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Sammanfattning 
I Sverige idag används trä som byggnadsmaterial i stor utsträckning, 90 % av alla enfamiljshus som 

byggs idag är byggda med trämaterial. Vid sammanfogning av olika träelement används olika 

förbandstyper. Förbanden som används idag är: 

 Spikförband 

 Skruvförband 

 Träskruvförband 

 Tandbrickor 

 Spikplåt 

Arbete är att undersöka spik- och skruvförband, inom de begräsning och frågeställningar som är 

satta. Arbetet är ett examensarbete som är det avslutande momentet under vår treåriga utbildning 

inom ämnet byggteknik på Linköpings universitet. 

Syftet med arbetet är att undersöka möjligheten, samt att skapa ett dimensioneringshjälpmedel för 

träförband som kan underlätta dimensioneringsgången. En genomgång hur beräkningsgången ser ut 

enligt Eurokod 5 som är den rådande standarden för dimensionering av träförband. Arbetet kommer 

undersöka hur det olika parametrarna som ingår i dimensioneringsberäkningarna påverkar 

förbandets tvärkraftsbärförmåga. 

Tester har utförts på förband med förbindare av räfflad trådspik och laskar av trä. Enligt testerna 

visade det sig att det enskäriga förbandet hade en högre tvärkraftsbärförmåga än vad det tvåskäriga 

förbandet, i det fallet då man utformar det enskäriga förbandet med laskar på båda sidorna och har 

en förskjutning av förbindarna sinsemellan.  

Den parameter som påverkar tvärkraftsbärförmågan i beräkningsformlerna enligt Eurokod 5 har efter 

undersökning kommit fram till att det är spikens diameter som ger störst utslag på den 

dimensionerande tvärkraftsbärförmågan för förbandet. 

  



Abstract  
In Sweden today they use wood as a building material widely 90% of all single-family houses being 

built in Sweden today are built with wood. When joining the various wooden elements, different 

joints are used. The joints used are: 

• Nailed joints 

• Screwed joints 

• Bolt joints 

• Nail plate 

• Punched metal plates 

The assignment is to investigate nail- and screw joints, within the limitation and topics that are set. 

The assignment is a thesis that is the final step in a three-year education in structural engineering at 

the University of Linköping. 

The purpose of this work is to examine the possibility, and to create a dimensioning tool for timber 

joints that can shorten the design time. The Eurocode 5 will be studied, which is the current standard 

for methods and rule how to dimension the resistant of wooden joints. 

Tests have been conducted on the joints with ribbed wire nails and gusset of wood. According to the 

test it was found that a single sheer hade a higher lateral load-carrying capacity then a multiple 

fastener connections in the situation when a single sheer has joints that have guesses on both side of 

the construction and the joints are displaced form each other.  

The parameter that affects the outcome of the lateral load-carrying capacity the most after the result 

have been investigated was the nail diameter. 

  



Förord  
Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan på Linköpings Universitet inom 

ämnesområdet Byggteknik. Arbetet är ett led i den treåriga högskoleingenjörsutbildningen.  

Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat. 
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 Inledning 

1.1 Problembeskrivning 

Trä som byggnadsmaterial har alltid använts i stor utsträckning i Sverige. I dag byggs ca 90 % av 

enfamiljshusen i trä, och nästan 20 % av flervåningshusen är byggda med trästomme. Trä används 

även till konstruktioner för hallar och broar. (Svenskt trä, 2014) 

Historiskt har konstruktionsdelar i trä sammanfogats med hjälp av mekaniska förband. Då använde 

man dymlingar, en sorts träplugg som fästdon för träförbanden. Smidda beslag användes som 

skarvelement och fästes med smidd spik. (Svenskt trä, 2003) 

I moderna konstruktioner när man sammanfogar konstruktionsdelar i knutpunkterna finns i princip 

två typer av förband, mekaniska förband med förbindare av metall och limförband. 

Inom de mekaniska förbanden består förbindarna av spikar, träskruvar eller skruvar med bricka och 

mutter. Det finns även speciella typer av plåtar och byggbeslag som kan användas vid 

sammanfogningen. Spik- och träskruvförband är de vanligaste träförbanden som utförs på en 

byggarbetsplats. (Rehnström & Rehnström, 2011) 

Limförband skall vara tillverkade i fabrik och tillverkningskontrollerade för att de skall kunna 

tillgodoräknas från säkerhetssynpunkt. (Svenskt trä, 2003) 

Dimensioneringsgången vid konstruerandet av träförband med förbindare av metall enligt Eurokod 5 

är det många olika villkor och parametrar att ta hänsyn till. Vid detaljberäkningar av träförband kan 

det saknas dimensioneringshjälpmedel och dimensioneringen får då göras via handberäkningar. 

Konsekvensen av att dimensioneringsberäkningarna görs via handberäkningar kan vara att dessa blir 

tidskrävande och därmed kan ett dimensioneringshjälpmedel förkorta beräkningstiden.  

1.2 Syfte, mål och frågeställning 

1.2.1 Syfte 

Undersöka möjligheten att skapa ett dimensioneringshjälpmedel som kan underlätta vid 

dimensioneringen av träförband inom träkonstruktion. 

1.2.2 Mål 

Att ge en beskrivning av hur dimensioneringsgången för träförband enligt Eurokod 5 går till. Belysa 

vilka ingående parametrar som är avgörande för hållfastheten för förband med förbindare av metall. 

Att det skapade dimensioneringshjälpmedlet skall användas vid besvarandet och undersökningen av 

de olika förbandens hållfasthet. 

1.2.3 Frågeställning 

1. Vilket förband mellan enskärigt och tvåskärigt vid skarvning med laskar är fördelaktigt att 

utföra, med avseende på tvärkraftsbärförmåga?  

2. Vilka parametrar påverkar tvärkraftsbärförmågan mest vid dimensioneringen av ett enskärigt 

förband trä mot trä med räfflad trådspik?  

3. Vad finns det för alternativa hjälpmedel som kan bistå vid dimensioneringen av träförband? 

  



1.3 Avgränsningar 

Avgränsningarna kommer i stort att påverkas av tidsramen för examensarbetet på 16Hp 

Dimensioneringshjälpmedlet kommer inte att behandla bärförmåga för hela träförband, utan 

kommer avgränsas till att beräkna bärförmåga per förbindare. 

Dimensioneringshjälpmedlet kommer inte innefatta tvärkraftsbelastade förband med moment. 

Spikplåts-, klammer- och dymlingsförband behandlas ej.  
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 Metod 

2.1 Litteraturstudie  

Litteraturstudien påbörjades med en generell sökning på Linköpings universitets UniSearch och 

sökmotorn Google. UniSearch är: ざ En ny allt-i-ett-söktjänst från Linköpings universitetsbibliotek där 

du kan söka efter artiklar, böcker och mycket mer.ざ. (Linköpings universitet , 2015)  

Den generella sökningen började med sökorden: 

 Trä 

 Spik 

 Spikförband 

 Skruvförband 

 Skruv 

 Konstruktion 

 Eurokod 

 Dimensioneringshjälpmedel 

 Wood 

 Joint 

 Konstruktionsprogram 

 Prefab 

 Träkonstruktion  

 Material  

 Träarbete  

 Huskonstruktion 

 Husbyggnad 

 Förband 

 BBK 

 Boverket konstruktion 

 Konstruktionsformler  

 Timber construction 

 Takstol 

 Dimensioneringstabell 

 

Efter slutförd sökﾐiﾐg hade eﾐ tydlig Hild fåtts över äﾏﾐet ざFörHaﾐd i träkoﾐstruktioﾐざ, för att sedaﾐ 
gå vidare och börja studera den mest relevanta litteraturen inom ämnet som litteratursökningen 

resulterade i. 

Eurokod 5 är den litteraturen som främst har undersökts till detta arHete då ざeurokoder är 
saﾏliﾐgsﾐaﾏﾐet på staﾐdarder för Heräkﾐiﾐgsregler för diﾏeﾐsioﾐeriﾐg av Härverk.ざ (Swedish 

Standards Institute, 2015). 

Eurokod 5 har för studien varit den styrande litteraturen och under arbetets gång har övrig litteratur 

inom ämnet jämförts mot Eurokod 5, allt för att säkerställa att dimensioneringsgången följer den 

idag rådande standarden. 

  



2.2 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen gjordes för att lägga en grund till hur den generella marknaden såg ut och inte 

bara begränsas till information från tidigare studier. Enkätundersökningen begränsades dock till att 

riktas mot tillverkare av takstolar och prefabelement i trä då dessa företag är mer troliga att använda 

sig av träförband och skulle ha ett större behov av ett dimensioneringshjälpmedel i trä.  

Enkätundersökning utformades med följande frågor: 

1. Finns det ett behov av ett dimensioneringshjälpmedel för träförband? 

2. Använder ni någon form av dimensioneringsprogram vid dimensioneringen av träförband? 

Om ja, i sådana fall vilket? 

3. Hur ofta förekommer handberäkningar eller beräkningar med någon form av 

dimensioneringstabeller, vid dimensioneringen av träförband? 

4. Vilket är det vanligast förekommande träförband inom er produktion av följande 

förbandstyper? 

 spik 

 träskruv 

 spikplåt (som pressas) 

 spikningsplåt (för ankarspik ankarskruv) 
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2.3 Skapandet av dimensioneringshjälpmedlet 

Dimensioneringshjälpmedlet följer de villkor och formler som ges i Eurokod 5 och är skapat i 

Microsoft Excel. 

Dimensioneringshjälpmedlet är uppdelat i följande fyra Excel-ark: 

 Trådspik konstruktionsvirke, limträ och skivor 

 Kamspik spikningsplåt 

 Träskruv konstruktionsvirke, limträ och skivor 

 Träskruv (ankarskruv) spikningsplåt 

 

Initialt för skapandet påbörjades en informationssökning om funktionerna i Excel som ansåg kunna 

vara nödvändiga för att programmera dimensioneringshjälpmedlet enligt våra funktionskrav. Genom 

att successivt arbeta oss genom dimensioneringsreglerna och villkoren enligt EK5 som 

dimensioneringshjälpmedlet var avsätt att kunna behandla och ta hänsyn till. 

