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Sammanfattning 
 
Det byggs allt mer höga byggnader med stomme i limträ i Sverige. Detta medför anledning att 

effektivisera konstruktionsarbetet med färdiga konstruktionslösningar. 

 

Examensarbetet syftar till att utforma och dimensionera färdiga konstruktionslösningar i form av 

en uppsättning smiden med förband som fäster samman vindkryss i stål med pelare och tryckbom 

i limträ. Till dessa skall ritningsbibliotek i Autocad upprättas innehållande instruktioner för val av 

smiden och förband samt underlag för tillverkningsritningar. Dessutom skall färdiga komponenter 

i Tekla Structures upprättas för att effektivisera konstruktionsarbetet ytterligare. Förbanden 

utformas med träskruv samt dymlingar. Viktigt för arbetet är att förbanden utformas väl sett till 

användning av yta och lätthet att montera. Förbandens och smidets bärförmågor skall beräknas 

enligt tillämplig Eurokod. 

 

Resultatet blev en uppsättning smiden med förband som medger full nyttjandegrad av dragstag i 

hållfasthetsklass 8.8 i dimensionerna M16, M20, M24 och M30 vid en vinkel på dragstagen mellan 

28° och 56°, vid lastvaraktighet S och limträ gl28c. Ritningsbibliotek i Autocad har upprättats och 

är bifogad som bilaga. Komponenter i Tekla Structures har upprättats. Som slutsats kan sägas att 

arbetet har uppnått sina mål med undantag av ett par avvikelser från kravspecifikationen, och att 

smidena med förband verkar kunna användas vid projektering och därmed uppfylla sitt syfte. 
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Abstract 
 
More and more tall buildings are made from glulam in Sweden. This brings an incentive to make 

the construction design work more efficient by the use of pre-designed solutions. 

 

This examination work aims to design and dimension pre-designed solutions in the form of a set of 

joints to bind together tie-rods of steel with columns and braces of glulam. These shall have a 

drawing library with instructions for selection of joints and basis for construction drawings 

established in Autocad. Furthermore, they shall have components ready in Tekla Structures to 

further facilitate the construction design work. The joints are designed using screws and dowels. Of 

importance for this work is that the joints are well designed regarding use of space and ease of 

montage. The load capacities of the joints shall be calculated in accordance with applicable 

Eurocode. 

 

The result was a set of joints allowing full use of load capacity for tie-rods in strength class 8.8 in 

the dimensions M16, M20, M24 and M30 at an angle of the tie-rods between 28° och 56°. 

Instructions and basis for construction drawings have been established in Autocad and are 

attached as an annex. Components in Tekla Structures have been created. In conclusion, the work 

has achieved its goal with the exception of a few deviations from the requirement specifications, 

and the joints seem to be fit for use in construction design and thereby fill their purpose.
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1 Inledning 

Kortare byggtider och minskad miljöbelastning jämfört med andra byggnadsmaterial har medfört 

att det byggs allt mer höga byggnader med i trä i Sverige (Hellberg, 2015). Detta medför allt större 

behov att utveckla konstruktionslösningar som går att använda till många kommande 

konstruktioner, i stället för att ta fram nya lösningar för varje byggprojekt. Utformning och 

dimensionering av förband är tidskrävande, dimensioneringsreglerna enligt Eurokod är många 

och snåriga. Genom att utforma och dimensionera förband i förväg kan mycket arbetstid sparas, 

och goda resultat säkerställs på sikt genom grundligt konstruerade och beprövade förband. 

 

TK Botnia är ett företag som projekterar avancerade konstruktioner i limträ och KL-trä. På deras 

begäran har det här examensarbetet utförts. Arbetet ämnar dimensionera och utforma en 

uppsättning färdiga konstruktionslösningar för infästning av vindkryss i stål till stomme i limträ. 

