crocetti et. al (2015) är 
skjuvhållfastheten 8,4 MPa för fenol- resorcinollim. Sterley (muntliga källor) påstår också att 
skjuvhållfastheten är liknande för MUF-lim. Skjuvhållfastheten för fenol-resorcinollim och 
MUF-lim antas därför till 8,4 MPa. �捗 = ぱ,ね 半  血塚鳥 = に,の 警鶏欠   
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Eftersom skjuvhållfastheten för limmet är flera gånger större än träets skjuvhållfasthet sker 
brott i träet före limfogen och full samverkan mellan sammansatta träreglar antas. Detta gäller 
för korrekt utförda limfogar av MUF- och fenol-resorcinollim. Limmad pelare beräknas som 
en enkel pelare med tvärsnitt 140 x 145 för två sammansatta träreglar med dimension 70 x 145. 
Pelare sammansatt av tre träreglar med dimension 45 x 145 beräknas som en enkel pelare med 
dimension 135 x 145.  

3.3 Kostnadsberäkning 

För kostnadsberäkning har endast materialkostnader och kostnad för utförande av 
sammansättning.  Kostnader för logistik, tidspåverkan, omkostnader för verktyg och övriga 
kostnadsfaktorer har ej tagit till hänsyn vid beräkningar. 

Vid beräkningar av material har marknadspriser tagits fram och ett även ett åtgångstal. 
Åtgångstalet för trämaterialet har beräknats beroende på kaplängder i sågverket. Åtgångstal för 
spik har tagits fram genom samtal med snickare. För lim har ett åtgångstal antagit för eventuellt 
spill och lim som stannar kvar i förpackningen. Med lim avses MUF-lim då Spik- och skruvlim 
är en beställningsvara och pris är ej beräknat, se bilaga 5. Kostnaderna för material är 
sammanställt i Tabell 3.3 nedan. Kostnadsberäkningen avser priser vid skrivande av rapport. 
Inflationsavvikelser kan förekomma.  

 Lim Spik med 

avstånd 

10 mm 

Spik med 

avstånd 

30 mm 

Spik med 

avstånd 

50 mm 

Enkel pelare 

145x145  

Enkel pelare 

120x120 

Två 

sammansatta 
träreglar 

21     311 104 37 470 326  

Tre 
sammansatta 

träreglar  
42     311 104 61 470 326  

Tabell 3.3 Materialkostnader i kr 

För beräkning av kostnad för utförande av sammansättning förutsätts att verktyg och material 
finns på platsen där sammansättningen skall ske. Vid beräkning av spikad pelare gjordes 
antaganden att man ritar ut spikarna vart de ska slås med en talmeter och att spikarna slås med 
en spikpistol. En tid för detta utförande togs fram och beräkningar finns i bilaga 5. 

Vid limmad pelare beräknades tider för att applicera limmet, låta limmet väta och uppnå 
presstryck med någon form av tvingar eller skruv. För att applicera limmet antogs det att detta 
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sker med rulle. Att låta limmet väta bortsågs i tid då om man utför flera pelare kan man applicera 
lim på nästa pelare till exempel.  

Efter att tider hade tagits fram beräknades en kostnad för arbetet med en timlön och en 
procentsats för pålägg på arbetsplatskostnaden som administrativa kostnader och vinst. 
Kostnaderna för utförande av sammansättning finns i Tabell 3.4. 

 Limmad Spikad med 
avstånd 10 

mm 

Spikad med 
avstånd 30 

mm 

Spikad med 
avstånd 50 

mm 

Enkel 
pelare 

145x145  

Enkel 
pelare 

120x120 

Två 
sammansatta 

träreglar 

65 122 41 24 0   0  

Tre 
sammansatta 

träreglar  
89 122 41 24 0 0  

Tabell 3.4 Kostnad för utförande av sammansättning 

 

3.4 Jämförande tabell 

I följande tabeller är det sammanställt från resultat av bärförmågan samt bärförmågan om 
pelaren blir utsatt för vind. Det kan vara om pelaren ligger intill fasaden och tar upp vind som 
belastar en yttervägg. För beräkningar av vindlast se bilaga 4. Totalkostnaden är dessutom 
redovisad i tabellerna där kostnaden för enkla pelare är kostnad för att köpa in pelare från fabrik 
baserat på endast materialkostnad och pris/m3. 

För jämförande tabell med två sammansatta träreglar se Tabell 3.5 nedan och med tre 
sammansatta träreglar se Tabell 3.6 nedan.  

 Limmad Spikad med 
avstånd 10 

mm 

Spikad med 
avstånd 30 

mm 

Spikad med 
avstånd 50 

mm 

Enkel 
pelare 

145x145  

Enkel 
pelare 

120x120 

Bärförmåga 

(KN) 
97,9 57,4 41,9 32,3 107,9  53,1 
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Bärförmåga  
vid vindlast 

(KN) 
45,2 26,5 19,4 14,9 51,8  7,1 

Totalkostnad 

(kr) 
87 429 145 61 470  300 

Tabell 3.5 Bärförmåga och kostnad för två sammansatta träreglar 

 

 Limmad Spikad med 
avstånd 10 

mm 

Spikad med 
avstånd 30 

mm 

Spikad med 
avstånd 50 

mm 

Enkel 
pelare 

145x145  

Enkel 
pelare 

120x120 

Bärförmåga 
(KN) 

88,4 52,8 26,4 14,4 107,9  53,1 

Bärförmåga  

vid vindlast 

(KN) 
39,1 23,3 11,6 6,3 51,8  7,1 

Totalkostnad 

(kr) 
131 433 145 85 470  300 

Tabell 3.6 Bärförmåga och kostnad för tre sammansatta träreglar 

 

3.5 Krav på limning, r esultat från intervju 

Generellt sett antar man full samverkan mellan två träkomponenter vid beräkning av limförband 
i bärande konstruktioner och ett antagande görs att brott sker i träet före limmet. Hela förbandet 
ska limmas med bra konstruktionslim med bra hållfasthet. Vad som också är viktigt är miljön 
runt om vid limningen.  

För att limma ute en arbetsplats måste man  skapa en fabriksmiljö på plats. Det kan vara med 
väderskydd, tält, arbetsbod eller liknande. En limfog är ganska känslig och det är viktigt att 
limningen sker på rätt sätt.  Man kan enkelt förstöra en limfog och bärförmågan kan nedstiga 
till 50 -20 % av vad den egentliga kapaciteten om limningen skulle gå till korrekt.  

Vad som påverkar limfogens bärförmåga mest är appliceringen och att få kontakt med alla 
träytor. Vad som påverkar limfogens bärförmåga i mindre grad är smuts i form av olja och 
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damm vilket ger sämre vidhäftning för limmet. Temperatur och fukt påverkar knappt 
bärförmågan då den till större delen påverkar härdningstiden för limmet.  

Företaget Martinsons har använt sig av väderskydd vid limning ute på en byggarbetsplats som 
de själva har utvecklat och tagit fram. Limning skedde i skarvar mellan bjälklagselement. 
Användningen av detta väderskydd var dyrt och omständligt vid flera våningar. (Lindgren 
(muntliga källor))
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4 ANALYS OCH DISKUSSION 

Utifrån de resultat vi fått gör vi i detta kapitel en tolkning och ställer det mot den teoretiska 
referensramen i uppsatsen. I början av kapitlet går vi igenom resultatet från dimensioneringen 
av lim- och spikförband och hur de skiljer sig i förhållande till varandra. Sedan går vi över för 
analys och diskussion av kostnader för de olika pelarna för att sedan avsluta med att diskutera 
möjligheten att limma ute på en arbetsplats för att uppnå fabriksmiljö.  

Enligt de resultaten på bärförmågan hos en spikad och limmad pelare skiljer sig bärförmågan 
mycket för en limmad träpelare med full samverkan och spikad pelare. Det finns en stark 
koppling mellan böjstyvhet och bärförmåga i pelarna. Förhållandet mellan böjstyvhet och 
bärförmåga i alla pelare är ungefär densamma för alla olika pelare.  

Det skiljer sig ganska mycket hos bärförmågan för två sammansatta träreglar och tre 
sammansatta träreglar av spik. Vid tre träreglar måste träpelaren samverka på två ställen i 
jämförelse mot vid två träreglar där samverkan mellan träet endast sker på ett ställe. Detta är 
utifrån de resultat vi fått en trolig bakliggande faktor varför bärförmågan för två sammansatta 
träreglar är större än för tre sammansatta träreglar med ungefär samma totala dimension. 
Visserligen har pelare med tre sammansatta träreglar en 5 mm mindre höjd i tvärsnittet vilket 
påverkar bärförmågan.   

Vad gäller bärförmågan för pelare utsatta för vind blir bärförmågan ungefär häften av 
bärförmågan om pelaren inte skulle vara utsatt för vind för alla pelare i denna studie. Detta 
beror på att pelaren utsatt för vind är belastad i den styva riktningen vilket gör att det inte skiljer 
i momentkapacitet mellan sammansatta pelare med samma dimension. Det beror även på att 
momentkapaciteten är ungefär dubbelt så stor som dimensionerande moment av vinden. 

Ett antagande som görs i beräkningarna är att MUF-lim har ungefär samma skjuvhållfasthet 
som fenol- resorcinollim. Detta grundar sig på en tolkning av Sterley (muntliga källor) men 
även i Crocetti et. al (2015) påstås att MUF-lim och fenol-resorcinollim har samma egenskaper. 
Även om MUF-lim skiljer sig lite i skjuvhållfast i förhållande till fenol- resorcinollim är 
skjuvhållfastheten i limmen betydligt mycket större än träets skjuvhållfasthet (mer än tre gånger 
större). Detta är under förutsättning att limningen utförs korrekt. Brott kan ändå ske i limfogen 
och men kan bero ett flertal andra faktorer.   

För att dessa teoretiska beräkningar på bärförmågan ska stämma ska sammansättningen utföras 
korrekt. Det beror på utförandearbetet som noga skall utföras. Annars är hållfasthetsvärdena 
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felaktiga och de teoretiska beräkningarna stämmer inte överens med verkligheten. Olika 
personer är olika noggranna och olika företag har olika normer i företaget. Detta kan påverka 
bärförmågan hos pelaren och inte minst sagt den limmade pelaren. Slarv kan ske vid spikningen 
och att spikarna inte slås med korrekt avstånd men även vid limningen där exempelvis slarv 
kan ske vid applicering av ett jämt lager lim längs med pelaren.  

Kostnadsberäkningarna är endast en liten av del av de egentliga kostnaderna och 
omständigheterna. Till att börja med har limmade träpelare en lång härdningstid som beroende 
på lim kan vara upp till 48 timmar. Under denna tid måste den limmade pelaren ligga med 
presstryck vilket kan påverka byggtiden. Spikad pelare däremot kan användas direkt och 
påverkar inte byggtiden. Att beställa och köpa in trävirke i rätt dimension kan påverka 
byggtiden. Detta beroende på leverantör och var byggarbetsplatsen är placerad då leverans och 
tillverkning kan ta lång tid.   

För att utföra en sammansättning av träreglar krävs för spikad pelare endast talmeter, spikpistol 
och spik. Dessa kan vara ganska vanliga vid en arbetsplats, även spikdimensionerna. Limmad 
träpelare kräver desto mer. Då lim är väldigt känslig för rätt applicering av yta och 
kringliggande miljö blir det även en kostnad att uppfylla dessa krav. Att möjliggöra en limning 
med väderskydd, tält, arbetsbod eller liknande kan vara en stor kostnad beroende på 
förutsättningarna.  