Inledande för programmeringen var att skapa användarsidan och välja ut vilka parametrar som sidan 

skulle innehålla, samt vilka parametrar som för användaren skulle vara valbara eller ej. Valen av 

parametrar styrdes till stor del av formlernas uppbyggnad, men även av vad vi ansåg vara lämpliga 

förvalda alternativ. För dessa förvalda alternativ skapades det så kallade rullistor, innehållandes till 

exempel virkeskavalitet eller standarddimensioner för förbindaren. Dessa rullistor är i sin tur 

kopplade till olika funktioner i dimensioneringshjälpmedlet där parametrarna då ingår i 

dimensioneringsgången. Se bilaga 1 

De villkor och definitioner enligt EK5 som styr dimensioneringsgången för de olika träförbanden 

behandlades i tur och ordning och programmerades in i dimensioneringshjälpmedlet. Dessa villkor 

var tvungna att granskas noggrant för att få dimensioneringshjälpmedlets operationer att fungera på 

ett korrekt och användarvänligt sätt. 

Att dimensioneringshjälpmedlet har delats upp i fyra Excel-ark är en följd av komplexiteten vad 

beträffar programmeringen av konstruktionsreglerna enligt EK5. Uppdelningen möjliggjorde att 

programmeringen underlättades genom att vi då kunde kringgå allt för komplexa Excel-formler och 

därmed minska risken för felkällor i dimensioneringshjälpmedlet. 

Till de villkorskontroller som dimensioneringshjälpmedlet utför är det kopplat olika 

informationsmeddelanden till användarsidan som upplyser användaren om att villkoren uppfylls eller 

i de fall då villkoren inte kan uppfyllas ge förslag på möjliga åtgärder. 

2.3.1 Kontroll av funktionerna 

Dimensioneringshjälpmedlets funktioner kontrolleras via en rad olika handberäkning som är 

hämtade från boken: Rehnström, B. & Rehnström, C., 2011. Träkonstruktion enligt eurokoderna. 

Under kontrollen med hjälp av handberäkningarna jämfördes dimensioneringshjälpmedlets värden 

kontinuerligt mot handberäkningarna för att upptäcka eventuella fel. 

Två av de kontroller som utförts visas i bilaga 2 och bilaga 3.   

  



 Teoretisk bakgrund  
Deﾐ teoretiska Hakgruﾐdeﾐ har fräﾏst iﾐhäﾏtats fråﾐ Hokeﾐ さDesigﾐ of tiﾏHer struIturesざ utgiven av 

Swedish wood. ざBokeﾐ har tagits fram för att användas inom konstruktionsteknik på den högsta 

ﾐivåﾐ på våra högskolor oIh uﾐiversitetざ (Swedish Wood, 2011) 

3.1 Förbandstyper 

Vid utformning av träkonstruktioner används olika typer av förband, som har olika fördelar och 

nackdelar. Det traditionellt vanligaste förbandet att sammanfoga träkonstruktioner med är 

spikförband. 

Däremot har infästningar med träskruv ökat de senaste åren och används idag vid montering av 

skivor och bärande konstruktioner. (Svenskt trä, 2015) 

 
Figur 1 Exempel olika typer av på träskruv och spik. (Svenskt trä, 2015) 

Vid skarvning och sammanfogning av träkonstruktioner använts olika typer av skarvelement och 

plåtbeslag. Som skarvelement används laskar av konstruktionsvirke, konstruktionsskivor eller 

stålplåt. Trälaskarna fäst i elementen med hjälp av trådspik eller träskruv medan plåtlaskarna fästs 

med anakarspik eller ankarskruv. 

Det finns även speciella spikplåtar som används som laskplåt vid sammanfogning av takstolar i fabrik. 

Spikplåtarna har utstansade tänder som trycks in i virket. (Svenskt trä, 2003) (Svenskt trä, 2015)   

 
Figur 3 Exempel på laskar i stål som antingen pressas in i  

eller spikas i konstruktionsvirket. (Svenskt trä, 2014) 

Räfflad trådspik 

Ankarspik 

Träbyggnadsskruv 

Fransk träskruv 

Ankarskruv 

Kamspik 

trälaskar 

Figur 2 Förband skarvat med laskar av 

konstruktionsvirke. (Svenskt trä, 2014) 
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3.2 Bäddhållfasthet 

Bäddhållfastheten är det tryck trämaterialet runtomkring förbindaren kan upprätthålla, vilket beror 

på ett fler tal olika parametrar så som: 

 Virkets densitet 

 Diameter av förbindaren 

 Vinkeln mellan förbindaren och träets fiber 

 Friktionen mellan trä och förbindare. Detta ökar med förbindare som är räfflade så som 
kamspik. 

 Trädets fuktighet där en högre fuktighet verkar negativ för trädet medan en lägre är mer 

positivt.  

 Om hålet som förbindaren sitter i är förborrat eller ej. 

 

3.3 Förborrning 

Vid ett förborrat hål då förbindaren utsätts för en tvärkraft kommer kraften att överföras från 

trämaterialet till förbindaren och sedan tillbaka till trämaterialet. I det fall då virket ej förborras, 

kommer en lastsituation uppstå där bäddhållfastheten kommer att utgörs av en blandning mellan 

parallellt och vinkelrätt tryck mot fibrerna.  

  

Figur 4 Förborrning i träelement (Fibrernas beteende), (Swedish Wood, 2011) 

Förborrning Ingen förborrning 



3.4 Flytmoment stål förbindare 

När spiken utsätts för det största möjliga inre moment som den klara så uppstår flyttmoment. Det 

innebär att stålet övergår till ett plastiskt tillstånd och förlorar sin hållfasthet och stålet kan då inte 

längre anses vara bärande. Vid plastiskt tillstånd är stålet inte längre elastiskt och en permanent 

förändring av stålet har skett.  

3.5 Johansen flytteori 

När förbindare av metall verkar mot virket på grund av en tvärkraftsbelastning så finns det risk för att 

olika brottmoder ska uppstå. Detta gör att olika brottmod måste undersökas vid dimensionering av 

träförband. Vilket beror på att det kan vara olika densitet i de olika förbindaren, olika tjocklekarna på 

trä materialet osv. 

Johansens flytteori kommer från publikationen ざThe theory of timber connectionsざ där identifierades 

tre olika typer av brottmod som kan uppstå vid enskäriga förband 

1. Ett träelement eller båda träelement ger vika (mod 1) 

2. Förbindaren av stål blir flyttande(mod 2) 

3. Förbindaren av stål blir plastisk i båda delarna av träkonstruktionen. (mod 3) 

 

 

Figur 5, Brottmod som kan uppstå i träförband (Swedish Wood, 2011) 
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3.5.1 Mod 1 

Brottmoden beror på att träets inre stryka har givit upp vilket resulterar i att förbandet inte har 

någon utdragningsbärförmåga men behåller fortfarande en viss tvärkraftsbärförmåga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 Mod2 

Om tjockleken för en av träförbindarna är stor nog kommer förbindaren i metall att övergå till 

plastiskt tillstånd och förlora sin bärighet. Det maximala momentet för förbandet kommer att uppstå 

där förbindaren blir flytande.  

 

Figur 7, Brottmod 2 (Swedish Wood, 2011) 

3.5.3 Mod 3  

När förbindaren av stål blir plastisk i båda träelementen, medför det att virkesdelarna måste ge vika 

för att ge utrymme åt förbindaren. 

 

 

 

 

  

Figur 6 Brottmod 1 vid olika händelser (Swedish Wood, 2011) 

Figur 8, Brottmod 3 (Swedish Wood, 2011) 



 Dimensionering enligt Eurokod 5, EK5 
Eurokeder är samlingsnamnet för de standarder som innehåller metoder för att verifiera 

byggnadsverks och byggnadsverksdelars bärförmåga, stadga och beständighet samt deras 

funktionsduglighet.  Dessa standarder är tänkt att de ska fungera i Europeiska länder, men att för det 

enskilda landet kan det för vissa parametrar väljas egna nationella val. 

Eurokoder gäller som svensk standard från och med 2011, och ersatte då boverkets 

konstruktionsregler.  (Swedish Standards Institute, 2004) 

Kapitel 4 är uppbyggd med en hierarki mellan kapitlen. Avsnitt 4.1 och 4.2 ger de formler som 

används vid dimensioneringen av de olika förbandstyperna under de övriga kapitlen såvida inget 

annat anges i övriga kapitlen.   

Kapitel 4 är om inget annat hänvisat, refererat från, ざ SS-EN 1995-1-1:2004 Eurokod 5: 

Dimensionering av träkonstruktioner – Del 1-1: Allmänt – Gemensamma regler och regler för 

byggnaderざ.  

I Eurokod 5 anges hänvisningar till andra styrande standarder där dessa skall tillämpas. Dessa är 

följande Europastandarder: EN 622-2 och EN 14592. 

4.1 Förband enligt Eurokod 5 

4.1.1 Förband med flera förbindare  

Vid beräkning av ett förband med flera förbindare av samma typ och dimension, så ska det beaktas 

att den karakteristiska bärförmågan för förbandet kan vara mindre än summan av de ingående 

förbindarnas enskilda värde. 

I en rad med förbindare parallellt med fiberriktningen, bör den effektiva karakteristiska bärförmågan 

i radens riktning �塚,勅捗,�� sättas till: �塚,勅捗,�� = 券勅捗�塚,��  

där: �塚,勅捗,��  Är den effektiva karakteristiska bärförmågan hos en rad av förbindare parallell med 

fiberriktningen. 券勅捗  Är effektiva antal förbindare i rad med varandra parallell med fiberriktningen, värdet 

för 券勅捗  ges i kapitel 4.3.1.5. �塚,��  Är karakteristiska bärförmågan parallellt fiberriktningen för varje förbindare. 
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4.2 Bärförmåga för tvärkrafter för förbindare av dymlingstyp av metall 

4.2.1 Allmänt trä mot trä 

Vid dimensionering av tvärkraft för förbindare av dymlingstypen av metall skiljer sig beräkningarna 

på så vis att man beräknar förbindare med ett skjuvningsplan och förbindare med två skjuvningsplan. 