Vindkryss är diagonala, korslagda konstruktionsdelar som har till uppgift att stabilisera byggnader 

i horisontalled. Detta görs genom att vindkryssen för ned horisontella laster från exempelvis vind 

och oavsiktliga snedställningar till grunden. Vindkryssen avses fästas till stomme i limträ med ett 

stålsmide med träskruvförband och dymlingförband. Dessa ska upprättas som ritningar i CAD-

programmet Autocad som TK Botnia använder sig av för 2D-modellering, och som komponent i 

Tekla Structures som TK Botnia använder sig av för 3D-modellering. 

1.1 Syfte 
Att effektivisera arbetet för konstruktörer genom färdiga konstruktionslösningar, från 

dimensionerande laster till 3D-modellering. 

1.2 Mål 
Målen som arbetet ämnar uppnå följer nedan. 

 

• En uppsättning smiden med förband för vindkryss avsedda för höga byggnader i trä, enligt 

kravspecifikation. 

 

• Ritningsbibliotek i Autocad med underlag för tillverkningsritningar och instruktioner för 

val av smide med förband utifrån relevanta dimensioneringssituationer. 

 

• Komponenter i Tekla Structures för smiden med förband. 

 

1.3 Kravspecifikation 
Dessa krav upprättade i samråd med TK Botnia är vägledande för arbetet. 

 

• Smiden med förband för infästning av vindkryss med dragstag i stål till tvärsnitt i limträ 

skall dimensioneras och utformas. Utformningen skall utföras med skruvförband på 

närliggande sida pelare, och slitsplåtar med dymlingsförband i tryckbom. 

 

• Förbanden skall utformas för att infästa dragbanden på insidan av det stagade facket, 

d.v.s. ej med genomgående dragstag infästa med halvmånebeslag eller bricka. 

 

• Förbanden skall medge full nyttjandegrad av dragstagen i dimensionerna M16, M20, M24 

och M30 i hållfasthetsklass 8.8 vid vinkel mellan 28° och 56° från vågrätt på dragstagen. 
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Lastkapaciteter skall fastställas enligt Eurokod. 

 

• Ritningsbibliotek med instruktioner för val av smide och förband skall upprättas i Autocad 

enligt TK Botnias struktur för ritningsbibliotek. Dimensionerande lastkapaciteter vid 

klimatklass 1 och lastvaraktighet S skall framgå. 

 

• Smidena med förband skall upprättas som komponenter i Tekla Structures. Antingen som 

anpassningsbara komponenter som täcker samtliga utformningar, eller som individuella 

komponenter för varje utformning av förbanden. 

 

• Fästdon bör begränsas till träskruv "Gunnebo SS-H" 10 mm resp. 12 mm samt dymlingar 

"SFS intec WS-T-7". 

 

• Optimering av förbanden med avseende på kraft/yta och kraft/förbindare samt lätthet att 

montera är av stor vikt. 

 

1.4 Metod 
Här beskrivs övergripande de metoder som används till olika delar av arbetet. 

1.4.1 Optimering av förband 
Förbanden avses ha en lämplig balans mellan att utnyttja stålsmidets anliggningsyta så bra som 

möjligt, och att utnyttja varje förbindare väl. Detta görs genom att laborera med olika 

konfigurationer av förbindare och utvärdera dess bärförmåga utifrån tillämplig Eurokod, samt 

genom kontakt med tillverkare då så anses lämpligt. 

1.4.2 Utformning 
Förbanden utformas för att ha estetiskt rimliga proportioner enligt TK Botnias bedömning. De 

utformas även för att kunna monteras utan onödiga svårigheter enligt TK Botnias bedömning. 

Utformningen utförs för hand, samt i CAD-program. 

1.4.3 Ritningsbibliotek i Autocad 
Utformas enligt TK Botnias befintliga ritningsbibliotek för konstruktionsdelar, med tillhörande 

instruktioner. Instruktionerna ska förklara hur smide och förband väljs utifrån dimensionerande 

laster samt förklara förutsättningar för dess användning. 

1.4.4 Komponenter i Tekla Structures 
Förbanden upprättas enligt tidigare utformning som komponenter i Tekla Structures, med 

beteckningar kopplade till ritningsbibliotek i Autocad. 
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2 Dimensionering enligt Eurokod 

Här presenteras den teori enligt Eurokod som använts vid dimensionering av smiden och förband. 