Material som lim, spik och färdiga dimensioner av pelare kan kosta olika när det gäller leverans 
till arbetsplatsen. Ofta beror denna leveranskostnad på tillgången till materialet i omgivningen. 
För spik finns det ganska många återförsäljare i storstäderna vilket kan underlätta 
tillgängligheten att köpa in spik.  

Återförsäljare för lim till bärande konstruktioner är ganska få och kan bli mer svårtillgängligt 
vilket ökar leveranskostnaden. Då beräkningarna är utförda på större dimensioner med träpelare 
kan de va svårtillgängliga och finnas endast hos vissa sågverk. Det kan vara en lång väg till 
närmaste sågverk och leveranskostnaden kan bli stor.  

Vad gäller limning finns krav och anvisningar hur man ska limma för att limfogen ska ha 
bärförmågan enligt de teoretiska beräkningarna. Eftersom limfogen är mycket känslig är det 
viktigt att limningen går till på rätt sätt och har en bra kringliggande miljö. Det är enkelt att 
förstöra en limfog genom okorrekta metoder och kräver därför största möjliga noggrannhet.  
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5 SLUTSATSER 

I detta avsnitt beskrivs de slutsatser som vi kommit fram till i studien. Först besvaras studiens 
fyra frågeställningar följt av metodkritik där vi diskuterar metodval och genomförandet i stort. 
Avslutningsvis tar vi upp förslag till fortsatt utveckling.  

Första frågeställningen i denna rapport är: Hur ser beräkningsmodellen ut för enkel- 
limmad- och spikad träpelare?  

För pelare av trä och spikförband finns tydliga dimensioneringsregler i Eurokod 5: SS-EN 
1995-1-1:2004. För spikad pelare med hänsyn till ofullständig samverkan mellan 
träkomponenter finns beräkningsexempel på träguiden (Svenskt trä 2014). För limförband finns 
inga dimensioneringsregler utan man antar oftast full samverkan mellan sammansatta 
träkomponenter på grund av att skjuvhållfastheten i lim är starkare än i träet och brott sker i 
träet före limförbandet.  

Andra frågeställningen är: Hur skiljer sig enkel-, limmad- och spikad träpelare med 
avseende på hållfasthet? 

En tydlig skillnad finns mellan limmad- och spikad träpelare. För spikad pelare oavsett antal 
spik råder en ofullständig samverkan mellan träkomponenter och kommer därför inte upp i 
närheten av bärförmågan vid en korrekt utförd limmad pelare där fullständig samverkan råder. 
Böjstyvheten är i förhållande till bärförmågan i olika sammansatta- och enkla pelare ungefär 
densamma.  

I en spikad pelare med effektivt spikavstånd på 10 mm kommer man endast upp i runt 60 % av 
bärförmågan av vad en fullständigt samverkande träpelare mellan två träreglar är. Detta 
spikavstånd är nära det maximala för att inte riskera att uppnå sprickor. För större spikavstånd 
i pelaren minskar bärförmågan.  

I en spikad pelare med tre sammansatta träreglar och effektivt spikavstånd 10 mm blir 
bärförmågan även här 60 % av en fullständigt samverkande träpelare. Däremot med större 
spikavstånd avtar bärförmågan betydligt mer än för spikad pelare av två sammansatta träreglar. 
Vid tre sammansatta träreglar måste träet samverka på två ställen i jämförelse med två 
sammansatta träreglar som endast samverkar på ett ställe, vilket påverkar bärförmågan.  
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Eftersom full samverkan antas mellan träet i en limmad pelare beräknas den som en enkel pelare 
med samma dimension. Därför skiljer inget i bärförmåga mellan limmad- och enkel pelare om 
dimensionen är densamma.  

För pelare utsatta för vind blir bärförmågan reducerad. Eftersom pelare utsatta för vind placeras 
med styva riktningen mot vindens riktning blir momentkapaciteten densamma för sammansatta 
pelare med samma dimension.  

Tredje frågeställningen är: Hur skiljer sig limmad- och spikad pelare från att köpa in 
fabrikstillverkad träpelare med rätt dimension, med avseende på ekonomi? 

Vad som skiljer sig mellan spikad, limmad och beställa en pelare med rätt dimension är bland 
annat väntetiden vid tillverkningen som kan bli en stor kostnad. Vid spikad pelare kan den 
användas direkt efter sammansättningen. Limmad pelare däremot måste ligga med tryckpress 
upp till 48 timmar för att limmet skall härda. En inköpt pelare kan ta lång tid för tillverkning 
och leverans till byggarbetsplatsen. Materialkostnader och kostnader för utförande skiljer sig 
inte så mycket från varandra med avseende på den totala kostnaden.  

Generellt sett beror skillnader i kostnad för limmad-, spikad- och inköpt pelare med rätt 
dimension på förutsättningarna på byggarbetsplatsen. Vart byggarbetsplatsen är placerad, vilka 
verktyg och material som finns på plats och vilka förutsättningar för att utföra limningen korrekt 
är faktorer som spelar in för den totala kostnaden.  

Avslutningsvis är fjärde frågeställningen: Vad bör man beakta vid sammansättning av en 
träpelare med lim ute på en byggarbetsplats? 

Viktigt vid limning av lim i bärande konstruktioner är miljön runt om. För att limma ute en 
arbetsplats måste man skapa en fabriksmiljö på plats. Med fabriksmiljö menas rätt temperatur, 
fuktighet och fritt från smuts och damm. Det kan vara med väderskydd, tält, arbetsbod eller 
liknande och beror på vilka förutsättningarna är på byggarbetsplatsen. En limfog är ganska 
känslig och man kan enkelt förstöra bärförmågan om den inte utförs korrekt varför det kräver 
stor noggrannhet. Bärförmågan kan nedstiga till 50-20 % av den egentliga bärförmågan vid 
korrekt utförd limning. 

Vad som viktigast är dock appliceringen av limmet och att få kontakt med alla träytor. I andra 
hand bör man prioritera smuts i form av olja och damm vilket försämrar vidhäftningen av 
limmet. Temperatur och fuktighet är inte lika viktiga aspekter och påverkar i princip endast 
härdningstiden för limmet. För att uppfylla presstryck för härdning kan tvingar eller skruv 
användas.  
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5.1 Metodkritik 

För att jämföra de olika pelarna med avseende på hållfasthet använde vi oss av teoretiska 
beräkningar, dimensioneringsregler enligt eurokoder. För att jämföra hållfastheten kunde vi 
istället eller även utfört praktiska prover på hållfastheten. Detta valdes dock bort på grund av 
den korta tiden studien skulle ha genomförts på men även svårigheterna med praktiska prover 
och tillgången till utrustning och laborationssalar som detta krävde. Dessutom har vi på 
universitetet lärt oss att beräkna träkonstruktioner med dimensioneringsreglerna i Eurokod 5. 

Styrkorna med denna studie är att vi har fått fram konkreta resultat på hållfasthetsvärdena men 
svagheter finns i jämförelsen med avseende på ekonomi. Det är lite tunt och blev inte riktigt 
som vi hade förväntat oss. Hade vi haft mer tid hade vi kunnat gå djupare in på jämförelsen 
med ekonomiskt aspekt. Detta hade kunnat ske med litteraturstudier och intervju av 
platschef/projektledare. Vad vi dessutom förväntade oss var ett mer konkret svar angående hur 
man ska limma på en byggarbetsplats för att uppfylla de krav som ställs vid limning av bärande 
konstruktioner.  

Hade vi gjort om studien hade vi förmodligen inte utfört någon kontroll av vindlast utan 
fokuserat mer på svårigheterna att limma på en byggarbetsplats. Mer fokus hade även kunnat 
läggas på den kostnadsanalys som utfördes.  

5.2 Förslag till fortsatt utveckling  

Studien var ganska tidsbegränsad och för oss kändes det som att man kan gå vidare med mycket. 
Till att börja med kan man istället för konstruktionsvirke använda limträ eller 
konstruktionsvirke i andra dimensioner. Dessutom kan man utföra praktiska prover på de olika 
pelarna och se hur väl de förhåller sig och stämmer överens med de teoretiska beräkningarna.  

Skjuvhållfastheten för MUF-lim utelämnades vid beräkningarna och för vidare utveckling kan 
man ta reda på skjuvhållfastheten för MUF-lim och se skillnaden mellan fenol-resorcinollim. 
Dessutom kan man utföra beräkningar på andra lim för bärande konstruktioner. För beräkningar 
av hållfasthet i limförband kan dessutom beräkningar utföras med volkersens teori och jämföras 
med antagande av full samverkan mellan träkomponenter i limförband. Detta kräver att 
skjuvmodul och skjuvhållfasthet är givet för limmet i limförbandet som man ska undersöka.  
 
Det går också att ta in andra aspekter i studien och fördjupa sig i dessa. Något som vi hade velat 
titta närmare på men som vi fick avgränsa bort på grund av tidsbrist är miljöaspekter. Att ta in 
dessa i en sådan studie kan vara av intresse då det kan visas sig att det alternativet som är 
billigast inte nödvändigtvis är det bästa valet ur ett miljöperspektiv, förutsatt att 



Träpelare sammansatt med lim- eller spikförband  

38 

hållfasthetsegenskaper är okej. Genom att göra livscykelanalys på en pelare och de ingående 
delarna för en sammansatt pelare kan man få en bättre bild på hur pass miljövänligt de olika 
förslagen är.  

Kostnadsberäkning kan man fördjupa sig ytterligare i då man kan ta hänsyn till andra 
kostnader som kan uppstå. I denna studie har vi enbart tagit med kostnader för material och 
utförande men andra kostnader som skulle kunna påverka är bland annat kostnader för 
logistik, maskin och även kostnader för eventuella åtgärder för att uppnå så kallad 
fabriksmiljö för limförband.   
 
För att få en jämnare jämförelse kan man istället för spikförband jämföra skruvförband med 
limförband eller jämföra alla tre förbanden med varandra. Detta för att skruvar klarar i regel 
större krafter än spikar, därför blir det intressant för en sådan studie att ta hänsyn till 
skruvförband. Dessutom är skruvförband, likt spikförband, mer förekommande ute på 
arbetsplatsen och det finns inga specifika krav med avseende på miljön runt omkring 
arbetsplatsen.  

För fortsatt utveckling i detta område kan även en jämförelse ske i hållfasthet med hänsyn till 
dimensionering av brand för en större helhetsbild av de olika pelarna. 
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Bilaga 1 – Förutsättningar och dimensionering av enkla pelare 

Förutsättningar  

Pelarens längd, l = 3 600 mm 

Klimatklass 2 

Lastvaraktighet medellång 

Konstruktionsvirke med hållfasthetsklass C24 

Räfflad trådspik 

 

Enkel pelare 70x145 

Tryckkraftskapacitet med hänsyn till knäckning för pelare med dimension 70x145. 