Ett förband med ett skjuvningsplan ses som ett förband där man har tvärkraft i båda leden. 

Det består av två olika träelement som kan vara av olika eller samma träkvalitet, där förbindaren av 

metall är infäst vinkelrätt mot träelementens sidor. 

 

Figur 9 Förband med ett skjuvningsplan. 

Ett förband med två skjuvningsplan består däremot av tre träelement där de två yttersta 

träelementen påverkas av en tvärkraft som går åt samma håll medan den mittersta går åt motsatt 

håll.  

 

Figur 10 Förband med två skjuvningsplan. 

Genom de olika konstruktionernas uppbyggnad kan brott uppträda på ett antal olika sätt både i 

virket eller förbindaren. I ett förband med ett skjuvningsplan kan brott förekomma enligt Figur 11 (1) 

och för ett förband med två skjuvningsplan enligt Figur 11 (2). 

 

 

 

 

Figur 11 Brottmoder för förband med trädelar och skivor. (Swedish Standards Institute, 2004) 

Förklaring: �怠  = Virkestjocklek på träelement 1 och 3. �態 = Virkestjocklek på träelement 2. 



Regler som bör tas i hänsyn till vid dimensionering av ett förband med flera skjuvningsplan: 

 I förband med flera skjuvningsplan bör bärförmågan hos varje plan bestämmas under 

antagande att varje skjuvningsplan fungerar som en del av ett förband med tre delar. 

 För möjligheten att addera bärförmågan i de olika skjuvningsplanen i ett förband med flera 

skjuvningsplan bör avgörande brottmoder för förbindarna i respektive skjuvningsplan vara 

kompatibla med varandra och bör inte bestå av en kombination mellan brottmoderna (a), 

(b), (g) och (h) eller brottmoderna (c), (f) och (j/l) i (Figur 11) samt andra typer av brottmod.  

4.2.2 Förband trä mot trä och skiva mot trä 

Vid beräkning av den karakteristika bärförmågan ska de olika uttrycken undersökas för att sedan 

dimensionera med det minsta av de olika bärförmågorna.  

Den karakteristika bärförmågan för förbindare med ett skjuvningsplan: 

�塚,�� = min

{  
   
  
   
   
 血ℎ,怠,��怠穴                                                                                                                                 岫欠岻 血ℎ,態,��態穴                                                                                                                                岫決岻血ℎ,怠,��怠穴な + 紅 [√紅 + に紅態 [な + �態�怠 + (�態�怠)態] + 紅戴 (�態�怠)態 − 紅 (な + �態�怠)] + ��掴,��ね         岫潔岻
な,どの 血ℎ,怠,��怠穴に + 紅 [√に紅岫な + 紅岻 + ね紅岫に + 紅岻警�,��血ℎ,怠,�穴�怠態 − 紅] + ��掴,��ね                               岫穴岻
な,どの 血ℎ,怠,��態穴に + 紅 [√に紅態岫な + 紅岻 + ね紅岫な + に紅岻警�,��血ℎ,怠,�穴�態態 − 紅] + ��掴,��ね                           岫結岻
な,なの√ に紅な + 紅√に警槻,��捗ℎ,迭,�穴 ++��掴,��ね                                                                         岫血岻

 

 

För förbindare med två skjuvningsplan: 

�塚,�� = min
{   
  
   血ℎ,怠,��怠穴                                                                                                                                    岫訣岻 ど,の血ℎ,態,��態穴                                                                                                                             岫ℎ岻な,どの 血ℎ,怠,��怠穴に + 紅 [√に紅岫な + 紅岻 + ね紅岫に + 紅岻警�,��血ℎ,怠,�穴�怠態 − 紅] + ��掴,��ね                                   岫�岻
な,なの√ に紅な + 紅√に警槻,��捗ℎ,迭,�穴 + +��掴,��ね                                                                             岫倦岻
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där: �塚,��  karakteristiska bärförmågan per skjuvningsplan och förbindare. ��  ��  är virkes eller skivtjocklek eller inträngningsdjup med i antingen 1 eller 2, se även 

kap. 4.3 och 4.5. 血ℎ,�,�  det är den karakteristiska bäddhållfastheten i de olika virkesdelarna.  

d förbindarens diameter. 警�,��  är karakteristiskt flytmoment, se kap 4.3.1.3 för beräkning. 紅 är förhållandet mellan förbandsdelarnas bäddhållfastheter 紅 = 捗ℎ,鉄,�捗ℎ,迭,� ��掴,��    är karakteristiska utdragsbärförmågan för förbindaren, se krav nedan enligt linverkan. 

4.2.2.1 Linverkan 

Vid beräkning av tvärkraftbelastade förband så består formlerna av två termer där den vänstra delen 

Heror på ざJohaﾐseﾐs flytteoriざ ﾏedaﾐ deﾐ högra deleﾐ av ekvatioﾐen dvs.  
庁��,��替   är ett extra bidrag 

av linverkan som kommer från förbindarens karakteristiska utdragsbärförmåga. Linverkan begränsas 

doIk av ざJohaﾐseﾐs flytteoriざ beroende på typ av förbindare enligt formlerna i kap 4.2.2. 

• Runda spikar  15 % 

• Kvadratiska och räfflade spikar 25 % 

• Andra spiktyper  50% 

• Träskruv  100% 

• Skruv   25 % 

• Dymlingar  0 % 

Om ��掴,��   inte är känt bör bidraget från linverkan sättas till noll. 

4.2.3 Förband stål mot trä 

Vi beräkning av den karakteristiska bärförmågan hos ett förband där man har stål mot trä, beror den 

karakteristiska bärförmågan av plåtens tjocklek då den avgör vilka brottsmod som ska undersökas. 

 “tålplåteﾐs tjoIklek г ヰ,ヵd  tunn stålplåt. 

 “tålplåteﾐs tjoIklek д ヰ,ヵd oIh toleraﾐseﾐ ヰ,ヱd för håldiaﾏeter  tjock plåt. 

Förband med mellanliggande plåttjocklek bör den karakteristiska bärförmågan beräknas via 

interpolering mellan gränsvärdena för tunn och tjock plåt.  

 



 

Figur 12 Brottmoder för förband stål mot trä. (Swedish Standards Institute, 2004) 

Karakteristisk bärförmåga beräknas enligt: 

• För tunn plåt i ett skjuvningsplan: 

�塚,�� = min{ど,ね血ℎ,��怠穴                                                                                    岫欠岻な,なの√に警槻,��血ℎ,�穴 + ��掴,��ね                                                    岫決岻 
• För tjock plåt i ett skjuvningsplan: 

�塚,�� = min
{   
   血ℎ,��怠穴                                                                                           岫潔岻血ℎ,��怠穴 [√に + ね警槻,��血ℎ,�穴�怠態 − な] + ��掴,��ね                                     岫穴岻
に,ぬ√警槻,��血ℎ,�穴 + ��掴,��ね                                                           岫結岻 

där: �塚,��  karakteristiska bärförmågan per skjuvningsplan och förbindare. 血ℎ,� är karakteristiska bäddhållfasthet i trädelen, se nedan för beräkning. �怠  är det minsta värdet av virkestjockleken och inträngningsdjupet. �態  är tjockleken hos den mittersta trädelen. 血ℎ,�,�  det är den karakteristiska bäddhållfastheten i trädelen.  

d förbindarens diameter. 警槻,��  är karakteristiska flytmoment, se kap. 4.3.1.3 för beräkning. ��掴,��  är karakteristiska utdragsbärförmågan för förbindare, se krav i kap. 4.2.2.1 

Vid beräkning av ��掴,�� så ska den begränsas på samma sätt som i kap. 4.2.2.1. 
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4.3 Spikade förband  

4.3.1 Tvärkraftsbelastade spikar 

4.3.1.1 Allmänt 

I förbanden definieras t1 och t2 enligt följande: 

 

Figur 13 Definition av t1 och t2 i förband med (a) ett skjuvningsplan,  

(b) två skjuvningsplan. (Swedish Standards Institute, 2004) 

där: 

t1 är: 

 I ett förband med ett skjuvningsplan, tjockleken för den delen med förbindarens huvud. 

 I ett förband med två skjuvningsplan, minsta värdet av tjockleken för delen med förbindarens 

huvud och inträngningsdjupet för spetsen. 

t2 är: 

 I ett förband med ett skjuvningsplan, inträngningsdjupet för spetsen. 

 I ett förband med två skjuvningsplan, tjockleken hos mittdelen. 

För att spikarna skall få överlappa varandra i den mittersta delen i ett förband med tre delar 

förutsätts att (t - t2) är större än 4d. (se Figur 14) 

 

Figur 14 Beskrivning av t och t2 för överlappning i förband 

 med tre delar. (Swedish Standards Institute, 2004) 



4.3.1.2  Förborrning 

I EK5 ges villkor om när förborrning bör utföras samt när det ska utföras på ingående virkesdelar i 

förbandet. 

Om trämaterialet har en karakteristisk densitet större än 500 kg/m3 eller då spikens diameter d är 

större än 6 mm, så bör förborrning utföras. Diametern på förborrade hål bör inte överstiga 0,8d. 

4.3.1.3 Flytmoment för spik 

Följande värden på flytmomentet nedan bör enligt EK5 användas för slät spik tillverkad från ståltråd 

med minsta draghållfastheten 600 N/mm2.  警槻,�� = {ど,ぬ 血通 穴態,滞                  ど,ねの 血通 穴態,滞                     

där:  警槻,��  är karakteristiska värdet för flytmomentet, i Nmm. 穴 är spikdiametern i mm. 血通 är tillverkningstrådens draghållfasthet, i N/mm2. 