Eurokoderna är en samling standarder som innehåller metoder för att dimensionera bärverk. 

Dessa standarder tillhandahålls på svenska av Swedish Standards Institute och är vägledande i 

konstruktionsarbetet (SIS, 2004). Bärförmågor beräknas enligt Eurokod där så krävs. Gällande 

förbindare i förband så har bärförmågan för enskilda förbindare tagits från tillverkares uppgifter, 

medan bärförmågan för förbanden som helhet beräknats enligt Eurokod. Träkonstruktioner och 

förband mellan stål och trä dimensioneras enligt Eurokod SS-EN 1995-1-1 och bärförmågan inom 

stålsmidet dimensioneras enligt Eurokod SS-EN 1993-1-1 samt SS-EN 1993-1-8 (SIS, 2004). 

2.1 Om dimensionerande bärförmåga 
Trä är ett material som beter sig lite olika i olika situationer. Träbaserade byggnadsmaterials 

dimensionerande bärförmåga beror därför inte bara av trämaterialets karakteristiska bärförmåga, 

utan justeras dessutom med en partialkoefficient som beror av typ av träbaserat material, miljö 

materialet väntas befinna sig i, och hur långvariga de dimensionerande lasterna väntas vara. 

Denna partialkoefficient heter k,mod, och multipliceras med den karaktäristiska bärförmågan. 

Bärförmågan justeras även av en till partialkoefficient, γM, som beror av materialegenskaper eller 

dimensioneringssituation (SIS, 2004) Den dimensionerande bärförmågan kan justeras av 

ytterligare en partialkoefficient i de fall instabilitet är en påverkande faktor. 

 

Beräkning av dimensionerande bärförmåga utan hänsyn till instabilitet enligt SS-EN 1995-1-1: 

(Ekvation 1) (SIS, 2004, 2.4.3) 

  

För stål beräknas dimensionerande bärförmåga utan hänsyn till instabilitet enligt SS-EN 1993-1-1: 

 (Ekvation 2) (SIS, 2005) 

 

Dessa formler kan användas på så vis att bärförmågan för hela bärverksdelar justeras efter att 

deras karaktäristiska bärförmåga beräknats, eller så kan de användas till att beräkna en 

dimensionerande hållfasthet för materialet som i sin tur används för att beräkna dimensionerande 

bärförmåga. För värden på k,mod och γM se Bilaga 2. 

2.2 Dimensionering av tryckbom 
Tryckbommen är relativt lång och slank, och utsätts för tryckkraft. Den dimensionerande 

bärförmågan bör därför beräknas med hänsyn till instabilitetsfenomenet knäckning. 

Beräkningsgången ser ut enligt följande: 

 

𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 𝑓𝑐𝑑 × 𝐴 × 𝑘𝑐 (Ekvation 3) (Isaksson, Mårtensson, 2010) 

 

Där: 

𝑁𝑐,𝑅𝑑 är dimensionerande bärförmåga vid tryckkraft. 

𝑓𝑐𝑑 är dimensionerande tryckhålfasthet för materialet. 

A är tvärsnittsarean. 

𝑘𝑐 är en partialkoefficient som tar hänsyn till knäckning. 

 

Partialkoefficienten 𝑘𝑐 beräknas enligt: 
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 (SIS, 2004) 

 

𝜆𝑧 =
𝛽𝐿

𝑖
  (Isaksson, Mårtensson, 2010) 

 

Där: 

𝛽 är en faktor som bestämmer knäcklängd beroende på hur bärverksdelen belastas. 

L är bärverksdelens längd. 

i är tvärsnittets tröghetsradie 

𝑓𝑐,0,𝑘 är materialets karaktäristiska tryckhållfasthet 

𝐸0,05 är 5 % fraktilen för materialets elasticitetsmodul 

𝛽𝑐 är en faktor som sätts till 0,1 för limträ 

z betecknar den knäckriktning som kontrolleras. 