 軽頂,�鳥 = 倦頂血頂鳥�  

 

�追勅鎮 = �� √血頂,待,賃継待,待泰 
där: 

� =  詣頂追件  

 

Pelarens knäckningslängd Lcr bestäms genom: 詣頂追 = 紅頂鳥健 
 

där くcd = 1,0 vid pelare ledad i båda ändar. 
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l =  3600 mm 詣頂追 = 紅頂鳥健 = な,ど × ぬはどど = ぬはどど 

 

件 =  ℎ√なに = ばど√なに =  にど,に 兼兼  
 

� =  詣頂追件 =  ぬはどどにど,に = なばぱ,に  血頂,墜,賃 = にな 警鶏欠 剣潔ℎ 継陳勅銚津 = ば,ね 罫鶏欠 血�堅 ℎå健健血欠嫌建ℎ結建嫌倦健欠嫌嫌 �にね 

 

�追勅鎮 = �� √血頂,待,賃継待,待泰 = なばぱ,に�  √ になば,ね × など戴 = ぬ,どに 

 倦 = ど,の[な + 紅頂(�追勅鎮,佃 − ど,ぬ) + �追勅鎮,佃態  ]  = ど,の[な +  ど,に岫ぬ,どに − ど,ぬ岻 + ぬ,どに態 ] = の,ぬぬ 

 

倦頂,佃 = な倦 + √倦態 − �追勅鎮,佃態 =  なの,ぬぬ + √の,ぬぬ態 − ぬ,どに態 =  ど,などぬ 

 

Tryckkraftskapacitet med hänsyn till knäckning för en enkel pelare 70x145: 軽頂,�鳥 = 倦頂,佃血頂鳥� = ど,などぬ × なに,ひ ×  ばど × なねの = なぬ,な 計軽  

 

För 2x70x145 som inte samverkar blir tryckkraftskapaciteten det dubbla: 軽頂,�鳥 =  なぬ,な × に = には,に 計軽  
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Enkel pelare 140x145 

Tryckkraftskapacitet med hänsyn till knäckning för pelare 2x70x145 med fullständig 
samverkan det vill säga 140x145. 

 軽頂,�鳥 = 倦頂血頂鳥�  

 

�追勅鎮 = �� √血頂,待,賃継待,待泰 
där: 

� =  詣頂追件  

 

件 =  ℎ√なに = ばど × に√なに =  ねど,ね 兼兼  
 

� =  詣頂追件 =  ぬはどどねど,ね = ぱひ,な  
 血頂,墜,賃 = にな 警鶏欠 剣潔ℎ 継陳勅銚津 = ば,ね 罫鶏欠 血�堅 ℎå健健血欠嫌建ℎ結建嫌倦健欠嫌嫌 �にね 

 

�追勅鎮 = �� √血頂,待,賃継待,待泰 = ぱひ,な�  √ になば,ね ×  など戴 = な,のなな 

 倦 = ど,の[な + 紅頂(�追勅鎮,佃 − ど,ぬ) + �追勅鎮,佃態  ]  = ど,の[な +  ど,に岫な,のなな − ど,ぬ岻 + な,のなな態 ] = な,ばは 
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倦頂,佃 = な倦 + √倦態 − �追勅鎮,佃態 =  なな,ばは + √な,ばは態 − な,のなな態 =  ど,ぬばね 

 

Tryckkraftskapacitet med hänsyn till knäckning för en enkel pelare 140x145: 軽頂,�鳥 = 倦頂,佃血頂鳥� = ど,ぬばね × なに,ひ ×  なねど × なねの = ひば,ひ 計軽  

 

 

Enkel pelare 135x145 

Tryckkraftskapacitet med hänsyn till knäckning för pelare 3x45x145 med fullständig 
samverkan det vill säga 135x145. 

 軽頂,�鳥 = 倦頂血頂鳥�  

 

�追勅鎮 = �� √血頂,待,賃継待,待泰 
där: 

� =  詣頂追件  

 

件 =  ℎ√なに =  なぬの√なに =  ぬひ,ど 兼兼  
 

� =  詣頂追件 =  ぬはどどぬひ,ど = ひに,ね  
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 血頂,墜,賃 = にな 警鶏欠 剣潔ℎ 継陳勅銚津 = ば,ね 罫鶏欠 血�堅 ℎå健健血欠嫌建ℎ結建嫌倦健欠嫌嫌 �にね 

 

�追勅鎮 = �� √血頂,待,賃継待,待泰 = ひに,ね�  √ になば,ね ×  など戴 = な,のば 

 倦 = ど,の[な + 紅頂(�追勅鎮,佃 − ど,ぬ) + �追勅鎮,佃態  ]  = ど,の[な +  ど,に岫な,のば − ど,ぬ岻 + な,のば態 ] = な,ぱは 

 

倦頂,佃 = な倦 + √倦態 − �追勅鎮,佃態 =  なな,ぱは + √な,ぱは態 − な,のば態 =  ど,ぬの 

 

Tryckkraftskapacitet med hänsyn till knäckning för en enkel pelare 135x145: 軽頂,�鳥 = 倦頂,佃血頂鳥� = ど,ぬの × なに,ひ ×  なぬの × なねの = ぱぱ,ね 計軽  

 

 

Enkel pelare 45x145 

Tryckkraftskapacitet med hänsyn till knäckning för pelare med dimension 45x145. 

 軽頂,�鳥 = 倦頂血頂鳥�  

 

件 =  ℎ√なに = ねの√なに =  なぬ,ど 兼兼  
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� =  詣頂追件 =  ぬはどどなぬ,ど = にばば,なぬ  血頂,墜,賃 = にな 警鶏欠 剣潔ℎ 継陳勅銚津 = ば,ね 罫鶏欠 血�堅 ℎå健健血欠嫌建ℎ結建嫌倦健欠嫌嫌 �にね 

 

�追勅鎮 = �� √血頂,待,賃継待,待泰 = にばば,なぬ�  √ になば,ね ×  など戴 = ね,はひひ 

 倦 = ど,の[な + 紅頂(�追勅鎮,佃 − ど,ぬ) + �追勅鎮,佃態  ]  = ど,の[な +  ど,に岫ね,はひひ − ど,ぬ岻 + ね,はひひ態 ] = なな,ひぱ 

 

倦頂,佃 = な倦 + √倦態 − �追勅鎮,佃態 =  ななな,ひぱ + √なな,ひぱ態 − ね,はひひ態 =  ど,どねぬ 

 

Tryckkraftskapacitet med hänsyn till knäckning för en enkel pelare 45x145: 軽頂,�鳥 = 倦頂,佃血頂鳥� = ど,どねぬ × なに,ひ ×  ねの × なねの = ぬ,は 計軽  

 

För 3 stycken 45x145 som inte samverkar blir tryckkraftskapaciteten: 軽頂,�鳥 =  ぬ,は × ぬ = など,ぱ 計軽 
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Bilaga 2 – Dimensionering av två sammansatta träreglar genom spikning 

 

Spikad pelare med spikavstånd 50 mm 

Tryckkraftskapacitet för spikad pelare med hänsyn tagen till ofullständig samverkan för 2 
hopspikade träreglar med dimension 70x145.  

Effektiva avståndet s för spikarna antas till 50 mm. 

 

Tryckkraftskapacitet kan bestämmas med formeln: 軽頂,�鳥 = 倦頂,佃血頂鳥�  

 
Knäckfaktorn för veka riktningen bestäms genom:  倦頂,佃 = な倦 + √倦態 − �追勅鎮,佃態  

där: 倦 = ど,の[な + 紅頂(�追勅鎮,佃 − ど,ぬ) + �追勅鎮,佃態  ] 
med くc = 0,2 för massivt trä 

 

Relativa slankhetstalet för veka riktningen λrel,z bestäms genom: 

�追勅鎮,佃 = �勅捗�  √血頂,待,賃継待,待泰 
där: 

 �勅捗 = 健√�痛墜痛�勅捗 = 
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�痛墜痛 = 決ℎ = に × ばど × なねの = にど ぬどど 兼兼態  
 

Effektivt tröghetsmoment med hänsyn tagen till ofullständig samverkan bestäms genom: 

�勅捗 = 岫継�岻勅捗継陳勅銚津  

Emean för hållfasthetsklass C24 är 11 GPa. Effektiv böjstyvhet bestäms genom formeln:  岫継�岻勅捗 = ∑岫継��� + 紘�継���欠�態岻戴
�=戴  

 �� = 決� ℎ�戴なに =  なねの ばど戴なに  欠� = ばどに = ぬの 兼兼 

 紘� = 峭な + �態継���嫌�計�健態 嶌−怠 
 
Förskjutningsmodul Ku för ett förband bör bestämmas genom: 
 計通 = にぬ計鎚勅追 
 計鎚勅追 = 喧陳怠,泰 × 穴待,腿ぬど  

 
där pm för hållfasthetsklass C24 är 420 kg/m3. Spikar väljs till 3,4 x100 där d = 3,4 mm. 
Förankningslängd bör vara minst 8d. ぱ × ぬ,ね = にば,に. Då virkestjockleken är 70 mm är 
förankningslängden 30 mm för en 100 mm spik. 30 > 27,2 OK! 
 計鎚勅追 = ねにど怠,泰 × ぬ,ね待,腿ぬど = ばはぬ,ば 軽/兼兼 

 計通 = にぬ ばはぬ,ば = のどひ,な 軽/兼兼 

 

紘� = 峭な + �態なな × など戴  ×  なねの × ばど × のどのどひ,な × ぬはどど態 嶌−怠 = ど,などば 
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岫継�岻勅捗 = ∑岫継��� + 紘�継���欠�態岻戴
�=戴                                                     

= に 峭なな × など戴 × なねの × ばど戴なに  + ど,などば × なな × など戴 × なねの ×  ばど ×  ぬの態嶌= なにど,ねの × など苔 軽兼兼態   
 �勅捗 = なにど,ねの × など苔なな × など戴 = など,ひの ×  など滞 兼兼替   
 

�勅捗 = 健√�痛墜痛�勅捗 = ぬはどど√ にど ぬどど など,ひの ×  など滞 = なのの,ど  
 

�追勅鎮,佃 = �勅捗�  √血頂,待,賃継待,待泰 =  なのの,ど�  √ になば,ね × など戴 = に,はぬ 

där fc,0,k = 21 MPa och E0,05 = 7,4 GPa för hållfasthetsklass C24.  

 倦 = ど,の[な + 紅頂(�追勅鎮,佃 − ど,ぬ) + �追勅鎮,佃態  ] =  ど,の[な +  ど,に岫に,はぬ − ど,ぬ岻 + に,はぬ態 ] = ね,なひ  
Βc = 0,2 för konstruktionsvirke 

 

倦頂,佃 = なね,なひ + √ね,なひ態 − に,はぬ態 = ど,なぬね 

 

血頂鳥 = 倦陳墜鳥紘� 血頂賃 
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倦陳墜鳥 = { 計健件兼欠建倦健欠嫌嫌 に警結穴結健健å券訣建件穴嫌健欠嫌建計剣券嫌建堅憲倦建件剣券嫌懸件堅倦結} = ど,ぱど 

けM = 1,3 för konstruktionsvirke 

fck = 21 MPa 

 

血頂鳥 = ど,ぱどな,ぬ にな = なに,ひ 警鶏欠 

 

Tryckkraftskapacitet med hänsyn till ofullständig samverkan för 2x70x145 med effektivt 
spikavstånd 50 mm: 軽頂,�鳥 = 倦頂,佃血頂鳥� = ど,なぬね × なに,ひ × にど ぬどど = ぬの,な 計軽  

 

Spikad pelare med spikavstånd 50 mm, bärförmåga för spikförband 鯨� =  のど 兼兼  

Spik = ぬ.ね × などど 兼兼  
 
Hållfasthetsklass = �にね →  喧賃 = ぬのど 倦訣/兼戴 
 

Där: 建怠 =  ばど 兼兼 建態 =  ぬど 兼兼 穴 =  ぬ.ね 兼兼 血通 =  はのど 警鶏欠 警槻,追賃 =  ど.ねの 血通穴態.滞 = ばどねは.の 軽兼兼 喧賃 = ぬのど 倦訣/兼戴 血ℎ,賃 = ど.どぱに喧賃穴−待.戴 = なひ.ぱぱ 警鶏欠 
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繋v,Rk = min

{  
   
  
   