4.3.1.4 Bäddhållfasthet 

För karakteristisk bäddhållfasthet i trä och fanerträ gäller följande värden för spik med diameter upp 

till 8 mm: 

 Utan förborrning: 血ℎ,� = ど,ぱに ��穴−待,戴  N/mm2 

 Med förborrning: 血ℎ,� = ど,ぱに 岫な − ど,どな穴岻�� N/mm2 

där: 

 �� är karakteristisk virkesdensitet i kg/m3. 穴 är spikdiametern i mm. 

Spik med diameter större än 8 mm då gäller samma värden på karakteristiska bäddhållfastheten som 

för skruv, se kap. 4.4. 

4.3.1.5 Placering och antal spikar 

Enligt EK5 bör ett förband ha minst två spikar. 

I en rad med n spikar parallell med fiberriktningen bör bärförmågan parallellt fiberriktningen 

beräknas med ett effektivt antal spikar 軽勅捗. Detta gäller inte om spikarna är förskjutna i sidled med 

minst d enligt Figur 15 軽勅捗 = 券�勅捗     

där: 軽勅捗  är effektiva antalet spikar i en rad. 券 antalet spikar i raden. 倦勅捗  ges i Tabell 1 nedan. 

för rund spik 

för kvadratisk och räfflad spik 
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Tabell 1 Värden på 倦勅捗. (Swedish Standards Institute, 2004) 

 

 

Figur 15 Förklaring till spikar i en rad med förskjutning d i sidled. (Swedish Standards Institute, 2004) 

 

4.3.2 Spikade förband trä mot trä 

Inträngningsdjupet bör vara: 

 minst 8d för slät spik. (t.ex. Räfflad trådspik) 

 minst 6d för icke släta spikar. (t.ex. kamspik och ankarspik) 

Spik i ändträ bör inte antas kunna överföra tvärkrafter. 

4.3.2.1 Minsta avstånd mellan spikar samt avstånd till kant 

Minsta avstånd mellan spikar samt avstånd till kant ges i Tabell 2 nedan. 

där: 欠怠 Är avstånd parallellt fiberriktningen mellan spikar inom en rad. 欠態 Är avstånd vinkelrätt fiberriktningen mellan rader av spikar. 欠戴,頂 Är avstånd mellan spik och obelastad ände. 欠戴,痛 är avstånd mellan spik och belastad ände. 欠替,頂 är avstånd mellan spik och obelastad kant. 欠替,痛  är avstånd mellan spik och belastad kant. 

α  är vinkel mellan kraft och fiberriktning. 



Tabell 2 Minsta avstånd mellan spikar samt avstånd till kant eller ände. (Swedish Standards Institute, 2004) 

 

 

Figur 16 Inbördes avstånd samt änd- och kantavstånd i spikförband (a) avstånd inom rad parallell med fiberriktningen och 

mellan rader vinkelräta mot fiberriktningen, (b) kant- och ändavstånd. (Swedish Standards Institute, 2004) 

Se Figur 16 
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4.3.2.2 Förborrning 

Trädelar ska förborras om virkestjockleken t är mindre än:  � = 兼欠� {ば穴                       岫なぬ穴 − ぬど岻 ��替待待  

där:  � är minsta virkestjocklek i mm för att förborrning inte ska behövas. �� är karakteristisk virkesdensitet i kg/m3. 穴 är spikdiametern i mm. 

Det finns även villkor om att förborrning bör göras då särskilt sprickbenägna träslag används, så som 

furu, gran och douglasgran.  

Förborras om virkestjockleken t är mindre än: � = 兼欠� { なね穴岫なぬ穴 − ぬど岻 ��態待待  

 

4.3.3 Spikade förband mellan skiva och virke 

4.3.3.1 Minsta inbördes avstånd mellan spikar. 

Det minsta inbördes avstånd mellan spikar för alla olika typer av spikade förband mellan skiva och 

virke ges genom att multiplicera värden i Tabell 2 kap. 4.3.2.1 med en faktor 0,85. De änd- och 

kantavstånd enligt Tabell 2 kap. 4.3.2.1 är samma om inget annat anges nedan. 

För plywood bör minsta kant och ändavstånd sättas till 3d för obelastad kant/ände. 

För Helastad kaﾐt/äﾐde Hör ﾏiﾐsta kaﾐt oIh äﾐdavståﾐd sättas till ふン+ヴsiﾐ αぶd, där α är viﾐkelﾐ ﾏellaﾐ 
kraftens riktning och den belastade kanten/änden. 

  



4.3.3.2 Karakteristisk bäddhållfasthet 

För spik med diameter på huvudet minst 2d, är den karakteristiska bäddhållfastheten: 

 För plywood: 血ℎ,� = ど,なな ��穴−待,戴 

där: 血ℎ,� är karakteristiska bäddhållfastheten i N/mm2. ��  är plywoodens karakteristiska densitet i kg/m3. 穴 är spikens diameter i mm. 

 För hård träfiberskiva enligt EN 622-2: 血ℎ,� = ぬど 穴−待,戴 �待,滞 

där: 血ℎ,� är karakteristiska bäddhållfastheten i N/mm2. 穴 är spikens diameter i mm. � är tjockleken på skivan i mm. 

 För spånskivor och strimlespånskivor (OSB) 血ℎ,� = はの 穴−待,胎 �待,怠 

där: 血ℎ,� är karakteristiska bäddhållfastheten i N/mm2. 穴 är spikens diameter i mm. � är tjockleken på skivan i mm. 

 

4.3.4 Spikade förband stål mot trä 

Minsta kant- och ändavstånd som ges i Tabell 2 kap. 4.3.2.1 gäller. För minsta inbördes avstånd 

mellan spikar är samma som Tabell 2 kap. 4.3.2.1 multiplicerat med faktorn 0,7. 
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4.3.5 Axiellt belastade spikar 

För spikar som belastas axiellt men permanenta laster eller långtidslaster skall vara av typen kamspik. 

Spik i ändträ bör inte antas kunna ta axiell last. 

För kamspik bör det antas att bara delen med kammar kan överföra axiella laster. 

Funktionskrav för kamspik. (Swedish Standards Institute, 2008) 健��陳 半 ね,の 穴 och 血�掴,� 半 ね,の 軽/兼兼態 

där: 健��陳 är längd på kammad del. 血�掴,�  är karakteristisk utdragsförmåga. 

 

Figur 17 Spikning vinkelrätt mot fibrerna (a). Skråspikning (b) 

Den karakteristiska utdragsbärförmågan för en spik vinkelrätt mot virkets fiberriktning (se Figur 17 

(a)) och för skråspik (se Figur 17 (b)),  ��掴,��, bör sättas till det minsta av värdena enligt följande 

uttryck: 

• För annan spik än slät enligt EN 14592: ��掴,�� = 兼�券{血�掴,�  穴 ��勅津血ℎ勅�鳥,� 穴ℎ態  

• För slät spik: ��掴,�� = 兼�券{血�掴,�  穴 ��勅津                            血�掴,�  穴 � + 血ℎ勅�鳥,� 穴ℎ態   
där:  血�掴,�  är karakteristisk utdragshållfasthet för spetsänden. 血ℎ勅�鳥,� är karakteristisk genomdragningshållfasthet för förbindarens huvud. ��勅津  är inträngningsdjupet eller längden på den gängade delen avdraget spetslängden, i 

den spetsmottagande virkesdelen. (Swedish Standards Institute, 2014) � är tjockleken för virkesdelen med spikhuvudet. 穴ℎ är spikhuvudets diameter. 



För slät spik med inträngningsdjupet minst 12d bör följande uttryck för utdragshållfastheten och 

genomdragningshållfastheten användas:  血�掴,� = にど×など−滞��態 血ℎ勅�鳥,� =  ばど×など−滞��態 

där:  �� är virkets karakteristiska densitet i kg/m3. 

Inträngningsdjupet ��勅津 för en slät spik bör vara minst 8d. Då inträngningsdjup för en spik är mindre 

än 12d bör utdragshållfastheten multipliceras med 岾痛��� 替鳥 − に峇. 

För vriden spik bör inträngningsdjupet vara mins 6d. 

Om inträngningsdjupet är mindre än 8d bör utdragshållfastheten multipliceras med 岾痛��� 態鳥 − ぬ峇 

4.3.5.1 Spikavstånd 

Kraven på kant- och ändavstånd samt avstånd mellan spikar som ges i kap. 4.3.1 för 

tvärkraftsbelastade spikar gäller även för axiellt belastade spikar. 

För skråspikning bör avståndet till den belastade änden vara minst 10d (se Figur 17 (b)).  

I ett förband med skråspikad bör det vara minst två spikar. 

4.3.6 Spikar med kombinerad tvärkraft och axialkraft 

För förband med kombinerad axialkraft och tvärkraft så bör följande villkor uppfyllas: 

 För slät spik: ��掴,帳鳥 ��掴,�鳥 + �塚,帳鳥  �塚,�鳥 判 な 

 För övriga spikar enligt EN 14592 

峭��掴,帳鳥 ��掴,�鳥嶌態 + 峭�塚,帳鳥 �塚,�鳥嶌態 判 な 

där: ��掴,�鳥 är dimensionerande bärförmåga hos förbandet, belastat med axialkraft. �塚,�鳥 är dimensionerande bärförmåga hos förbandet, belastat med tvärkraft. ��掴,帳鳥  är dimensionerande axialkraft på förbandet. �塚,帳鳥 är dimensionerande tvärkraften på förbandet. 
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4.4 Skruvförband 

4.4.1 Tvärkraftbelastade skruvar 

4.4.1.1 Allmänt 

För skruv bör följande värde på karakteristiska flyttmomentet användas: 警槻,�� = ど,ぬ血通,�穴態,滞 

där: 警槻,��  är karakteristiskt flytmoment i Nmm. 血通,�   är karakteristisk draghållfasthet i N/mm². 穴  är skruvens diameter i mm. 