2.3 Dimensionering av förband mellan stål och trä 
Vid dimensionering av förband mellan stål och trä enligt Eurokod finns det en rad faktorer som 

spelar in. Eftersom bärförmågan per förbindare tas från tillverkares uppgifter är de relevanta 

faktorerna för dimensionering främst minimumavstånd, och effektivt antal förbindare. 

Minimumavstånden beror av typ av förbindare, dimensioner på förbindaren, och kraftriktning. 

Effektivt antal förbindare fungerar så att vid tvärkraftsbelastade förbindare, där tvärkraften är 

riktat helt eller delvis parallellt träets fiberriktning, så tillgodoräknas inte alla förbindare till fullo. 

Det samma gäller axiellt belastade förband (SIS, 2004). I tabell 1 och tabell 2 nedan kan 

minimumavstånd utläsas i antal diametrar hos förbindaren. Relevanta kraftriktningar är rakt 

parallellt fiber och rakt tvärs fiber. Vinkeln mäts som parallellt fiberriktningen lika med noll 

grader. 
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Tabell 1, minsta inbördes avstånd samt kant-och ändavstånd för skruv. (SIS, 2004) 

 
 

Tabell 2, minsta inbördes avstånd samt kant-och ändavstånd för dymlingar. (SIS, 2004) 

 
 

2.3.1 Dimensionering av tvärkraftsbelastat förband 
Vid tvärkraft tvärs fiber tillgodoräknas alla förbindare till fullo, och det effektiva antalet är därmed 

lika med det faktiska antalet förbindare. Vid tvärkraft parallellt fiberriktningen beräknas 

bärförmågan som dimensionerande bärförmåga per förbindare, multiplicerat med det effektiva 

antalet förbindare. Det effektiva antalet förbindare beräknas på samma sätt för skruv och dymling 

enligt: 

 

(Ekvation 4) (SIS, 2004, 8.5.1.1) 

Där: 
𝑛𝑒𝑓 är det effektiva antalet förbindare i en rad parallellt med fiberriktningen. 

n är det faktiska antalet förbindare i samma rad 
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𝑎1 är avståndet parallellt fiber mellan förbindare i raden 

 

2.3.2 Dimensionering av axiellt belastat träskruvsförband 
Vid axiellt belastade träskruvsförband beror det effektiva antalet förbindare endast av det faktiska 

antalet förbindare, men är mindre än det faktiska antalet förbindare om de är fler än en. Det 

effektiva antalet beräknas enligt: 

 

(Ekvation 5) (SIS, 2004) 

 

2.4 Dimensionering av stålkonstruktioner 
Smidet dimensioneras för lasterna det ska kunna överföra mellan dragstaget, skruvförbandet i 

pelaren och dymlingsförbandet i tryckbommen. För materialegenskaper och bärförmåga inom 

delar av smidet används SS-EN 1993-1-1, allmänna regler och regler för byggnader. (SIS, 2004) 

För svetsförbanden mellan delarna av smidet används SS-EN 1993-1-8, dimensionering av 

knutpunkter och förband. 

 

2.4.1 Materialegenskaper och bärförmåga inom delar av smidet 
Vid normalspänningar och böjspänningar beräknas dimensionerande hållfasthet enligt  
(Ekvation 2) med stålets karakteristiska sträckgräns  𝑓𝑦 som 𝑅𝑘. Vid skjuvspänningar beräknas 

dimensionerande skjuvhållfasthet enligt samma ekvation, med 
𝑓𝑦

√3
 som 𝑅𝑘 (SIS, 2005). 

För värden på 𝑓𝑦 för olika stålkvalitéer se bilaga 2. 

 

2.4.2 Dimensionering av svetsförband 
Smidets svetsförband utförs huvudsakligen med kälsvetsar, de stumsvetsar som förekommer har 

lika eller större bärförmåga som kälsvets med lika a-mått under samma förhållanden. Därför 

dimensioneras samtliga svetsar enligt spänningsvilkor för kälsvetsar nedan. 