   
 血ℎ,賃建怠穴                                                                                              岫な岻血ℎ,賃建態穴                                                                                              岫に岻血ℎ,賃建怠穴に [√ぬ + に 建態建怠 +  ぬ (建態建怠)態 −  な − 建態建怠  ] + 繋a淡,Rk ね             岫ぬ岻
な,どの 血ℎ,賃建怠穴ぬ [√ね + なに警湛,Rk血ℎ,賃穴建怠態 −  な] + 繋a淡,Rk ね                         岫ね岻
な,どの 血ℎ,賃建態穴ぬ [√ね + なに警湛,Rk血ℎ,賃穴建態態 −  な] + 繋a淡,Rk ね                         岫の岻
な,なの√に警湛,Rk血ℎ,賃穴 + 繋a淡,Rk ね                                                        岫は岻

 

 

(1) 血ℎ,賃建怠穴 = なひ.ぱぱ × ばど × ぬ.ね = ねばぬな.ねね 軽      
 

(2) 血ℎ,賃建態穴 = なひ.ぱぱ × ぬど × ぬ.ね = にどにば.ばは 軽 
 

(3) 
捗ℎ,�痛迭鳥態 [√ぬ + に 痛鉄痛迭 +  ぬ 岾痛鉄痛迭峇態 −  な − 痛鉄痛迭  ] +  庁a灯,Rk 替 =
怠苔.腿腿 × 胎待×戴.替態 [√ぬ + に 戴待胎待+  ぬ 岾戴待胎待峇態 −  な − 戴待胎待  ] +  庁a灯,Rk 替  =  なのぱば.ぬばば + 庁a灯,Rk 替  

(4) な,どの 捗ℎ,�痛迭鳥戴 [√ね + 怠態�燈,Rk捗ℎ,�鳥痛迭鉄 −  な] + 庁a灯,Rk 替  = な,どの 怠苔.腿腿 × 胎待×戴.替戴 [√ね + 怠態×胎待替滞.泰怠苔.腿腿 × 戴.替×胎待鉄 − な] + 庁a灯,Rk 替 = はなどな.ぬぱ 軽 + 
庁a灯,Rk 替  

 

(5) な,どの 捗ℎ,�痛鉄鳥戴 [√ね + 怠態�燈,Rk捗ℎ,�鳥痛鉄鉄 −  な] + 庁a灯,Rk 替  =   な,どの 怠苔.腿腿×戴待×戴.替戴 [√ね + 怠態×胎待替滞.泰怠苔.腿腿×戴.替×戴待鉄 − な] + 庁a灯,Rk 替 =  ねなどな 軽 + 庁a灯,Rk 替   
 

(6) な,なの√に警湛,Rk血ℎ,賃穴 + 庁a灯,Rk 替 =  な,なの√に × ばどねは.の × なひ.ぱぱ × ぬ.ね + 庁a灯,Rk 替 =ななにに.ぬひばの 軽 + 庁a灯,Rk 替  

 



Träpelare sammansatt med lim- eller spikförband  

54 

→ 繋v,Rk = ななにに.ぬひばの 軽 + 繋a淡,Rk ね   
 

繋銚掴,�賃 = min { 血銚掴,賃穴健勅捗血ℎ勅銚鳥,賃穴ℎ態 + 血銚掴,賃穴建怠   
där:  

Bärförmåga för utdragning ur övre delen: 繋銚掴,�賃 = 血銚掴,賃穴健勅捗  血銚掴,賃 = にど × など−滞喧賃態 = にど ×  など−滞ぬのど態 = 2.45 

Och 健勅捗 半 なに穴 ↔ ぬど 半 なに × ぱ.の ↔ ぬど 判 ねど.ぱ =  結倹 剣倦結倹   
 → 血銚掴,賃 兼å嫌建結 穴å 兼憲健建件喧件健潔結堅欠嫌 兼結穴 峭健勅捗ね穴 − に嶌剣潔ℎ 健勅捗 半 ぱ穴 結券健件訣建 結憲堅剣倦剣穴結堅券欠. 
健勅捗 半 ぱ穴 ↔ ぬど 半 にば.に = 剣倦結倹 
→  に.ねの × ( ぬどね × ぬ.ね − に) × ぬ.ね × ぬど = ど,のどねね 繋銚掴,�賃 = ど.のどねね × ぬ.ね × ぬど = のな.ねの 軽  

 

Bärförmåga för genomdragning genom undre delen: 繋銚掴,�賃 = 血ℎ勅銚鳥,賃穴ℎ態 + 血銚掴,賃穴建  喧賃 = ぬのど 倦訣/兼戴 穴ℎ = ぱ.の 兼兼 血ℎ勅銚鳥,賃 =  ばど × など−滞喧賃態 = ぱ.のばの 警鶏欠 繋銚掴,�賃 = ぱ.のばの × ぬのど態 + ど.のどねね × ぬ.ね × ばど = ばぬひ.のひ 軽 
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繋銚掴,�賃 = min { のな.ねの 軽ばぬひ.のひ 軽  → 繋銚掴,�賃 = のな.ねの 軽  
 

繋銚掴,�賃 = のな.ねのね = なに.ぱはにの 軽 →  繋塚,�賃 = ななぬの.には 軽 

 繋銚掴,�賃 決結訣堅ä券嫌欠嫌 建件健健 にの% 欠懸 繋塚,�賃  →  → 繋銚掴,�賃繋塚,�賃 = なに.ぱはにの 軽ななぬの.には 軽 = ど.どななぬぬ 判 ど.にの → 頚倦結倹 
 

 

繋�鳥 = 倦陳墜鳥 繋�賃紘�  

 倦陳墜鳥 = { 計健件兼欠建倦健欠嫌嫌 に警結穴結健健å券訣建件穴健欠嫌建  → ど.ぱ 

 紘� = な.ぬ 

繋�鳥 =  ど.ぱ ななぬの.にはな.ぬ = はひぱ.はに 軽 

 

Kraften på enskild förbindare: 
 繋� = 紘�継���欠�嫌�岫継�岻勅捗  撃鳥 

 

Där: 

撃鳥 = 繋頂,鳥はど倦頂 
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 紘� = ど.などば 岫継�岻勅捗 = なにど.ねの × など苔軽兼兼態 
 �� = ばど × なねの = などなのど 兼兼態  
 欠� = ぬの兼兼 
 継� = 継待,陳勅銚津 = なな 罫鶏欠 倦頂 = ど.なぬね 繋頂,鳥 = 軽結穴 = 

 

撃鳥 = 軽勅鳥はど × ど.なぬね = ど,なにねね 軽勅鳥 

 繋塚,�鳥 = はひぱ.はに >  繋� = ど.などば × ど.なにねね × 軽結穴  ひぱは > ど,どになはの 軽結穴   軽勅鳥  < ぬに.にば 計軽 

 

 

Spikad pelare med spikavstånd 30 mm 

Tryckkraftskapacitet för spikad pelare med hänsyn tagen till ofullständig samverkan för 2 
hopspikade träreglar med dimension 70x145.  

Effektiva avståndet s för spikarna antas till 30 mm. 

 

Förskjutningsmodul Ku för ett förband bör bestämmas genom: 
 計通 = にぬ計鎚勅追 
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計鎚勅追 = 喧陳怠,泰 × 穴待,腿ぬど  

 
där pm för hållfasthetsklass C24 är 420 kg/m3. Spikar väljs till 4,0 x125 där d = 4 mm. 
Förankningslängd bör vara minst 8d. ぱ ×  ね =  ぬに. Då virkestjockleken är 70 mm är 
förankningslängden 55 mm för en 125 mm spik. 55 > 32, OK! 
 計鎚勅追 = ねにど怠,泰 × ね待,腿ぬど = ぱはひ,ぱ 軽/兼兼 

 計通 = にぬ ぱはひ,ぱ = のばひ,ひ 軽/兼兼 

 

紘� = 峭な + �態なな × など戴  ×  なねの × ばど × ぬどのばひ,ひ × ぬはどど態 嶌−怠 = ど,なぱの 

 岫継�岻勅捗 = ∑岫継��� + 紘�継���欠�態岻戴
�=戴                                                     

= に 峭なな × など戴 × なねの × ばど戴なに  + ど,なぱの × なな × など戴 × なねの ×  ばど ×  ぬの態嶌= なねな,ばひ × など苔 軽兼兼態   
 �勅捗 = なねな,ばひ × など苔なな × など戴 = なに,ぱひ ×  など滞 兼兼替  
 

�勅捗 = 健√�痛墜痛�勅捗 = ぬはどど√ にど ぬどど なに,ぱひ ×  など滞 = なねに,ぱは  
 

�追勅鎮,佃 = �勅捗�  √血頂,待,賃継待,待泰 =  なねに,ぱは�  √ になば,ね × など戴 = に,ねに 

där fc,0,k = 21 MPa och E0,05 = 7,4 GPa för hållfasthetsklass C24.  
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倦 = ど,の[な + 紅頂(�追勅鎮,佃 − ど,ぬ) + �追勅鎮,佃態  ] =  ど,の[な +  ど,に岫に,ねに − ど,ぬ岻 + に,ねに態 ] = ぬ,はね  
Βc = 0,2 för konstruktionsvirke 

 

倦頂,佃 = なね,なひ + √ね,なひ態 − に,はぬ態 = ど,なはど 

 

Tryckkraftskapacitet med hänsyn till ofullständig samverkan för 2x70x145 med effektivt 
spikavstånd 30 mm: 軽頂,�鳥 = 倦頂,佃血頂鳥� = ど,なはど × なに,ひ × にど ぬどど = ねな,ひ 計軽  

 

där fcd = 12,9 MPa  

 

Spikad pelare med spikavstånd 30 mm, bärförmåga för spikförband 

Bärförmåga för utdragning och genomdragning Fax,Rk beräknas med hjälp av följande formler. 
Spik 4,0 x 125 med effektivt avstånd s = 30 mm. 

繋銚掴,�賃 = min { 血銚掴,賃穴建態血ℎ勅銚鳥,賃穴ℎ態 + 血銚掴,賃穴建怠   
 建態 = なにの − ばど = のの 兼兼 建怠 = ばど 兼兼 喧賃 = ぬのど 倦訣/兼戴 
d = 4 mm 

dh = 10 mm 

 血銚掴,賃 = にど × など−滞喧賃態 = にど × など−滞 × ぬのど態 = に,ねの 警鶏欠 



 

59 

血ℎ勅銚鳥,賃 =  ばど × など−滞喧賃態 = ばど × など−滞 × ぬのど態 = ぱ,のばの 警鶏欠  
 

繋銚掴,�賃 = min { 血銚掴,賃穴建態 = に,ねの × ね × のの = のぬひ 軽血ℎ勅銚鳥,賃穴ℎ態 + 血銚掴,賃穴建怠 = ぱ,のばの × など態 + に,ねの × ね × ばど = な のねぬ,の 軽  繋銚掴,�賃 = のぬひ 軽  警槻,�賃 = ど,ねの血通穴態,滞 
fu = 650 MPa antas enligt Gunnebo 警槻,�賃 = ど,ねの ×  はのど ×  ね態,滞 = など ばのな,ぱ 軽兼兼  
 血ℎ,賃 = ど,どぱに 喧賃穴−待,戴 = ど,どぱに × ぬのど × ね−待,戴 = なぱ,ひぬ 警鶏欠 

 

繋v,Rk = min

{  
   
  
   
   
 血ℎ,賃建怠穴                                                                                             岫な岻血ℎ,賃建態穴                                                                                             岫に岻血ℎ,賃建怠穴に [√ぬ + に 建態建怠 +  ぬ (建態建怠)態 −  な − 建態建怠  ] +  繋a淡,Rk ね            岫ぬ岻
な,どの 血ℎ,賃建怠穴ぬ [√ね + なに警湛,Rk血ℎ,賃穴建怠態 −  な] + 繋a淡,Rk ね                         岫ね岻
な,どの 血ℎ,賃建態穴ぬ [√ね + なに警湛,Rk血ℎ,賃穴建態態 −  な] + 繋a淡,Rk ね                         岫の岻
な,なの√に警湛,Rk血ℎ,賃穴 + 繋a淡,Rk ね                                                       岫は岻