Deﾐ karakteristiska Häddhållfastheteﾐ Hör för skruv ﾏed diaﾏeterﾐ upp till ンヰ ﾏﾏ oIh vid viﾐkelﾐ α 
beräknas enligt nedan: 血ℎ,�,� = 血ℎ,待,�倦苔待 sin α態 + cos α態 

 där: 血ℎ,待,� = ど,どぱに岫な − ど,どな 穴岻�� 

倦苔待 = {な,ぬの + ど,どなの穴                ��� 決欠����ä穴な,ぬ + ど,どなの穴      ��� 血欠券結���ä岫詣�詣岻ど,ひ + ど,どなの穴                    ��� 健����ä穴  

och: 血ℎ,待,�   är karakteristisk bäddhållfasthet parallellt fiberriktningen i N/mm2. ��   är virkets karakteristiska densitet i kg/m³. 

α  är vinkeln mellan kraft och fiberriktning. 

d  är skruvens diameter i mm. 

 

4.4.2 Skruvförband skiva mot trä 

Bäddhållfastheten för plywood i N/mm2 för alla vinklar mot fiberriktningen i ytskiktet bör beräknas 

enligt: 血ℎ,� = ど,なな 岫な − ど,どな 穴岻ρ�  

Där: ��  Är plywoodens karakteristiska densitet i kg/m3. 

d är skruven diameter, i mm. 

Bäddhållfastheten för spånskivor och strimlespånskivor (OSB) bär följande värde användas för alla 

vinklar mot fiberriktningen i ytskiktet: 血ℎ,� = のど 穴−待,滞 �待,態 



där: 

d är skruvdiameter, i mm. 

t är skivtjocklek, i mm. 

4.4.3 Skruvförband stål mot trä 

För dimensionering av förband stål mot trä så gäller reglerna i kap. 4.2.3. 

4.4.3.1 Minsta inbördes avstånd samt kant- och ändavstånd för skruv 

Minsta inbördes avstånd samt kant- och ändavstånd ges i Tabell 3, för symboler se Figur 16 i kap. 

4.3.2.1.  

Tabell 3 Minsta inbördes avstånd samt kant- och ändavstånd för skruv. (Swedish Standards Institute, 2004) 

 

  

Se Figur 16 

Inbördes 
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4.4.3.2 Antalskruvar 

För en rad med n skruvar parallell med fiberriktningen bör bärförmågan parallellt med 

fiberriktningen vara se kap 4.1.1. 

券勅捗 = min {券                 券待,苔 √ 欠怠なぬ穴4  

där: 欠怠  är avstånd mellan skruvar i fiberriktningen. 

d  är skruvdiameter. 

n  är antalet skruvar i raden. 

För Laster vinkelrätt mot fiberriktningen bör det effektiva antalet skruvar 券勅捗  sättas till: 券勅捗 = 券 

där: 

n  är antalet skruvar i raden. 

Vid vinklar 0° < ɑ < 90° mellan lasten och fiberriktningen får 券勅捗  bestämmas genom linjär 

interpolering mellan de två uttrycken för 券勅捗  ovan.  

4.4.4 Axiellt belastade skruvar  

Bärförmågan för en axialkraft bör sättas till det lägsta värdet av:           

 Skruvens dragbärförmåga 

 Lastbärförmågan hos brickan eller (för förband med stålplåt) plåtens bärförmåga. 

Bärförmågan bör beräknas med antagande av en karakteristisk tryckhållfasthet mot kontaktytan på 

3,0 血,苔待,�. 

Bärförmågan per skruv i en plåt bör inte antas högre än för en cirkulär bricka med en diameter som 

har det minsta värdet av: 

 12t, där t är plåttjocklek; 

 4d, där d är skruvdiameter 

  



4.5 Förband med träskruv 

4.5.1 Tvärkraftsbelastade träskruvar 

Inverkan av träskruvens gängade del ska beaktas vid bestämning av bärförmåga med hjälp av en 

effektiv diameter 穴勅捗 när flytmomentet och bäddhållfastheten för den gängade delen skall 

fastställas. Den yttre diametern d ska användas för att bestämma avstånd, kant- och ändavstånd 

samt det effektiva antalet träskruvar. (Swedish Standards Institute, 2014) 

För träskruv med slät hals där gängans ytterdiameter är lika med halsdiametern gäller reglerna i 

avsnitt 8.2Bärförmåga för tvärkrafter för förbindare av dymlingstyp av metall förutsatt att: 

 den effektiva diametern 穴勅捗 sätts lika med diametern hos den släta halsen.  

 den släta halsen tränger in minst 4d i den spetsmottagande virkesdelen. 

Om inte villkoren ovan uppfylls bör bärförmågan hos träskruven beräknas med en effektiv diameter 穴勅捗 som är 1,1 gånger kärndiametern hos den gängade delen. 

4.5.1.1 Bärförmåga 

Då bärförmågan skall beräknas för träskruv så gäller följande villkor: (Swedish Standards Institute, 

2014) 

 För träskruv med slät hals med en diameter 穴勅捗 > は 兼兼, ska beräknas enligt reglerna för 

skruvförband kap.4.4. 

 För träskruv med slät hals med en diameter 穴勅捗 判 は 兼兼, ska beräknas enligt reglerna för 

spikade förband kap. 4.3. 
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4.5.2 Axiell belastade träskruvar 

För axiellt belastade träskruvar bör minsta kant- och ändavstånd enligt Figur 18 tas ur Tabell 4 

förutsatt att virkestjockleken � 半 なに穴. 

Inträngningsdjupet för den gängade delen av träskruven i den spetsmottagande virkesdelen bör 

minst vara 6d.  

 

Tabell 4 Minsta inbördes avstånd samt änd- och kantavstånd. (Swedish Standards Institute, 2004) 

 

 

Figur 18 Inbördes avstånd samt änd- och kantavstånd. (Swedish Standards Institute, 2004) 

  



4.5.2.1 Karakteristisk utdragsbärförmåga 

För träskruvsförband enligt EN 14592 med: 

• は 兼兼 判 穴 判 なに 兼兼 

• ど,は 判 鳥迭鳥 判 ど,ばの  

där: 穴 är gängans ytterdiameter. 穴怠 är gängans innerdiameter. 

bör den karakteristiska utdragsbärförmågan sättas till: ��掴,�,�� = 券勅捗  血�掴,�  穴 健勅捗  倦鳥な,にcos態 糠 + sin態 糠 

där: 血�掴,� = ど,のに 穴−待,泰健勅捗−待,怠 ��待,腿 

倦鳥 = {穴ぱな 

��掴,�,�� är förHaﾐdets karakteristiska utdragsHärförﾏåga vid viﾐkelﾐ α ﾏot fiHerriktﾐiﾐgeﾐ, i N. 血�掴,�  är den karakteristiska utdragshållfastheten vinkelrätt mot fiberriktningen, i N/mm2. 券勅捗  är det effektiva antalet träskruvar se kap. 4.5.2.3. 健勅捗 är inträngningsdjupet för den gängade delen i mm. �� är träets karakteristiska densitet, i kg/m3. 

α är vinkeln mellan träskruvens axel och fiberriktningen, med 糠 半 ぬど°. 
 

För de fall där kraven på ytter- och innerdiameter enligt ovan inte uppfylls bör den karakteristiska 

utdragsbärförmågan, ��掴,�,�� beräknas med uttrycket: ��掴,�,�� = 券勅捗  血�掴,�  穴 健勅捗  な,にcos態 糠 + sin態 糠 (����)待,腿 

där: 血�掴,�  är den karakteristiska utdragshållfastheten vinkelrätt mot fiberriktningen enligt EN 

14592 för den kopplade densiteten. ��  är den kopplade densiteten för 血�掴,� i kg/m3. 

de andra symbolerna i uttrycket är förklarade enligt ovan. 
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4.5.2.2 Karakteristisk genomdragningsbärförmåga 

För träskruvar axiellt belastade bör den karakteristiska genomdragsbärförmågan för förbandet sättas 

till: ��掴,�,�� = 券勅捗  血ℎ勅�鳥,� 穴ℎ態  (����)待,腿 

där: ��掴,�,�� är förHaﾐdets karakteristiska geﾐoﾏdragﾐiﾐgsHärförﾏåga vid viﾐkelﾐ α ﾏot 
fiberriktningen, i N. 券勅捗  är det effektiva antalet träskruvar se kap. 4.5.2.3. 血ℎ勅�鳥,� är träskruvens karakteristiska genomdragningshållfasthet bestämd enligt EN 14592 för 

den kopplade densiteten. 穴ℎ är träskruvens huvuds diameter i mm. �� är träets karakteristiska densitet, i kg/m3. ��  är den kopplade densiteten för 血�掴,� i kg/m3. 

4.5.2.3 Effektivt antal skruvar 

I ett förband med en grupp träskruvar belastade med en utdragskraft, bestäms det effektiva antalet 

träskruvar till: 券勅捗 = 券待,苔 

där:  券勅捗  är det effektiva antalet träskruvar. 穴 är antalet träskruvar som samverkar i förbandet. 

 

4.5.3 Träskruvar med kombinerad tvärkraft och axialkraft 

För förband med träskruvar som är belastat med kombinerad tvärkraft och axialkraft bör villkoret för 

övriga spiktyper enligt kap. 4.3.6 användas. 

  



 Frågeställning 1 
Vilket förband mellan enskärigt eller tvåskärigt vid skarvning med laskar 

är fördelaktigt att utföra, med avseende på tvärkraftsbärförmågan? 

 

För att kunna undersöka fråga 1 med hjälp av vårt dimensioneringshjälpmedel utformades olika 

typförband, se figur 16-19. Förbandstyperna utformades med laskar av trä eller med laskar av 

spikningsplåt och där förbindarna som använts är räfflad trådspik och ankarspik. 

Det tvåskäriga förbandet utformades enligt Figur 19. 