 

(Ekvation 6) (SIS, 2005)  

Där: 

𝜎⊥ är normalspänning tvärs svetsens axel. 

𝜏⊥ är skjuvspänning tvärs svetsens axel. 

𝜏∥ är skjuvspänning parallellt med svetsens axel. 

𝑓𝑢 är karakteristisk brottgräns för det svagare materialet av konstruktionsdelarna och svetsen. För 

värden se bilaga X. 

𝛽𝑤 är en koefficient hämtad ur tabell, se bilaga 2. 

2.5 Avvikelser från Eurokod 
Vid tvärkraft tvärs fiber i skruvförband frångås minsta avstånd till fri ände och ersätts med 5d, dvs 

5 gånger skruvens ytterdiameter, i fall där den fria änden ligger över stöd och tvärkraften är riktad 

mot stödet. Vid axiellt belastade skruvar frångås minsta avstånd för axiellt belastade skruvar och 

ersätts med minsta avstånd för tvärkraftsbelastade skruvar om F,ax,Ed < 0,6*Fax,Rd. (TK Botnia, 

2018). 
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3 Förutsättningar och beräkningsmodell 

En förutsättning för att kunna beräkna bärförmågan för smiden och dess förband är att först förstå 

och kunna beräkna hur lasterna fördelas inom och mellan de olika konstruktionsdelarna. Här 

beskrivs först övergripande hur vindkryss förutsätts samverka med anslutande byggnadsdelar, 

sedan hur det beräknas vad det ger upphov till för laster på smiden med förband. Därefter 

redogörs hur bärförmågor för tryckbom, förband och smide beräknas. 

3.1 Verkningssätt för vindkryss 
Vindkryss syftar till att föra horisontella laster som verkar på byggnaden ned till grunden, för att 

förhindra snedställning eller ras av byggnaden. Vindkryss gör detta genom att föra horisontella 

laster diagonalt nedåt via dragstag, till grunden eller via en eller flera tryckbommar (de 

horisontella bärvärksdelarna i figur 3) som i sin tur för lasten vidare till nästa dragstag tills lasten 

förs ned i grunden. Se figur 1 nedan för illustration.

 
Figur 1, övergripande verkningssätt för vindkryss. 

3.1.1 Reaktionskrafter i knutpunkter 
Den horisontella kraften F angriper via översta tryckbommen, och möts av knutpunktens 

horisontella reaktionskraft F,x. Denna motsvaras av den horisontella komposanten av dragkraften 

N,drag som orsakas i dragstaget. Den vertikala komposanten av normalkraften som orsakas i 

dragstaget, motsätts av den vertikala rektionskraften F,y i knutpunkten. Där dragstaget möter 

nästa knutpunkt, motsätts dragkraften på samma sätt av en horisontell och vertikal reaktionskraft. 

Se figur 2 för illustration. 
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Figur 2, reaktionskrafter i knutpunkter. Angripande kraft i rött och reaktionskrafter i blått. 

3.1.2 Lastupptagning i knutpunkter 
I knutpunkterna sitter smiden med förband som överför normalkraft i tryckbommar till vertikala 

laster i pelare och diagonala laster i dragstag. Se förklarande illustration för tvåsidigt smide i 

figur 3 och för ensidigt smide i figur 4. Normalkraften i tryckbommarna överförs till smidet via ett 

tvärkraftsbelastat dymlingsförband med slitsplåtar svetsade i smidet. Dragkraften i dragstaget 

överförs till smidet via plåtar med infästning för dragstag. Den vertikala kraften överförs till pelare 

via tvärkraftsbelastat skruvförband i smidets ryggplåt. Eventuellt moment orsakat av 

excentriciteter mellan tryckbommens centrumlinje och där dragstagets förlängning möter pelaren, 

tas upp genom tryckkraft mellan smidet och pelaren samt dragkraft i skruvarna närmast 

tryckbommens mitt på dragen sida. Storleken på dragkraften beräknas som det dimensionerande 

momentet delat med hävarmen. Hävarmen är avståndet längs pelaren mellan tryckzonens mitt och 

skruvarna närmast tryckbommens mitt på dragen sida av smidet. Tryckzonens utsträckning ut från 

tryckbommen begränsas av ryggplåtens momentkapacitet. I fall av ensidigt smide så sträcker sig 

tryckzonen från smidets ytterkant på tryckt sida in mot tryckbommens mitt. Beräkningsmodellen 

för momentlastupptagningen är framtagen med hjälp av dimensioneringsexempel för fast inspänd 

pelarfot i Limträhandbok Del 3 (Svenskt trä, 2016). Nedan följer ekvationer för samband mellan 

krafterna. 