 

 血ℎ,賃建怠穴 = なぱ,ひぬ × ばど × ね = の ぬどど,ね 軽  
          (1) 血ℎ,賃建態穴 = なぱ,ひぬ × のの × ね = ね なはね,は 軽  
          (2) 
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血ℎ,賃建怠穴に [√ぬ + に 建態建怠 +  ぬ (建態建怠)態 −  な − 建態建怠  ] + 繋a淡,Rk ね
=  なぱ,ひぬ ×  ばど ×   ねに [√ぬ + にののばど +  ぬ (ののばど)態 −  な − ののばど  ] + 繋a淡,Rk ね=   の ばどば,ぬ + 繋a淡,Rk ね  軽                                                                                      岫ぬ岻 

  
  
  

な,どの 血ℎ,賃建怠穴ぬ [√ね + なに警湛,Rk血ℎ,賃穴建怠態 −  な] + 繋a淡,Rk ね  
=  な,どの なぱ,ひぬ ×  ばど ×   ねぬ [√ね + なに × など ばのな,ぱなぱ,ひぬ ×  ね × ばど態 −  な] + 繋a淡,Rk ね= ぬ ぬひね,ぬ +  繋a淡,Rk ね                                                                                             岫ね岻  

 

な,どの 血ℎ,賃建態穴ぬ [√ね + なに警湛,Rk血ℎ,賃穴建態態 −  な] + 繋a淡,Rk ね  
=  な,どの なぱ,ひぬ ×  のの ×   ねぬ [√ね + なに × など ばのな,ぱなぱ,ひぬ × ね × のの態 −  な] + 繋a淡,Rk ね= に ばのな,の + 繋a淡,Rk ね                                                                                              岫の岻 

 

な,なの√に警湛,Rk血ℎ,賃穴 + 繋a淡,Rk ね  =  な,なの√に × など ばのな,ぱ × なぱ,ひぬ × ね + 繋a淡,Rk ね= な ねはば,ね + 繋a淡,Rk ね                                                                                              岫は岻 
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繋v,Rk =  な ねはば,ね + 繋a淡,Rk ね = な ねはば,ね + のぬひ ね = な はどに,な 軽 

 庁��,��替   begränsas till 25 % för räfflad trådspik のぬひ ね = なぬね,ぱ なぬね,ぱな はどに,な = ど,どぱね < ど,にの 頚計! 
 

Den dimensionerande bärförmågan för ett träförband anges som: 

繋�鳥 = 倦陳墜鳥 繋�賃紘�  

倦陳墜鳥 = { 計健件兼欠建倦健欠嫌嫌 に警結穴結健健å券訣建件穴嫌健欠嫌建計剣券嫌建堅憲倦建件剣券嫌懸件堅倦結} = ど,ぱど 

けM = 1,3 för konstruktionsvirke 

 

繋塚,�鳥 =  ど,ぱど な はどに,なな,ぬ = ひぱは 軽 

 

Kraften på en enskild förbindare anges som:  

繋� = 紘�継���欠�嫌�岫継�岻勅捗  撃鳥 

 紘� = ど,なぱの  継� = 継陳勅銚津 = なな 罫鶏欠 �� = ばど × なねの = など なのど 兼兼態 
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岫継�岻勅捗 = なねな,ばひ ×  など苔 軽兼兼態 嫌� = ぬど 兼兼  欠� = ぬの 兼兼  
 

繋� = ど,なぱの × なな × など戴  × など なのど × ぬの × ぬどなねな,ばひ ×  など苔  撃鳥 = ど,なのぬ 撃鳥 

撃鳥 = 繋頂,鳥はど倦頂 
 倦頂 = ど,なはど  繋頂,鳥 = 軽勅鳥  
 

撃鳥 = 軽勅鳥はど × ど,なはど = ど,などね 軽勅鳥 

 繋塚,�鳥 = ひぱは >  繋� = ど,なのぬ × ど,などね × 軽勅鳥  ひぱは > ど,どなのひ 軽勅鳥   軽勅鳥  < はに,ど 計軽 

 

Tryckkraftskapacitet med hänsyn till spikarnas bärförmåga för spik 4,0x125 och effektivt 
spikavstånd 10 mm: 軽�鳥 = はに,ど 計軽 

 

Spikad pelare med spikavstånd 10 mm 

Tryckkraftskapacitet för spikad pelare med hänsyn tagen till ofullständig samverkan för 2 
hopspikade träreglar med dimension 70x145.  
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Effektiva avståndet s för spikarna antas till 10 mm. Räfflad trådspik 4,0 x 125. 

 

Förskjutningsmodul Ku gäller samma som för föregående beräkning med spik 4,0 x 125. 
 計通 = のばひ,ひ 軽/兼兼 
 

紘� = 峭な + �態なな × など戴  ×  なねの × ばど × など のばひ,ひ × ぬはどど態 嶌−怠 = ど,ねどは 

 岫継�岻勅捗 = ∑岫継��� + 紘�継���欠�態岻戴
�=戴                                                     

= に 峭なな × など戴 × なねの × ばど戴なに  + ど,ねどは × なな × など戴 × なねの ×  ばど ×  ぬの態嶌= にどに,にね × など苔 軽兼兼態   
 �勅捗 = にどに,にね × など苔なな × など戴 = なぱ,ぬひ ×  など滞 兼兼替  
 

�勅捗 = 健√�痛墜痛�勅捗 = ぬはどど√ にど ぬどど なぱ,ぬひ ×  など滞 = ななひ,はに  
 

�追勅鎮,佃 = �勅捗�  √血頂,待,賃継待,待泰 =  ななひ,はに�  √ になば,ね × など戴 = に,どぬ 

där fc,0,k = 21 MPa och E0,05 = 7,4 GPa för hållfasthetsklass C24.  

 倦 = ど,の[な + 紅頂(�追勅鎮,佃 − ど,ぬ) + �追勅鎮,佃態  ] =  ど,の[な +  ど,に岫に,どぬ − ど,ぬ岻 + に,どぬ態 ] = に,ばぬぬ  
Βc = 0,2 för konstruktionsvirke 
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倦頂,佃 = なに,ばぬぬ + √に,ばぬぬ態 − に,どぬ態 = ど,になひ 

 

Tryckkraftskapacitet med hänsyn till ofullständig samverkan för 2x70x145 med effektivt 
spikavstånd 10 mm: 軽頂,�鳥 = 倦頂,佃血頂鳥� = ど,になひ × なに,ひ × にど ぬどど = のば,ね 計軽  

 

där fcd = 12,9 MPa 

 

Spikad pelare med spikavstånd 10 mm, bärförmåga för spikförband 繋塚,�鳥 = ひぱは gäller för spik 4,0 x 125. Kraften på en enskild förbindare anges som:  

繋� = 紘�継���欠�嫌�岫継�岻勅捗  撃鳥 

 紘� = ど,ねどは  継� = 継陳勅銚津 = なな 罫鶏欠 �� = ばど × なねの = など なのど 兼兼態 岫継�岻勅捗 = にどに,にね ×  など苔 軽兼兼態 嫌� = など 兼兼  欠� = ぬの 兼兼  
 

繋� = ど,ねどは × なな × など戴  × など なのど × ぬの × などにどに,にね ×  など苔  撃鳥 = ど,どばぱ 撃鳥  
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撃鳥 = 繋頂,鳥はど倦頂 
 倦頂 = ど,になひ  繋頂,鳥 = 軽勅鳥  
 

撃鳥 = 軽勅鳥はど × ど,になひ = ど,どばは 軽勅鳥 

 繋塚,�鳥 = ひぱは >  繋� = ど,どばぱ × ど,どばは × 軽勅鳥  ひぱは > ど,どどのひ 軽勅鳥   軽勅鳥  < なはば,な 計軽 

 

Tryckkraftskapacitet med hänsyn till spikarnas bärförmåga för spik 4,0x125 och effektivt 
spikavstånd 10 mm: 軽�鳥 = なはば,な 計軽 

 

Max antal spikar och avstånd  

Max antal spikar och avstånd för räfflad trådspik 3,4 x 100 samt 4,0 x 125.  

 

pk = 350 < 420 kg/m3, d < 5mm, ingen förborrning: 

vinkeln mellan kraft och fiberriktning, α = 0˚. Avstånd mellan spik, a: 欠怠, 欠懸嫌建å券穴 喧欠堅欠健健結健健建 血件決結堅堅件倦建券件券訣結券 = 岫の + の|cos 糠|岻穴 = 岫の + の|cos ど|岻穴 = など穴  欠態, 欠懸嫌建å券穴 懸件券倦結健堅ä建建 血件決結堅堅件倦建券件券訣結券 = の穴 
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Belastad ände av normalkraft, belastad kant av vindkraft: Avstånd till kant och ände a: 欠戴,痛, 決結健欠嫌建欠穴 ä券穴結 = 岫など + cos糠岻穴 = 岫など + cos ど岻穴 = なの穴 欠替,痛, 決結健欠嫌建欠穴 倦欠券建 = 岫の + に嫌件券糠岻穴 = 岫の + に sin ど岻穴 = の穴 

 

För spik 3,4 x 100: 欠怠 = など穴 =  など × ぬ,ね = ぬね 兼兼  欠態 = の穴 = の × ぬ,ね = なば 兼兼   欠戴,痛 = なの穴 = なの × ぬ,ね = のな 兼兼 欠替,痛 = の穴 = なば 兼兼 

 

Max antal spikar på en rad: 

券 =  なねのなば − な = ば,の  
Välj max 7 antal spikar på en rad. 

Minsta avstånd mellan spikar i längdriktning är 34 mm.  

 

För spik 4,0 x 125: 欠怠 = など穴 =  など × ね = ねど 兼兼  欠態 = の穴 = の × ね = にど 兼兼   欠戴,痛 = なの穴 = なの × ね = はど 兼兼 欠替,痛 = の穴 = にど 兼兼 

 

Max antal spikar på en rad: 

券 =  なねのにど − な = は,にの  
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Välj max 6 antal spikar på en rad. 

Minsta avstånd mellan spikar i längdriktning är 40 mm. 

 

Bilaga 3 – Dimensionering av tre sammansatta träreglar genom spikning 

 

Spikad pelare med avstånd 50 mm 

Tryckkraftskapacitet för spikad pelare med hänsyn tagen till ofullständig samverkan för 3 
hopspikade träreglar med dimension 45x145.  

Effektiva avståndet s för spikarna antas till 50 mm. 