För de enskäriga förbanden utformades två förbandstyper, ett med lask på ena sidan (Figur 20) och 

ett med laskar på båda sidorna. För det enskäriga förbandet med laskar på båda utformades det 

dessutom två test, ett där förbindarna överlappar varandra i mittersta virkeselen (Figur 22) och ett 

där förbindarna är förskjutna i förhållande till varandra (Figur 21). För de förbanden med 

överlappning, krävdes det andra dimensioner på förbindarna för att uppfylla villkoren för 

överlappning enligt kap. 4.3.1.1 

Efter att de ingående parametrarna enligt nedan valts för förbanden, utfördes beräkningarna för 

tvärkraftsbärförmågan med hjälp av vårt dimensioneringshjälpmedel.  

 

 

 

 

 

 

  

Figur 22 Enskärigt förband med laskar på båda sidor, med 

överlappning. 

Figur 19 Tvåskärigt förband. 

Figur 20 Enskärigt förband. 

Figur 21 Enskärigt förband med laskar på båda sidor, 

förbindarna förskjutna i förhållande till varandra dvs. 

ingen överlappning. 
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5.1 Jämförelse enskärigt förband och tvåskärigt förband. 

5.1.1 Förutsättningar 

För samtliga tester har följande förutsättningar valts: 

 Konstruktionsvirke tjocklek 45 mm hållfasthetsklass C24 på samtliga ingående virkesdelar. 

 Förbindarens draghållfasthet 血通 = はどど 警�欠. 

 För dimensionerande värden på bärförmågan hos förbanden 

o Klimatklass 2 

o Medellång lastvaraktighetsklass 

Förutsättningar för förband trä mot trä: 

 Räfflad trådspik dimension 5,1x150 mm med 8,5 mm i diameter på spikhuvudet. 

Förband med överlappning krävdes spikdimensionen 2,8x75 mm spikhuvuddiameter 7 mm. 

Förutsättningar för förband stål mot trä: 

 Spikningsplåt med tjocklek 2 mm och håldiameter 5mm. 

 Ankarspik som förbindare med diametern 4,0x50 mm.  

5.1.1.1 Varför de ingående parametrar valdes 

 Den räfflade trådspikens längd valdes utifrån att ge en maximal förankringslängd i förbanden 

och då blir det tvåskäriga förbandet trä mot trä styrande på grund av att det krävs 150 mm 

spiklängd för att ge maximal förankringslängd. Spik med längden 150 mm förekommer 

vanligen med diametern 5,1 mm och med spikhuvuddiametern 8,5 mm. För att det skulle bli 

ﾏer ざrättvisaざ Heräkﾐiﾐgar aﾐväﾐdes spikdiametern 5,1mm och spikhuvuddiametern 8,5 mm 

för samtliga trä mot trä förband förutom för det förbandet där hänsyn till överlappning togs. 

För detta förband valdes en standardspik med dimension så att villkoren för överlappning 

kunde uppfyllas. 

 Konstruktionsvirket med kvalitetsklass C24 och tjocklek 45 mm valdes av den anledningen att 

tjockleken och kvalitetsklassen följer de standarder som finns för konstruktionsvirke. 

(Rehnström & Rehnström, 2011) 

 För spikningsplåten valdes tjockleken 2 mm för att kunna uppfylla överlappningskravet och 

på så vis kunna använda samma plåttjocklek i samtliga stål mot trä förbanden. 

 Ankarspiken valdes för att ge maximal förankringslängd. För förbandet med överlappning 

valdes dimensionen med hänsyn till att villkoren för överlappning 

 Förbindarens draghållfasthet sattes till 血通 = はどど 警�欠 av anledningen att det är ett 

rekommenderat minsta värde för förbindarens draghållfasthet enligt EK5. (Swedish 

Standards Institute, 2004) 

 Karakteriserande miljö för klimatklass 2 är att den relativa fuktigheten är mer än 85 % några 

få veckor om året. Exempel är konstruktioner som är ventilerade och skyddade mot direkt 

nederbörd, t.ex. takstolar, vinds- och kryprumsbjälklag. (Rehnström & Rehnström, 2011) 

Klimatklass 2 valdes av den anledningen att spegla ett förband i en takstol. 

 Medellång lastvaraktighet innebär att lasten varaktighet är 1 vecka till 6 månader och snölast 

är exempel på en medellångtidslast. (Rehnström & Rehnström, 2011) Av samma anledning 

som för klimatklassvalet väljs lastvaraktigheten med avseende på att spegla ett förband i en 

takstol. 

  



5.2 Resultat 
Tabell 5 Tvärkraftsbärförmåga 

Förbandstyp Förbandsdelarnas 
dimensioner  

Förbindarens 
dimension 

(mm) 

Förankrings-
längd 

(mm) 

Tvärkrafts-
bärförmåga  

Trä mot trä 

Enskärigt förband Virke 45 mm C24 5,1x90 Räfflad 

trådspik 

45 1048 N 

Enskärigt förband, lask 
på båda sidor. 
Överlappning 

Virke 45 mm C24 2,8x75 Räfflad 

trådspik 

Huvuddia. 7mm 

30 483N/skär 

966N för hela 

förbandet 

Enskärigt förband, lask 
på båda sidor. 
Förskjutna förbindare  

Virke 45 mm C24 5,1x90 Räfflad 

trådspik 

45 1048N/skär  

2096N för hela 

förbandet 

Tvåskärigt förband Virke 45 mm C24 5,1x150 Räfflad 

trådspik 

45 1138 N 

Stål mot trä 

Enskärigt förband Spikningsplåt 

tjocklek 2 mm 

Virke 45 mm C24 

4x50 Ankarspik 45 911 N 

Enskärigt förband, lask 
på båda sidor. 
Överlappning 

Spikningsplåt 

tjocklek 2 mm 

Virke 45 mm C24 

4x50 Ankarspik 30 567N/skär  

1134N för hela 

förbandet 

Enskärigt förband, lask 
på båda sidor. 
Förskjutna förbindare 

Spikningsplåt 

tjocklek 2 mm 

Virke 45 mm C24 

4x50 Ankarspik 45 911N/skär 

1822N för hela 

förbandet. 

 

  



33 
 

5.3 Slutsats och diskussion 

Testets enskäriga förband med laskar på båda sidorna och med förskjutna förbindare har högre 

tvärkraftsbärförmåga än vad ett det tvåskäriga förbandet har. 

Undersökningen visar även på att ett testets enskäriga förband trä mot trä med laskar på båda 

sidorna och med överlappning av förbindarna har en sämre tvärkraftsbärförmåga än vad det 

enskäriga förbandet har. Det som ligger till grund för detta är att villkoren för överlappningen och 

förankringslängden gjorde att det krävdes en mindre spikdimension, vilket resulterade i lägre 

tvärkraftsbärförmåga. 

För förbanden stål mot trä utfördes det enbart jämförelser med enskäriga förband och resultatet 

visar att det enskäriga förbandet med laskar på båda sidor har högre tvärkraftsbärförmåga än det 

enskäriga förbandet. Detta resultat är att vänta då de dimensioneras på samma sätt men för 

förbandet med laskar på båda sidor räknas som två enskäriga förband vilket då ger dubbelt så hög 

tvärkraftsbärförmåga.  

Det är även lämpligt att utföra förbandet med två spikningsplåtar för att på så vis undvika excentriska 

belastningar. (JOMA, 2012) 

Vad som är fördelaktigt att välja mellan ett förband med trä mot trä eller stål mot trä,  

så kan mån av utrymme göra att det är mer fördelaktigt att välja ett förband av typen stål mot trä. 

Till exempel är stål mot trä förbandets totala tjocklek 49 mm och för trä mot trä förbandet är 

tjockleken 135 mm (räknat på enskäriga förbanden med laskar på båda sidor).  

Fördelar med att använd plåtaskar i exempelvis takstolar är att de blir mer lätthanterliga, mindre 

skrymmande vid transport samt att arbetet med isolering kring dem blir effektivare. 

Spikningsplåtarna har dessutom en hålbild som överensstämmer med avståndskraven enligt 

Eurokod 5. (Rehnström & Rehnström, 2011)  

Att använda stållaskar ger dessutom fördelen att kunna spika tätare enligt kapitel 4.3.4. 

  



 Frågeställning 2 
Vilka parametrar påverkar tvärkraftsbärförmågan mest vid  

dimensioneringen av ett enskärigt förband trä mot trä med räfflad trådspik? 

6.1 Utformning av test  

Vid uppbyggnaden av de olika testen valdes det att sätta upp ett antal standardförband, för att bilda 

en bättre uppfattning av hur de olika konstruktionernas bärförmåga påverkades. Genom 

frågeställningens avgränsning mot att undersöka ett enskärigt förband trä mot trä med räfflad 

trådspik har det därmed bara använts ett av dimensioneringshjälpmedlets fyra Excel-ark, nämligen 

ざTrådspik konstruktionsvirke, limträ och skivorざ. 

Testet startades med att det bestämdes att göra ett förband med nedan förvalda parametrar. Där 

det försöktes likna ett träförband som är vanligt inom byggbranschen med de avgränsningar som 

frågeställningen anger. Däremot har det inte tagits hänsyn till att ha verkliga dimensioner när de 

ingående parametrarna har undersökts. Det har valts ett intervall mellan parametern och sedan 

stegrat upp till ett passande slut.  Detta för att många produkter går att tillverka i de dimensioner 

som har undersökt, med undantag för virkeskvaliteten där standardvärden har undersökts.  

Det har valts att undersöka alla dimensionerande parametrarna för förbindaren, då förbindarens 

dimensioner och parametrar är avgörande i många av de krav som är satta enligt Eurokod 5. Så som 

att diametern bestämmer den lägsta förankringslängd och vilken formel som ska användas vid 

beräkning av brotthållfasthet.  