 

Last på dragstag: 

𝑁𝑡,𝐸𝑑  =  𝐹𝑥/𝑐𝑜𝑠(𝛼) 

 

Last på dymlingsförband mellan tryckbom och smide: 

𝐹𝑣,𝐸𝑑  =  𝐹𝑥 

 

Last på tryckbom: 
𝑁𝑐,𝐸𝑑  =  𝐹𝑥 

 

Laster på skruvförband mellan pelare och smide, tvärkraft 
𝐹𝑣,𝐸𝑑  =  𝐹𝑦 

 

Laster på skruvförband mellan pelare och smide, moment 

𝑀𝐸𝑑  =  𝑒 × 𝑁𝑐,𝐸𝑑 

 

Axiell kraft på skruvarna närmast tryckbommens mitt på dragen sida 
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𝐹𝑎𝑥,𝐸𝑑  =
𝑀𝐸𝑑

ℎ, 𝑚
 

 

 
Figur 3, lastupptagning i knutpunkt för tvåsidigt smide. 
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Figur 4, lastupptagning i knutpunkt för ensidigt smide. 

 

3.2 Beräkning av bärförmågor 
Utifrån hur de olika konstruktionsdelarna belastas enligt 3.1.2. beräknas dess bärförmågor för de 

laster de utsätts för. Dimensionerande hållfasthet för limträ beräknas enligt (Ekvation 1) och 

dimensionerande hållfasthet för stål beräknas enligt (Ekvation 2) Nedan följer hur bärförmågor 

hos tryckbom, förband och smide beräknas.  

3.2.1 Tryckbom 
Tryckbommen dimensioneras endast för normalkraft då eventuellt moment av excentricitet tas 

upp av träskruvförband mellan smide och pelare. Tryckbommens bärförmåga beräknas därför 

enligt bärförmåga vid tryckkraft med hänsyn till knäckning enligt (Ekvation 3). 

3.2.2 Träskruvförband mellan smide och pelare. 
Förbandets huvudsakliga uppgift är att föra över vertikal last i knutpunkten till pelaren. Förbandet 

ska även klara att ta hand om det moment som blir av dragstagets excentricitet. Detta har tagits 

hänsyn till genom att skruvarna närmast tryckbommens mitt på dragen sida har till uppgift att ta 

axiell dragkraft, se skruvposition markerad i rött i figur 5 nedan. Anledningen till detta är att de 

skruvarna är belägna där smidet är som styvast i avseendet. Bärförmåga för axiell dragkraft 

beräknas enligt (Ekvation 5). Övriga skruvar anses endast belastas med tvärkraft. Dess bärförmåga 

beräknas vid tvärkraft tvärs fiberriktningen som summan av dess dimensionerande bärförmågor. 

Vid tvärkraft parallellt fiberriktningen beräknas bärförmågan som summan av bärförmågorna för 

raderna parallellt fiberriktningen, där radernas bärförmågor beräknas enligt (Ekvation 4). Rader 

ovan och under tryckbommen räknas som separata rader trots att de ligger i linje parallellt 

fiberriktningen på grund av dess relativt stora avstånd mätt i skruvdiametrar. I figur 5 nedan 
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illustreras hur skruvraderna definieras. Figuren visar sex rader med fem skruvar i varje, två rader 

med fyra skruvar i varje, och två rader med två skruvar i varje. För dimensionerande bärförmåga 

per skruv se Bilaga 5. 