 

�勅捗 = 健√�痛墜痛�勅捗  

�痛墜痛 = 決ℎ = ぬ × ねの × なねの = なひ のばの 兼兼態  
 

Effektivt tröghetsmoment med hänsyn tagen till ofullständig samverkan bestäms genom: 

�勅捗 = 岫継�岻勅捗継陳勅銚津  

Emean för hållfasthetsklass C24 är 11 GPa. Effektiv böjstyvhet bestäms genom formeln:  岫継�岻勅捗 = ∑岫継��� + 紘�継���欠�態岻戴
�=戴  

 �� = 決� ℎ�戴なに =  なねの ねの戴なに  

 欠� = ねのに + ねのに = ねの 兼兼 

 継� = 継陳勅銚津 = なな 罫鶏欠 
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�� = ばど × なねの = など なのど 兼兼態 
 紘� = 峭な + �態継���嫌�計�健態 嶌−怠 
 
 
Spikar väljs till 4,0 x125 där d = 4 mm. Förankningslängd bör vara minst 8d. ぱ ×  ね =  ぬに. Då 
virkestjockleken är 45 mm är förankningslängden 125 – 45 – 45 = 35 mm. 35 > 32, OK! 
Förskjutningsmodulen, Ku för spik 4,0 x 125 är: 計通 =  のばひ,ひ 軽/兼兼 
 紘怠 = 紘戴 = 紘泰  = 峭な + �態なな × など戴  ×  なねの × ねの × のどのばひ,ひ ×  ぬはどど態 嶌−怠 = ど,なばの 

 岫継�岻勅捗 = ∑岫継��� + 紘�継���欠�態岻泰
�=泰                                                  =  岫なな × など戴  × な などな どひね岻+  に岫なな × など戴 × な などな どひね + ど,なばの × なな × など戴 × ねの ×  なねの ×  ねの態岻= ぱば,にな × など苔 軽兼兼態   

 
 �勅捗 = ぱば,にな × など苔なな × など戴 = ば,ひぬ ×  など滞 兼兼替   
 

�勅捗 = 健√�痛墜痛�勅捗 = ぬはどど√ なひ のばの ば,ひぬ × など滞 = なばぱ,ひ  
 

�追勅鎮,佃 = �勅捗�  √血頂,待,賃継待,待泰 =  なばぱ,ひ�  √ になば,ね × など戴 = ぬ,どぬ 

där fc,0,k = 21 MPa och E0,05 = 7,4 GPa för hållfasthetsklass C24.  

 倦 = ど,の[な + 紅頂(�追勅鎮,佃 − ど,ぬ) + �追勅鎮,佃態  ] =  ど,の[な +  ど,に岫ぬ,どぬ − ど,ぬ岻 + ぬ,どぬ態 ] = の,ぬは 
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Βc = 0,2 för konstruktionsvirke 

 

倦頂,佃 = なの,ぬは + √の,ぬは態 − ぬ,どぬ態 = ど,などに 

 血頂鳥 = なに,ひ 警鶏欠 

 

Tryckkraftskapacitet med hänsyn till ofullständig samverkan för 3x45x145 med effektivt 
spikavstånd 50 mm: 軽頂,�鳥 = 倦頂,佃血頂鳥� = ど,などに × なに,ひ × なひ のばの = にの,ば 計軽  

 

 

Spikad pelare med avstånd 50 mm, bärförmåga för spikförband 

Bärförmåga för utdragning och genomdragning Fax,Rk beräknas med hjälp av följande formler. 
Spik 4,0 x 125 med effektivt avstånd s = 50 mm. 

繋銚掴,�賃 = min { 血銚掴,賃穴建椎勅津血ℎ勅銚鳥,賃穴ℎ態 + 血銚掴,賃穴建怠   
 建椎勅津 = 建怠 = ぬの 兼兼 建態 = ねの 兼兼 喧賃 = ぬのど 倦訣/兼戴 
d = 4 mm 

dh = 10 mm 

tpen = 125 – 45 – 45 = 35 mm 
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建椎勅津 半 なに穴 

ぬの < なに × ね = ねぱ 兼兼; 血銚掴,賃 兼憲健建件喧健件潔結堅欠嫌 兼結穴 (建椎勅津ね穴 − に) =  ( ぬのね × ね − に) = ど,なぱぱ  
 血銚掴,賃 = にど × など−滞喧賃態  × に,の = にど × など−滞 × ぬのど態 ×  ど,なぱぱ = ど,ねはな 警鶏欠 血ℎ勅銚鳥,賃 =  ばど × など−滞喧賃態 = ばど × など−滞 × ぬのど態 = ぱ,のばの 警鶏欠  
 

繋銚掴,�賃 = min { 血銚掴,賃穴建椎勅津 = ど,ねはな × ね × ぬの =  はね,ぬな 軽血ℎ勅銚鳥,賃穴ℎ態 + 血銚掴,賃穴建怠 = ぱ,のばの × など態 + ど,ねはな × ね × ねの = ひねど,ねぱ 軽 

 繋銚掴,�賃 =  はね,ぬな 軽  警槻,�賃 = など ばのな,ぱ 軽兼兼  血ℎ,賃 = ど,どぱに 喧賃穴−待,戴 = なぱ,ひぬ 警鶏欠 

 

 

繋v,Rk = min
{  
  
  血ℎ,賃建怠穴                                                                                     岫な岻ど,の血ℎ,賃建態穴                                                                               岫に岻な,どの 血ℎ,賃建怠穴ぬ [√ね + なに警湛,Rk血ℎ,賃穴建怠態 −  な] + 繋a淡,Rk ね                 岫ぬ岻
な,なの√に警湛,Rk血ℎ,賃穴 + 繋a淡,Rk ね                                                岫ね岻

 

 岫な岻 血ℎ,賃建怠穴 =  なぱ,ひぬ × ぬの × ね = に はのど,に 軽 岫に岻 ど,の血ℎ,賃建態穴 =  ど,の × なぱ,ひぬ × ねの × ね = な ばどね,なの 軽 
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岫ぬ岻 な,どの 血ℎ,賃建怠穴ぬ [√ね + なに警湛,Rk血ℎ,賃穴建怠態 −  な] + 繋a淡,Rk ね
=  な,どの なぱ,ひぬ × ぬの × ねぬ [√ね + なに × など ばのな,ぱなぱ,ひぬ ×  ね × ぬの態 −  な] + 繋a淡,Rk ね =  な にには,な + 繋a淡,Rk ね 軽 

 岫ね岻 な,なの√に警湛,Rk血ℎ,賃穴 + 繋a淡,Rk ね =  な,なの√に × など ばのな,ぱ × なぱ,ひぬ × ね + 繋a淡,Rk ね= な ねはば,は + 繋a淡,Rk ね  軽  
 

繋v,Rk =  な にには,な + 繋a淡,Rk ね = な にには,な + はね,ぬな ね = な にねに,に 軽 

 庁��,��替   begränsas till 25 % för räfflad trådspik はね,ぬなね = なは,どぱ なは,どぱな にねに,に =  ど,どなぬ < ど,にの 頚計! 
 

繋塚,�鳥 = 倦陳墜鳥 繋塚,�賃紘�  

 倦陳墜鳥 = ど,ぱど 

けM = 1,3 för konstruktionsvirke 

 

繋塚,�鳥 =  ど,ぱど な にねに,にな,ぬ = ばはね 軽 
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Kraften på en enskild förbindare anges som:  

繋� = 紘�継���欠�嫌�岫継�岻勅捗  撃鳥 

 

撃鳥 = 繋頂,鳥はど倦頂 = 軽帳鳥はど倦頂 

 倦頂 = ど,などに 撃鳥 = 軽帳鳥はど × ど,などに 

 紘� = ど,なばの 継� = 継陳勅銚津 = なな 罫鶏欠 �� = ねの × なねの 兼兼態 欠� = ねの 兼兼 嫌� = のど 兼兼 岫継�岻勅捗 = ぱば,にな ×  など苔 軽兼兼態 
 

繋� = ど,なばの × なな × など戴  × ねの × なねの × ねの × のどぱば,にな × など苔  撃鳥 = ど,ぬにねな 撃鳥 =  ど,ぬにねな 軽継穴はど × ど,などに  = ど,どのぬ 軽継穴  
 繋塚,�鳥 = ばはね >  繋� = ど,どのぬ軽勅鳥 

 軽勅鳥  < なね 計軽 
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Tryckkraftskapacitet med hänsyn till spikarnas bärförmåga för spik 4,0x125 och effektivt 
spikavstånd 50 mm: 軽�鳥 = なね 計軽 

 

Spikad pelare med avstånd 30 mm 

Tryckkraftskapacitet för spikad pelare med hänsyn tagen till ofullständig samverkan för 3 
hopspikade träreglar med dimension 45x145.  

Effektiva avståndet s för spikarna antas till 30 mm. 

 

紘� = 峭な + �態継���嫌�計�健態 嶌−怠 
 欠� = ねの 兼兼 
 継� = なな 罫鶏欠 �� = ばど × なねの = など なのど 兼兼態 嫌� = ぬど 兼兼  
 

紘怠 = 紘戴 = 紘泰  = 峭な + �態なな × など戴  ×  なねの × ねの × ぬどのばひ,ひ ×  ぬはどど態 嶌−怠 = ど,にはな 

 

岫継�岻勅捗 = ∑岫継��� + 紘�継���欠�態岻泰
�=泰                                                  =  岫なな × など戴  × な などな どひね岻+  に岫なな × など戴 × な などな どひね + ど,にはな × なな × など戴 × ねの ×  なねの ×  ねの態岻= ななに,に × など苔 軽兼兼態   

 

�勅捗 = ななに,に × など苔なな × など戴 = など,に ×  など滞 兼兼替   
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�勅捗 = 健√�痛墜痛�勅捗 = ぬはどど√ なひ のばの など,に × など滞 = なのば,ば  
 

�追勅鎮,佃 = �勅捗�  √血頂,待,賃継待,待泰 =  なのば,ば�  √ になば,ね × など戴 = に,はば 

 倦 = ど,の[な + 紅頂(�追勅鎮,佃 − ど,ぬ) + �追勅鎮,佃態  ] =  ど,の[な +  ど,に岫に,はば − ど,ぬ岻 + に,はば態 ] = ね,ぬど 

Βc = 0,2 för konstruktionsvirke 

 

倦頂,佃 = なね,にど + √ね,ぬど態 − に,はば態 = ど,なぬど 

 血頂鳥 = なに,ひ 警鶏欠 

 

Tryckkraftskapacitet med hänsyn till ofullständig samverkan för 3x45x145 med effektivt 
spikavstånd 30 mm: 軽頂,�鳥 = 倦頂,佃血頂鳥� = ど,なぬど × なに,ひ × なひ のばの = ぬに,ひ 計軽  

 

Spikad pelare med avstånd 30 mm, bärförmåga för spikförband 

繋� = 紘�継���欠�嫌�岫継�岻勅捗  撃鳥 

 

撃鳥 = 繋頂,鳥はど倦頂 = 軽帳鳥はど倦頂 
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 倦頂 = ど,なぬど 撃鳥 = 軽帳鳥はど × ど,なぬど 

 紘� = ど,にはな 継� = 継陳勅銚津 = なな 罫鶏欠 �� = ねの × なねの 兼兼態 欠� = ねの 兼兼 嫌� = ぬど 兼兼 岫継�岻勅捗 = ななに,に ×  など苔 軽兼兼態 
 

繋� = ど,にはな × なな × など戴  × ねの × なねの × ねの × ぬどななに,に × など苔  撃鳥 = ど,ににのね 撃鳥 =  ど,ににのね 軽継穴はど × ど,なぬど  = ど,どにぱひ 軽継穴  
 繋塚,�鳥 = ばはね >  繋� = ど,どにぱひ 軽勅鳥 

 軽勅鳥  <  には,ね 計軽 

Tryckkraftskapacitet med hänsyn till spikarnas bärförmåga för spik 4,0x125 och effektivt 
spikavstånd 30 mm: 軽�鳥 = には,ね 計軽 

 

Spikad pelare med avstånd 10 mm 
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Tryckkraftskapacitet för spikad pelare med hänsyn tagen till ofullständig samverkan för 3 
hopspikade träreglar med dimension 45x145.  

Effektiva avståndet s för spikarna antas till 10 mm. 