6.1.1 Förenklingar  

Förenklingar och anpassningar som har gjorts vid undersökningen: 

 Förbanden är konstruerad enligt Figur 20 

 Alla förband är gjorda enligt minikrav som kan ses i Kapitel 4 

 Vid ändring av virkesdelarnas kvalitetsklass har samma klass använts på båda träelementen.   

 Vid undersökning av förbindarens dragkraftsbärförmåga så undersökts den mellan 600 MPa 

som är det lägsta värdet som måste användas för att få använda formlerna enligt Eurokod 5. 

Det maximala värdet är satt till 750 MPa då detta är det största värdet som har påträffats för 

en standarspik. 

 Maximal förankringslängd har valts för alla konstruktioner. 

Förvalda parametrar om inget annat anges: 

 Trälaskar: 2x45x120 

 Kvalitetsklass: C24 

 Klimatklass: 2 

 Lastvaraktighet: Medellång 

 Räfflad trådspik dimension: 3,6x90 mm, spikhuvud 8 mm. 

 Förbindarens draghållfasthet 600 MPa. 
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6.2 Resultat och förklaringar   

För stapeldiagrammet i Figur 23 har värdena från de olika testerna jämförts genom att en förändring 

med 9 % har gjorts för varje enskild variabel, t.ex. öka förbindarens diameter med 9 %. Därefter har 

variabelökningens påverkan på förbandets tvärkraftsbärförmågan jämförts testerna sinsemellan. 

Tvärkraftsbärförmågans ökning i procent kan ses i Figur 23 

 

Figur 23 Tvärkraftsbärförmågans förändring vid ändring av variabel. 

Vardera testens inbördes resultat redovisa nedan i de olika diagrammen, samt hur förändringen av 

variablerna har påverka tvärkraftsbärförmågan.  

6.2.1 Förändring av diameter 

I diagrammet Figur 24 så kan det studeras att tvärkraftsbärförmågan övergår från en exponentiell till 

en linjärkurva.  

Vid undersökningen av hur förändringen av förbindarens diameter påverkade förbandets 

tvärkraftshållfasthet upptäcktes det att mellan diametrarna 3,9 och 4,2 mm, skiftar förbandet 

brottmod från f till c, se brottmod i kapitel 4.1.1. 

 

Figur 24 Diagram över tvärkraftsbärförmågan vid förändring av diametern på trådspik 
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6.2.2 Förändring av virkeskvalitet på förbindaren 

I Figur 25 kan det studeras i diagrammet att den linjära kurvan inte växer lika hastigt vid virkeskvalitet 

C30. Detta beror på att brottmodstypen som är den dimensionerande skiftar, den skiftar från att 

förbindaren är dimensionerande till att träelementet blir det dimensionerande brottmod. 

Det har också undersökts att ändra virkeskvalitet med mindre och större diameter på förbindaren, 

vilket har medfört att punkten där kurvan övergår förskjuts till en högre eller lägre virkeskvalitet. 

 

Figur 25 Diagram över tvärkraftsbärförmåga vid förändring av Kvalitetsklasser på trådspik 

6.2.3 Förändring av draghållfastheten hos förbindaren 

Man kan se att förbandets tvärkraftsbärförmåga ökar desto högre draghållfastheten för förbindaren 

blir. Det kan ses att tvärkraften ökar linjärt vilket stämmer överens med EK5 formlerna där 

parametern används för att beräkna flytmomentet för förbindaren, vilket kommer från empiriska 

studier. 

För förbandet i testet blir brottmod f det dimensionerande brottmodet se Kap. 4.1.1 för förklaring av 

brottmod. Detta beror på att virkesdelarnas tjocklek och att virkeskvalitet C24 ger en bäddhållfasthet 

som är starkare än vad förbindarens flytmoment är och därmed ger förbindaren vika.  

 

Figur 26 Diagram över tvärkraftsbärförmågan vid förändring av förbidans draghållfasthet. 

6.3 Slutsats och diskussion 

Den mest kritiska parametern enligt testerna av det enskäriga förbandet trä mot trä med räfflad 

trådspik, är förbindarens diameter. Som exempelvis påverkar diametern tvärkraftsbärförmågan 

nästan dubbelt så mycket mot vad virkeskvaliteten gör enligt Figur 23. 
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 Frågeställning 3 
Vad finns det för alternativa hjälpmedel som kan 

bistå vid dimensioneringen av träförband? 

 

För att besvara frågeställning 3 valdes det att göra en sökning via sökmotorn Google efter olika typer 

av dimensioneringshjälpmedel men också en enkätundersökning gjordes. Enkäten sändes till 15 

stycken olika företag dock var gensvaret från respondenterna lågt, då det enbart var ett ända företag 

som valde att svara. Det valdes ändock att ta med enkätsvaren i undersökningen.  

För frågeställning 3 kommer slutsatsen och diskussionen att redovisas i kapitel 9. 

7.1 Enkätundersökning  

Enkätundersökning utformades med följande frågor: 

1. Finns det ett behov av ett dimensioneringshjälpmedel för träförband? 

2. Använder ni någon form av dimensioneringsprogram vid dimensioneringen av träförband? 

Om ja, i sådana fall vilket? 

3. Hur ofta förekommer handberäkningar eller beräkningar med någon form av 

dimensioneringstabeller, vid dimensioneringen av träförband? 

4. Vilket är det vanligast förekommande träförband inom er produktion av följande 

förbandstyper? 

 spik 

 träskruv 

 spikplåt (som pressas) 

 spikningsplåt (för ankarspik ankarskruv) 

7.2 Resultat för enkätundersökning  

Företaget som valde att svara på enkätundersökningen ser inget eget behov av ett 

dimensioneringshjälpmedel då de interﾐt har egﾐa ざExcel-prograﾏざ soﾏ Histår diﾏeﾐsioﾐeriﾐgeﾐ. 
Dock kan respondenten tänka sig att ett behov av ett dimensioneringshjälpmedel finns hos konsulter. 

På företaget aﾐväﾐds förutoﾏ de iﾐterﾐa ざExcel-programmeﾐざ kommersiella programvaror så som 

Consultecs Strukture och Trusscon. Trots användandet av dimensioneringshjälpmedel förekommer 

beräkningar för hand och med dimensioneringstabeller någon gång i veckan. 

Den vanligaste förbandstypen vad beträffar förbindare som används i företagets produktion är 

spikningsplåt, som förekommer till 70 %. Därefter använts träskruvar till 20 %. Företaget angav även 

att förbandstypen dymlingsförband med inslitsade plåtar förekommer i produktionen med 10 %. 

Spikplåt som pressas använts aldrig och för spikförband angavs det ingen frekvens. Fördelningen av 

förekomsten för de olika förbanden hos företaget kan se i diagram i Figur 27.  

 

Figur 27 Diagram över förekomsten av förbandstyper. 
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7.3 Resultat för internetsökning 

Sökningen som gjordes via sökmotorn Google resulterade i att två olika typer av 

dimensioneringshjälpmedel hittades, konstruktionsprogram och dimensioneringstabeller. Nedan 

kommer en kortare genomgång av de olika hjälpmedlen att göras. 

7.3.1 Konstruktionsprogram 

Informationen om konstruktionsprogrammens funktioner är hämtade från tillverkarnas egna 

hemsidor, samt via mailkontakt med tillverkaren med frågor om programmen.  

Consultecs  Statcon Connection 

Stacon är ett dimensioneringshjälpmedel för dimensionering av träförband med trä- och stållaskar. 

Programvaran är uppbyggd genom att en knutpunkt ritas ut och lasterna förs in för varje element, 

vilket gör att programmet själv kan beräkna de olika krafterna som knutpunkten utsätts för. 

Programvaran är även utformad för att ge lämplig placering av förbindarna enligt de regler och 

normer som finns för de olika förbandstyperna. 

Programvaran har dock delat upp hur analysen hur laskarna ska beräknas, stållaskar beräknas enligt 

FE (finita elementmetoden) medan trälaskarna dimensioneras enligt normkontroll. (Consultec, u.d.) 

CSCE TrussCon  

Via mail med CSCE har vi fått information om programmet TrussCon och dess funktioner, vilket 

sammanställs nedan.  

TrussCon kan dimensionera förband med pressade spikplåtar, spikningsplåtar med kamspik och 

ankarskruv, kombiplåtar (pressad spikplåt på ena sidan av förbandet och handspikad spikningsplåt på 

den andra) samt att det går göra förband med trälaskar med spik och träskruv.  

Programmet kan dimensionera en hel takkonstruktion genom att beräkna varje enskild takstol såväl 

de ingående virkesdelar som förbanden, baserat på de laster som lagts ut. Det ges även automatiskt 

lastöverföringar t.ex. där en takstol vilar på en balk överförs det en punktlast från takstolen till 

upplaget. 

Det programvaran inte har är en fullständig 3D-dimensioneringsalgoritm för att beräkna hela 

takkonstruktionen samtidigt. ((CSCE), 2015)    

Takstolshandboken 

Handboken kommer i form av två delar en skrift och ett datorprogram. Den skriftliga delen innehåller 

ett antal standard takstolar med det ingående virket, den maximala spännvidden och maximal kraft 

som konstruktion kan motstå.  I datorprogrammet kan man däremot skriva in egna parametrar på 

spännvidd, laster och vinkel på takstolen. Datorprogrammet beräknad då sedan den lämpligaste 

takstolen med de ingående parametrar som krav. Programmet beräknar ut antal spik och hur stor 

spikningsplåt som krävs för att klara de ingående lasterna.   
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7.3.2 Dimensioneringstabeller  

I form av andra hjälpmedel finns det en stor del dimensioneringstabeller som ger bärförmåga och 

dimensioneringsvärden för olika typer av träförband, men även för förbindarna separat. De olika 

tillverkarna av förbindare och byggbeslag har oftast egna dimensioneringstabeller för sina produkter 

som redovisar bärförmågan hos förbindarna.  