 

 
Figur 5, skruvrader parallellt fiberriktningen vid tvärkraft parallellt fiberriktningen, sett i vy mot 

ryggplåt. 

 

3.2.3 Dymlingsförband mellan smide och tryckbom 
Bärförmågan för dymlingsförbandet beräknas som summan av bärförmågorna för raderna 

parallellt fiberriktningen, där bärförmågorna för raderna beräknas enligt (Ekvation 4). I figur 6 

nedan illustreras hur raderna definieras. Figuren visar fyra rader med tre dymlingar i varje rad. 

För dimensionerande bärförmåga per dymling se Bilaga 4. 

 

 
Figur 6, dymlingsrader sett i vy mot slitsplåt. 

 

3.2.4 Smide 
Plåt med infästning för dragstag och dess svetsar mot bomplatta dimensioneras enligt datablad för 

PDS dragstag, se Bilaga 3. Ryggplåt kontrolleras för normalkraft motsvarande knutpunktens 

dimensionerande vertikala last. Slitsplåtar och dess svetsar mot bomplatta kontrolleras för 

skjuvkraft motsvarande sitt avsedda dragstags dimensionerande bärförmåga. Samtliga svetsar mot 

ryggplåt kontrolleras för skjuvning respektive drag- eller tryckkraft motsvarande sitt avsedda 
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dragstags dimensionerande bärförmåga, undantaget svets mot dragstagsinfästning som 

försummas. Varje svets antas belastas med en andel av lasten motsvarande sin längd relativt total 

svetslängd som ska ta hela den aktuella lasten. Svetsar kontrolleras med spänningsvillkor i 

(Ekvation 6). Figur 7 nedan illustrerar lastupptagning för svetsar mot ryggplåt, samt benämningar 

för smidesdelar. 

 
Figur 7, läge och verkningssätt för svetsar mot ryggplåt samt benämningar på smidesdelar. 
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4 Resultat 

Arbetet resulterade i 22 stycken smiden med förband som tillsammans uppfyller 

kravspecifikationen, med undantag av komponenter i Tekla Structures som ej är fullständigt 

upprättade. Två versioner av träskruvförband för tvåsidigt smide och två versioner av 

träskruvförband för ensidigt smide finns för varje dimension på dragstag, undantaget ensidigt 

smide för M30 som har tre versioner av träskruvförband. Dymlingsförband finns i en version per 

dimension på dragstag, undantaget dymlingsförband för M30 som finns i två versioner. Nedan 

presenteras resultaten av arbetet med att upprätta ritningsbibliotek över smidena och 

komponenter i Tekla Structures. 

4.1 Ritningsbibliotek i Autocad 
Ritningsbibliotek i Autocad har upprättats, se Bilaga 1. Ritningsbiblioteket består av instruktioner 

och underlag för tillverkningsritningar. Instruktionerna redogör gällande förutsättningar och de 

ingående värdena som är horisontell last, vertikal last, och vinkel på vindkryssets dragstag. 

Instruktionerna förklarar även hur den vinkelberoende längden 𝐿𝛼 beräknas och hur 

beteckningarna är uppbyggda. I anknytning till underlag för tillverkningsritningar anges 

dimensionerande bärförmåga för förbanden och antal och typ av förbindare. 

4.2 Komponenter i Tekla Structures 
En komponent i Tekla Structures för tvåsidiga smiden med träskruvförband har upprättats. 

Komponenten anpassas till önskat smide och träskruvförband utifrån beteckning och 𝐿𝛼 enligt 

ritningsbibliotek i Autocad. Se figur 8 för bild på komponenten och dess dialogruta där 𝐿𝛼 och 

beteckning används för att anpassa komponenten. 