 

紘� = 峭な + �態継���嫌�計�健態 嶌−怠 
 欠� = ねの 兼兼 
 継� = なな 罫鶏欠 �� = ばど × なねの = など なのど 兼兼態 嫌� = など 兼兼  
 

紘怠 = 紘戴 = 紘泰  = 峭な + �態なな × など戴  ×  なねの × ねの × などのばひ,ひ ×  ぬはどど態 嶌−怠 = ど,のなの 

 

岫継�岻勅捗 = ∑岫継��� + 紘�継���欠�態岻泰
�=泰                                                  =  岫なな × など戴  × な などな どひね岻+  に岫なな × など戴 × な などな どひね + ど,のなの × なな × など戴 × ねの ×  なねの ×  ねの態岻= なぱは,ど × など苔 軽兼兼態   

 

�勅捗 = なぱは,ど × など苔なな × など戴 = なは,ひ × など滞 兼兼替   
 

�勅捗 = 健√�痛墜痛�勅捗 = ぬはどど√ なひ のばの なは,ひ × など滞 = なにに,の  
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�追勅鎮,佃 = �勅捗�  √血頂,待,賃継待,待泰 =  なにに,の�  √ になば,ね × など戴 = に,どぱ 

 倦 = ど,の[な + 紅頂(�追勅鎮,佃 − ど,ぬ) + �追勅鎮,佃態  ] =  ど,の[な +  ど,に岫に,どぱ − ど,ぬ岻 + に,どぱ態 ] = に,ぱね 

Βc = 0,2 för konstruktionsvirke 

 

倦頂,佃 = なに,ぱね + √に,ぱね態 − に,どぱ態 = ど,にどひ 

 血頂鳥 = なに,ひ 警鶏欠 

 

Tryckkraftskapacitet med hänsyn till ofullständig samverkan för 3x45x145 med effektivt 
spikavstånd 10 mm: 軽頂,�鳥 = 倦頂,佃血頂鳥� = ど,にどひ × なに,ひ × なひ のばの = のに,ぱ 計軽 

 

Spikad pelare med avstånd 10 mm, bärförmåga för spikförband 

繋� = 紘�継���欠�嫌�岫継�岻勅捗  撃鳥 

 

撃鳥 = 繋頂,鳥はど倦頂 = 軽帳鳥はど倦頂 

 倦頂 = ど,にどひ 撃鳥 = 軽帳鳥はど × ど,にどひ 
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紘� = ど,のなの 継� = 継陳勅銚津 = なな 罫鶏欠 �� = ねの × なねの 兼兼態 欠� = ねの 兼兼 嫌� = など 兼兼 岫継�岻勅捗 = なぱは,ど ×  など苔 軽兼兼態 
 

繋� = ど,のなの × なな × など戴  × ねの × なねの × ねの × などなぱは,ど × など苔  撃鳥 = ど,どぱひね 撃鳥 =  ど,ど,どぱひね 軽継穴はど × ど,にどひ  = ど,どどばなぬ 軽継穴  
 繋塚,�鳥 = ばはね >  繋� =  ど,どどばなぬ軽勅鳥 

 軽勅鳥  <  などは,ば 計軽 

Tryckkraftskapacitet med hänsyn till spikarnas bärförmåga för spik 4,0x125 och effektivt 
spikavstånd 10 mm: 軽�鳥 = などは,ば 計軽 
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Bilaga 4 – Kontroll av vindlast 

Förutsättningar  

Terrängtyp II 

Plats: Norrköping 

Huslängd: 36 m 

Hushöjd: 6 m 

Taklutning 30˚ 

Pelare med centrumavstånd 2 m 

Säkerhetsklass 3 

 

Dimensionerande vindlast 

Utvändig vindlast bestäms enligt: 拳勅 = 圏椎岫権勅岻潔椎勅 
 劇結堅堅ä券訣建検喧 ��軽剣堅堅倦�喧件券訣 } 懸長 = にね 兼/嫌  
Belastad area från vind som en pelare tar upp: � = に × ぬ,は = ば,に 兼態 
 

Karakteristiskt vindtryck qp för höjder: 

4 m = 0,64 

8 m = 0,79 

Hushöjd 6 m, interpoleras: 
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ど,はね + ど,ばひ − ど,はねぱ − ね 岫は − ね岻 = ど,ばなの 計軽/兼態 
 

Husbredd d: 決に = に,ねtan ぬど˚ = ね,なは 決 = ね,なは × に = ぱ,ぬに ≈ ぱ,ぬ 

 ℎ穴 =  はぱ,ぬ = ど,ばに 件券建結堅喧剣健結堅件券訣 嫌倦結堅 
潔椎勅,怠待 = ど,ば + ど,ぱ − ど,ばな,ど − ど,にの 岫ど,ばに − ど,にの岻 = + ど,ばは 潔椎勅,怠 = +な,ど 

 

För な 兼態 < � < など 兼態 interpoleras enligt: 潔椎勅 = 潔椎勅,怠 − (潔椎勅,怠 − 潔椎勅,怠待)健剣訣怠待� 

 潔椎勅 =  な,ど − 岫な,ど −  ど,ばは岻健剣訣怠待ば,に =  +ど,ばひ 潔椎� ä堅 兼結嫌建 剣訣検券券嫌欠兼兼欠 欠懸 + ど,に 剣潔ℎ − ど,ぬ  潔椎� = −ど,ぬ 潔椎 = ど,ばひ − 岫−ど,ぬ岻 = な,どひ 

 

Utvändig karakteristisk vindlast blir: 拳勅 = 圏椎岫権勅岻潔椎勅 = ど,ばなの ×  な,どひ × に = な,は 計軽/兼 

 

Dimensionerande vindlast som huvudlast: 紘鳥な,の芸賃 = な,ど × な,の × な,は = に,ね 計軽/兼  
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Dimensionerande moment pågrund av vindlast: 

警継穴 = 圏継穴健にぱ = に,ね × ぬ,はにぱ = ぬ,ひ 計軽兼 

Momentkapacitet  

Momentkapacitet för pelare med 145 x 145 i styva riktningen: 警�鳥 = 血陳鳥激 
 血陳鳥 = 倦陳墜鳥 血陳賃紘�  倦ℎ 

倦ℎ = min {(なのどなねの)待,態な,ぬ =  な,ど 

血陳賃 = にね 警鶏欠 血�堅 ℎå健健血欠嫌建ℎ結建嫌倦健欠嫌嫌 �にね 

血陳鳥 = ど,ぱどな,ぬ にね × な,ど = なね,ばば  警鶏欠 

 

Vridmotstånd W beräknas och styva riktningen mot vindens riktning:  

激 = 決ℎ態は =  なねの × なねの態は = のどぱ,な × など戴 兼兼戴  
 

Momentkapacitet i styva riktningen för en pelare med bredd 145 blir:  警�鳥 =  なね,ばば × のどぱ,な × など戴 = ば,のど 計軽兼 > 警帳鳥 = ぬ,ひ 計軽兼   
 

Momentkapacitet för pelare med bredd 120 i styva riktningen: 警�� = 血陳鳥激 



Träpelare sammansatt med lim- eller spikförband  

82 

血陳鳥 = 倦陳墜鳥紘� 血陳賃 倦ℎ 

倦ℎ = min {(なのどなにど)待,態な,ぬ =  な,どの 

血陳鳥 = ど,ぱどな,ぬ にね × な,どの = なの,のな 警鶏欠 

 

Vridmotstånd W beräknas enligt: 

激 = 決ℎ態は =  なにど × なにど態は = にぱぱ × など戴 兼兼戴  
 

Momentkapacitet i styva riktningen för pelare 120x120:  警�鳥 =  なの,のな × にぱぱ ×  など戴 = ね,の 計軽兼 >  警帳鳥 = ぬ,ひ 計軽兼 

 

Momentkapacitet för pelare med två sammansatta träreglar i styva riktningen: 警�� = 血陳鳥激 

血陳鳥 = 倦陳墜鳥紘� 血陳賃 倦ℎ 

倦ℎ = min {(なのどなねど)待,態な,ぬ =  な,ど 

血陳鳥 =  なね,ばば  警鶏欠 

 

Vridmotstånd W beräknas enligt: 

激 = 決ℎ態は + 決ℎ態は =  ばど × なねの態は + ばど × なねの態は = ねひど,は × など戴 兼兼戴  
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 警�鳥 =  なね,ばば × ねひど,は × など戴 = ば,にの 計軽兼 >  警帳鳥 = ぬ,ひ 計軽兼 

 

Momentkapacitet för pelare med tre sammansatta träreglar i styva riktningen: 警�� = 血陳鳥激 

血陳鳥 = 倦陳墜鳥紘� 血陳賃 倦ℎ 

倦ℎ = min {(なのどなぬの)待,態な,ぬ =  な,ど 

血陳鳥 =  なね,ばば  警鶏欠 

 

Vridmotstånd W beräknas enligt: 

激 = 決ℎ態は + 決ℎ態は + 決ℎ態は = =  ねの × なねの態は + ねの × なねの態は + ねの × なねの態は = ねばぬ,な × など戴 兼兼戴  
 警�鳥 =  なね,ばば × ねばぬ,な × など戴 = は,ひひ 計軽 >  警帳鳥 = ぬ,ひ 計軽 

 

Moment och samtidigt tryckande normalkraft för spikförband med två sammansatta 
träreglar  

Moment och tryckande normalkraft beräknas genom: 倦兼警継穴警迎穴 + 軽潔,ど,継穴軽潔堅,ど,迎穴  判 な,ど 

 警継穴 = ぬ,ひ 計軽兼 
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För pelare sammansatt av två träreglar  警迎穴 = ば,にの 計軽兼 

 

För sammansättning av två träpelare med spikavstånd 50 mm: 軽潔堅,剣,迎穴 = ぬに,ぬ 計軽 

倦兼 ぬ,ひば,にの + 軽潔,ど,継穴ぬに,ぬ  判 な,ど 倦兼 = な,ど 懸件穴 決�倹券件券訣 件 結券 堅件倦建券件券訣 

 軽潔,ど,継穴ぬに,ぬ  判 な,ど − ぬ,ひば,にの 軽継穴 判 なね,ひ 計軽 

 

För sammansättning av två träpelare med spikavstånd 30 mm: 軽潔堅,剣,迎穴 = ねな,ひ 計軽 

倦兼 ぬ,ひば,にの + 軽潔,ど,継穴ねな,ひ  判 な,ど 

 軽潔,ど,継穴ねな,ひ  判 な,ど − ぬ,ひば,にの 軽継穴 判  なひ,ね 計軽 

 

För sammansättning av två träpelare med spikavstånd 10 mm: 軽潔堅,剣,迎穴 =  のば,ね 計軽 

倦兼 ぬ,ひば,にの + 軽潔,ど,継穴のば,ね  判 な,ど 
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 軽潔,ど,継穴のば,ね  判 な,ど − ぬ,ひば,にの 軽継穴 判  には,の 計軽 

 

Moment och samtidigt tryckande normalkraft för spikförband med tre sammansatta 
träreglar  

 

För pelare sammansatt av tre träreglar  警迎穴 = は,ひひ計軽兼 

 

För sammansättning av tre träpelare med spikavstånd 50 mm: 軽潔堅,剣,迎穴 =  なね,ね 計軽 

倦兼 ぬ,ひは,ひひ + 軽潔,ど,継穴なね,ね  判 な,ど 

 軽潔,ど,継穴なね,ね  判 な,ど − ぬ,ひは,ひひ 軽継穴 判  は,ぬ 計軽 

 

För sammansättning av tre träpelare med spikavstånd 30 mm: 軽潔堅,剣,迎穴 =  には,ね 計軽 

倦兼 ぬ,ひは,ひひ + 軽潔,ど,継穴には,ね  判 な,ど 

 軽潔,ど,継穴には,ね  判 な,ど − ぬ,ひは,ひひ 
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軽継穴 判  なな,は 計軽 

 