Viktigt att veta vid användandet av dimensioneringstabeller är att de ger bärförmågan just för de 

unika parametrarna och förutsättningar och är därmed inte lika anpassningsbara som ett 

konstruktionsprogram är. Dimensioneringstabellerna är dock oftast utformade utifrån vanliga 

standarder och utformningar.  

Träguiden 

På hemsidan Träguiden finns det olika dimensioneringstabeller för träförband.  

Exempel på en av deras dimensioneringstabeller visas nedan i Tabell 6 och det är tabellen: 

ざDimensionerande bärförmåga för enskäriga spikförband trä mot träざ.  

Tabellen är utformat så att dimensionerande drag- och tvärkraftsbärförmågan för olika 

spikdimensioner och virkesdimensioner kan tas ut.  

Förutsättningarna för tabellen:  

 Klimatklass 1 -2  

 Lastvaraktighetsklass: medel 

 Konstruktionsvirke C24 

 Räfflad trådspik  

 Där t1 är virkesdel med spikhuvudet  

 Det har tagits hänsyn till att alla spikar har maximal förankringslängd. 

  



Tabell 6 Dimensionerande bärförmåga för enskäriga spikförband trä mot trä (Svenskt Trä, 2014) 

Dimensionerande bärförmåga för enskäriga spikförband trä  mot trä  

Spikbeteckning 
 

Räfflad trådspik 
t1 

(mm) 
Dimensionerande bärförmåga (kN) 

 Tvärkraft  Utdragning 

50-2,1 22 0,32 0,09 

50-2,3 22 0,38 0,13 

60-2,1 34 0,32 0,09 

60-2,3 34 0,38 0,13 

75-2,8 34 0,52 0,17 

75-3,1 34 0,62 0,19 

100-3,4 34 0,75 0,34 

100-3,7 34 0,86 0,37 

125-4,0 34 1 0,55 

125-4,3 34 1,13 0,59 

150-5,1 45 1,5 0,81 

175-5,5 45 1,74 1,08 

200-6,0 45 2,04 1,4 

250-7,0 45 2,71 2,09 
 

JOMAs DIMENSIONERINGSVERKTYG 

Joma tillverkar och utvecklar olika sorters byggbeslag t.ex. balkskor, vinkelbeslag och spikningsplåt 

(hålplattor). Joma tillverkar även ankarspik och ankarskruv. (JOMA, u.d.)   

Joma har på sin hemsida möjligheten att ladda ner olika konstruktionshandböcker, enligt citat från 

hemsidan:  

ざ“oﾏ tillverkare är vi på Joﾏa aﾐgelägﾐa oﾏ att våra produkter används på rätt sätt. För att 

underlätta användandet tillhandahåller vi därmed dimensioneringsverktyg i form av handböcker med 

dimensioneringsanvisningar enligt Eurocode; här kan du se hur mycket belastning en specifik produkt 

klarar av.ざ (JOMA , u.d.) 

I deras konstruktionshandbok:  

ざBeräkﾐiﾐgshaﾐdHok aﾐvisﾐiﾐgar för HyggHeslag eﾐligt Eurokod ヵ VER. ヲざ ges det eﾐ rad olika 
dimensioneringstabeller som underlättar dimensioneringen av träförband med byggbeslag. Ett 

exempel ur beräkningshandbokens olika dimensioneringstabeller visas nedan Tabell 7 över 

karakteristisk bärförmåga. Dessa tabellvärden ligger sedan till grund för beräkningshandbokens 

övriga dimensioneringstabeller. (JOMA, 2012)  
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Tabell 7 "Karakteristisk bärförmåga Fv,Rk (tvärkraft) och Fax,Rk (utdrag) i kN för ankarspik och ankarskruv. Stål mot trä där 

plåten anses vara tjock. Klimatklass 1 och 2. Karakteristisk deﾐsitet ρk = 350 kg/ﾏ3." (JOMA, 2012) 

 

  



 Metoddiskussion   
Vid formningen av dimensioneringshjälpmedlet har det antagits att användaren av hjälpmedlet har 

en viss förkunskap om dimensionering av träkonstruktion och de ingående parametrarna. Detta har 

medfört att vissa av parametrarna inte har förklarats eller redovisats tydligare då dessa antas vara 

uppenbara för användaren. Men på de parametrar där det kan uppstå ett missförstånd har en 

förklarande text och bild satts in i dimensioneringshjälpmedlet se Bilaga 1. 

Valet att använda Excel vid utformningen av dimensioneringshjälpmedlet berodde på att det 

saknades kunskap och vana för att använda ett mer avancerat Programmeringsspråk. Samt att det 

finns en förkunskap inom Excel innan arbetet startades. 

Valet att använda vårt dimensioneringsprogram för att kunna besvara frågeställning 1 och 2 var 

främst att kunna förankra syftet att undersöka möjligheten att skapa ett dimensioneringshjälpmedel. 

En annan anledning var också att kunna förkorta ner tiden för de olika testerna som utförts med 

dimensioneringshjälpmedlet, jämfört mot om de hade utförts via handberäkningar. 

Vid undersökningen av frågeställning 3 gjordes en enkätundersökning för att få en bättre bild över 

marknaden. Valet att enbart skicka enkäten till företag verksamma inom träprefabricering och 

takstolstillverkning var på grund av egna erfarenheter att det är dessa företag som främst 

dimensionerar och konstruerar träförband. Dock har bara ett av de 15 tillfrågade företagen valt att 

svar, men resultatet har ändå tagits med i beaktning då det kommer från ett stort prefab-företag. 

Även för att få en liten inblick hur det egentligen är ute i byggbranschen och få ett mer 

verklighetsförankrat svar till frågeställningen.  
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 Diskussion och slutsats  
Efter denna studie är slutsatsen att det är fullt möjligt att skapa egna dimensioneringshjälpmedel 

som underlättar dimensioneringen av träförband enligt Eurokod 5. Svaret på enkätundersökningen 

enligt frågeställning 3 antyder på att företag skapar egna dimensioneringshjälpmedlen. Dock skall tas 

i beaktning att det endast var ett företag som valt att svara på enkätundersökningen. 

Från undersökningen i frågeställning 3 över vad det finns för andra typer av hjälpmedel, såg vi att det 

finns flertalet olika dimensioneringstabeller att tillgå för att underlätta dimensioneringen av 

träförband.  

Även fast det finns kraftfulla kommersiella konstruktionsprogram för träkonstruktioner används egna 

dimensioneringshjälpmedel och handberäkningar vid dimensioneringen av träförband.  

Om möjligheten inte finns för t.ex. en byggnadskonstruktör att skapa ett eget 

dimensioneringshjälpmedel likt vårt, anser vi att dimensioneringstabeller är ett bra alternativt 

hjälpmedel till dimensioneringen av träförband.  

Vad beträffar frågeställning 1 är slutsatsen den att det med hänsyn tagen till tvärkraftsbärförmågan, 

är mer fördelaktigt att utforma ett enskärigt förband med laskar på båda sidorna med förskjutna 

förbindarna. Det finns dessutom en fördel att utföra det enskäriga förbandet med stållaskar jämfört 

med trälaskar med hänsyn till andra aspekter än tvärkraftsbärförmågan. Dessa fördelar är att 

stållaskar av spikningsplåt har färdigborrade hål som underlättar monteringen och minskar risken för 

att avståndskraven mellan förbindarna inte frångås. 

För undersökningen av förbandens ingående parametrar och hur de påverkar tvärkraftsbärförmågan, 

dras slutsatsen av testet att det är trådspikens diameter som påverkar tvärkraftsbärförmågan mest. 

Det blir en ökning på nästa 170 % av tvärkraftsbärförmågan då det väljs en dubbelt så stor diameter 

på trådspiken. Det kan uppfattas att det alltid skulle vara bättre att använda en så grov förbindare 

som möjligt vilket inte är sant. Det finns krav om en lägsta förankringslängd för förbindaren där man 

måste ha en minsta förankringslängd på 8d, vilket gör att förbandet hela tiden måste bli större. 

 

 Förslag på fortsatt studie  
Om möjligt att arbeta vidare på studien så hade man kunna utforma dimensioneringshjälpmedlet 

med flera funktioner som tillexempel att beräkna antalet förbindare och placering av förbindarna 

med hänsyn till avståndskraven enligt EK5. Det skulle vara intressant att undersöka om man skulle 

kunna utforma ett eget dimensioneringshjälpmedel som kan beräkna momentbelastade träförband 

samt förband belastade med kombinerad drag- och tvärkraft. 
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Bilaga 1 Användarsida  
Användarsida från dimensioneringshjälpmedlet ざKaﾏspik spikﾐiﾐgsplåtざ. 
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Bilaga 2 Exempel T6.5.1a  
Nedan vissas ett urklipp med ett beräkningsexempel där dragkraftsbärförmågan beräknas från boken 

Rehnström, B. & Rehnström, C., 2011. Träkonstruktion enligt eurokoderna. Resultaten från 

handberärkningen och dimensioneringshjälpmedlet visar på samma dimensionerade 

dragkraftsbärförmåga.  

 

 

 



Kontroll av dimensioneringshjälpmedlet via exempel T6.5.1a 

Nedan visas urklipp från dimensioneringshjälpmedlets olika beräkningar för exempel T6.5.1a, det kan 

ses att dimensioneringshjälpmedlet beräknar fram samma värden som Rhenström.  
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Bilaga 3 Exempel T6.5.2.1b 
Nedan vissas ett urklipp med ett beräkningsexempel där tvärkraftsbärförmågan beräknas från boken 

Rehnström, B. & Rehnström, C., 2011. Träkonstruktion enligt eurokoderna. Resultaten från 

handberärkningen och dimensioneringshjälpmedlet visar på samma dimensionerade 

tvärkraftsbärförmåga.  
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Kontroll av dimensioneringshjälpmedlet via exempel T6.5.2.1b 

Nedan visas urklipp från dimensioneringshjälpmedlets olika beräkningar för exempel T6.5.2.1b, det 

kan ses att dimensioneringshjälpmedlet beräknar fram samma värden som Rhenström.  
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