För sammansättning av tre träpelare med spikavstånd 10 mm: 軽潔堅,剣,迎穴 =  のに,ぱ 計軽 

倦兼 ぬ,ひは,ひひ + 軽潔,ど,継穴のに,ぱ  判 な,ど 

 軽潔,ど,継穴のに,ぱ  判 な,ど − ぬ,ひは,ひひ 軽継穴 判  にぬ,ぬ 計軽 

 

Moment och samtidigt tryckande normalkraft för enkla pelare 

För pelare 145 x145  警迎穴 = ば,のど 計軽兼 軽潔堅,剣,迎穴 =   計軽 

倦兼 ぬ,ひば,のど + 軽潔,ど,継穴などば,ひ  判 な,ど 

 軽潔,ど,継穴などば,ひ  判 な,ど − ぬ,ひば,のど 軽継穴 判  のな,ぱ 計軽 

 

För pelare 120 x 120 警迎穴 = ね,の 計軽兼 軽潔堅,剣,迎穴 =  のぬ,な 計軽 

倦兼 ぬ,ひね,の + 軽潔,ど,継穴のぬ,な  判 な,ど 
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 軽潔,ど,継穴のぬ,な  判 な,ど − ぬ,ひね,の 軽継穴 判 ば,な 計軽 

 

Moment och samtidigt tryckande normalkraft för limförband 

För pelare 140 x 145 limmad pelare, full samverkan antas 警�鳥 = ば,にの 計軽兼   警帳鳥 = ぬ,ひ 計軽兼 軽潔堅,剣,迎穴 =  ひば,ひ 計軽 

 倦兼 ぬ,ひば,にの + 軽潔,ど,継穴ひば,ひ  判 な,ど 

 軽潔,ど,継穴ひば,ひ  判 な,ど − ぬ,ひば,にの 軽継穴 判 ねの,に 計軽 

 

För pelare 135 x 145 limmad pelare, full samverkan antas 警�鳥 =  は,ひひ 計軽兼   警帳鳥 = ぬ,ひ 計軽兼 軽潔堅,剣,迎穴 = ぱぱ,ね  計軽 

 倦兼 ぬ,ひは,ひひ + 軽潔,ど,継穴ぱぱ,ね  判 な,ど 
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 軽潔,ど,継穴ぱぱ,ね  判 な,ど − ぬ,ひは,ひひ 軽継穴 判  ぬひ,な 計軽 

 

 

 

  



 

89 

Bilaga 5 – Kostnadsberäkningar 

Materialkostnader 

Alla priser för spik är tagna från Trådspik varmförzinkad (elektroniska källor). 

Räfflad trådspik:  ぬ.ね × などど med spikavstånd → 嫌� = のど兼兼 

 250st → 127.20 kr/paket (exkl. moms)  

 800st → 239.20 kr/paket (exkl. moms)  
 

Antal spik per pelare:  

Spikar slås två stycken parvis var 100mm → Antal spik = 岾に × 戴滞待待怠待待 峇 − に = ばど 嫌喧件倦欠堅  
Kostnad:  ばどにのど ×  なにば.にど ×  な.どの = ぬば倦堅 

 

Åtgångstalet för spik: Enligt reutermo (muntliga källor) som har 7 års erfarenhet som snickare 
påstår att man slår bort tre spik på 100. För att vara på säkra sidan antogs ett åtgångstal till: 

ÅTG =1.05 
 
Avståndet mellan spikar i raderna  →  
 などど兼兼 半 なね穴 = なね × ぬ.ね = ねば.は → 倦勅捗 = な.ど  

 券勅捗 = 券賃賑肉  <=> 券 = 券怠.待 = 券 → 頚計 

 
Räfflad trådspik: ね,ど × なにの med spikavstånd → 嫌� = のど兼兼 

 200st → 167.20 kr/paket (exkl. moms)  

 400st → 319.20 kr/paket (exkl. moms)  
 

Antal spik per pelare:  
Två stycken parvis var 100mm → Antal spik = ばど 嫌喧件倦欠堅  
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Kostnad:  

 ばどにどど ×  なはば.にど ×  な.どの = はな倦堅 

 

ÅTG =1.05 
 
Avståndet mellan spikar i raderna  →  
 などど兼兼 半 なね穴 = なね × ね = のは → 倦勅捗 = な.ど  

 券勅捗 = 券賃賑肉  <=> 券 = 券怠.待 = 券 → 頚計 

 

Räfflad trådspik: ね × なにの med spikavstånd → 嫌� = ぬど兼兼 
 

 200st → 167.20 kr/paket (exkl. moms)  

 400st → 319.20 kr/paket (exkl. moms)  
 

Antal spik per pelare:  

Två stycken parvis var 60mm → Antal spik = 岾に × 戴滞待待滞待 峇 − に = ななぱ 嫌喧件倦欠堅  
Kostnad:  ななぱにどど ×  なはば.にど ×  な.どの = などね倦堅 

 

ÅTG =1.05 
 
Avståndet mellan spikar i raderna  →  
 はど兼兼 半 なね穴 = なね × ね = のは → 倦勅捗 = な.ど  

 券勅捗 = 券賃賑肉  <=> 券 = 券怠.待 = 券 → 頚計 
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Räfflad trådspik: ね × なにの med spikavstånd → 嫌� = など兼兼 

 200st → 167.20 kr/paket (exkl. moms)  

 400st → 319.20 kr/paket (exkl. moms)  
 

Antal spik per pelare → 6st varje 60 mm 
 
- Minsta avstånd i längdriktning är 40 mm 

- Minsta avstånd till ände är 60 mm 

 

Antal rader → 
戴滞待待滞待 − な = のひ   

 
Antal spik → のひ × は = ぬのね 嫌建  
 
Kostnad: 
 

 
戴泰替態待待 × なはば.にど × な.どの = ぬなな 倦堅 
 はど兼兼 半 なね穴 = なね × ね = のは → 倦勅捗 = な.ど  

 券勅捗 = 券賃賑肉  <=> 券 = 券怠.待 = 券 → 頚計 

 

 

MUF-lim prefere 4535 och 5046: 
 
Pris: 150 kr/kg enligt Savolainen (muntliga källor) 
 
För en sida av pelaren krävs にのど訣/兼態 enligt Savolainen (muntliga källor) 

Totala ytan = ぬはどど × なねの = ど.のに兼態  
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にのど × ど.のに = なぬど訣 och ÅTG = 1.05, Åtgångstalet antas till 105 % pågrund av eventuellt 
spill på plats och lim som stannar kvar i förpackningen.   

 
Kostnad:  
 
För två sammansatta pelare → ど.なぬど × なのど × な.どの = にど.の倦堅~にな倦堅 
För tre sammansatta pelare → 岫ど.なぬど × なのど × な.どの岻 × に = ねな倦堅 
 

Spik- och skruvlim prefere 4094 och 5827: 
 
Denna limtyp är ej lagervara, dessutom måste man beställa in 250kg fat på en order. 
(Savolainen (muntliga källor)). 

 
Kostnaden för trävirke:  

För beställning av hyvlat virke ligger priset på ungefär 2 800- 3000 kr/m2 netto, det vill säga 
för sågat virke 150x150 och 125x125. Priset är dock räknat på en större volym (25 – 30 m3) 
och bör multipliceras med 2 om volymen är liten. (Person X (muntliga källor)) 

Då virke kan sågas i längd 3 600 mm antas åtgångstalet, ÅTG =1,0 

Priset sätts därför till:  

(にぱどど + ぬどどどに ) に = の ぱどど 倦堅/兼戴 
Pris för 145 x 145: ど,なのど × ど,なのど × ぬ,は ×  の ぱどど = ねばど 

Pris för 120 x 120: ど,なにの × ど,なにの × ぬ,は ×  の ぱどど = ぬには 

 

Tider för limning och spikning 
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Tid för att rita ut vart spikarna ska slås: 1,5 s per punkt antas 

Tid för spikning: 1 s per spik antas inkl. ladda om för spikpistolen 

 

Tid för limning med rulle: 2-3 min/m2 Savolainen (muntliga källor). På grund av geometrin på 
pelaren och en liten yta  dubbla tiden antas.  

Yta för applicering av lim: ど,なねの × ぬ,は = ど,の 兼態  
Tid för applicering av lim: ど,の × ぬ × に = ぬ 兼件券 

Låta väta: 5-10 min (bortses) 

Uppnå presstryck: Ett antagande på 5 min. 

 

Total tid för spikning av pelare med s = 50 mm, 70 spik: 岫な + な,の岻  × ばど = なばの 嫌 = に,ひmin ≈ ぬ 兼件券 

Total tid för spikning av pelare med s = 30 mm, 118 spik: 岫な + な,の岻  × ななぱ = にひの 嫌 = ね,ひmin ≈ の 兼件券 

Total tid för spikning av pelare med s = 10 mm, 354 spik: 岫な + な,の岻  × ぬのね = ぱぱの 嫌 = なね,ばのmin ≈ なの 兼件券 

 

Total limtid för pelare sammansatt av två träreglar: ぬ × の = ぱ 兼件券 

Total limtid för pelare sammansatt av tre träreglar: ぬ × に × の = なな 兼件券 

 

Totalkostnad 

Lön per yrkesarbetare i timpris: 450 kr/tim antas 

Pålägg på arbetsplatskostnaden = 8,0 %, enligt exempel i Révai (2012)  
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Spikning med spik 3,4x100 och avstånd 50 mm: 

ぬば + ( ぬはど × ねのど) な,どぱ = ぬば + にね = はな 倦堅 
Spikning med spik 4,0x125 och avstånd 50 mm: はな + にね = ぱの 倦堅 
Spikning med spik 4,0x125 och avstånd 30 mm: 

などね + ( のはど × ねのど) な,どぱ = などね + ねな = なねの 倦堅 
Spikning med spik 4,0x125 och avstånd 10 mm: 

ぬなな + (なのはど × ねのど) な,どぱ = ぬなな + なにに = ねぬぬ 倦堅 
 

Limning för sammansättning av två träreglar: 

にな + ( ぱはど × ねのど) な,どぱ = にな + はの = ぱば 倦堅  
Limning för sammansättning av tre träreglar: ねに + 岾怠怠滞待 × ねのど峇 な,どぱ = ねに + ぱひ = なぬな 倦堅   



 

95 

Bilaga 6 – Intervjufrågor 

 

1. Du är både konstruktionschef och biträdande professor på Luleå tekniska universitet, 
stämmer det?  

 
2. Har du någon erfarenhet av beräkningar av träförband? Vilka? 

 
3. Antar man full samverkan mellan träelementen och att brott sker i träet före limmet 

vid beräkningar av limfogars bärförmåga i bärande konstruktioner? 
 

4. Finns det möjlighet att brott sker i limfogen? Hur stor är den möjligheten? 
 

5. I de svenska standarderna finns krav och anvisningar för hur man ska limma och 
limning sker i princip endast vid fabrikstillverkning, hur tror du man kan uppnå dessa 
krav ute på en byggarbetsplats om man plötsligt skulle behöva sammanfoga två 
träelement? 
 

6. Kan man limma i en arbetsbod eller liknande? Sätta upp ett värmetält om det är många 
träelement som ska limmas?   

 
7. Om man inte limmar enligt de krav och anvisningar som är angivet I svenska 

standarder, hur mycket försämras limfogens bärförmåga I jämförelse med om man 
utför limningen korrekt?  
 

8. Vad är de viktigaste parametrarna när man limmar? Värme? Fukt? Fritt från damm 
och smuts? Vad påverkar limmets hållfasthet mest? 
 

9. Vet du om något tillfälle där sammansätting av lim på en byggarbetsplats har ägt rum? 
 