 

 
Figur 8, komponent i Tekla Structures med tillhörande dialogruta.  
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5 Diskussion och slutsats 

En stor utmaning i det här examensarbetet har varit att ta fram konstruktionslösningar som står 

sig väl mot skräddarsydda lösningar. En konstruktionslösning som tagits fram för ett specifikt 

byggprojekt har rimligtvis bättre förutsättningar att vara väl situationsanpassad, samtidigt som tid 

då ofta är en begränsande faktor.  Syftet med färdiga konstruktionslösningar är att spara 

projekteringstid i kommande projekt, samtidigt så ska tidsåtgången att ta fram de färdiga 

lösningarna inte vara så stor att det motgår syftet, samtidigt som lösningarna ska passa väl till 

många kommande byggprojekt. Detta medför att de färdiga lösningarna bör begränsas till de mest 

återkommande behoven, och att lösningarna bör vara så få som möjligt begränsat av att de ska 

vara väl anpassade till sitt användningsområde. Med väl anpassade lösningar menas till exempel 

att man inte ska tvingas till överdimensionerade lösningar som slösar med resurser, och att de ska 

vara kompatibla med övriga konstruktionsdelar. 

 

Utifrån dessa förutsättningar har jag fått välja mina strider. Till exempel så har jag bara valt en 

tryckbom per dragstag, eftersom en något överdimensionerad tryckbom främst bara innebär en 

liten ökning i åtgången av limträ, och för varje dimension på tryckbom måste smidet ändras 

avsevärt. Dymlingsförbanden ansågs heller inte mer resurskrävande än att det oftast fick räcka 

med en version per dragstag. Träskruvsförbanden visade sig däremot kräva mer 

situationsanpassning. Stora träskruvsförband innebär ett stort och otympligt smide, som både kan 

anses fult och kräver mycket arbete att montera. Därav kom sig lösningen med vinkelanpassad 

längd på dragstagsinfästningen, för att minimera moment av eventuell excentricitet hos dragstaget 

och därmed antalet skruv som krävs i det syftet. Nackdelen att smidena blir lite mindre 

färdigkonstruerade fick accepteras. Av samma anledning finns två eller tre utföranden av 

träskruvsförband för varje dragstag. De kraftigaste för att uppfylla kraven att klara full 

nyttjandegrad på dragstaget vid branta vinklar, och de svagare som ofta räcker till men kräver 

mindre resurser. 

 

Angående komponenter i Tekla Structures, så har dessa ej slutförts på grund av tidsbrist. Vad som 

fattas är samtliga ensidiga smiden, svetsförband och dymlingsförband. Jag spenderade för mycket 

tid på annat som enligt min tidplan skulle göras först. Den tid jag har lagt på att lära mig och 

påbörja en komponent i Tekla har dock varit mycket lärorik. Skulle jag lägga lika mycket tid nu, så 

skulle jag nog bli färdig utan problem. 

 

Som slutsats så har arbetet i stort sett uppfyllt sina mål, och verkar kunna användas i sitt syfte som 

färdiga konstruktionslösningar. Hur väl smidena kommer passa in i framtida byggprojekt och hur 

stor användning de kommer att få, det får framtiden utvisa. 

5.1 Förslag på fortsatt arbete 
Här kommer förslag på vad jag tror vore lämpliga förbättringar och vidareutvecklingar på mitt 

arbete. 

5.1.1 Fasta längder på bomplattor och slitsplåtar 
Att bomplattornas och slitplåtarnas längder oftast behöver anpassas efter dragstagsinfästningens 

längd är ett ont som kanske inte är nödvändigt, även om den vinkelanpassade längden på 

dragstaget behålls. Anledningen till att smidena nu är utformade så är dels för att hålla 

dragstagsinfästningen så låg som möjligt mot tryckbommen, dels för att kunna svetsas längs hela 

långsidan i likhet med datablad för PDS dragstag. Om dragstagsinfästningen sträcker sig utanför 

tryckbommen krävs mer arbete med att undersöka hur infästningen och dess svetsförband ska 

utföras. 
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5.1.2 Andra förbindare 
Träskruvarna skulle exempelvis kunna ersättas med ankarspik, vilket ofta kan ge större 

bärförmåga/yta för förband. Anledningen att förbanden mot pelare nu är utförda med träskruv är 

främst av estetiska skäl, som inte alltid är gällande. Dessutom kan förbanden anses orimligt stora 

ifall smiden ska tas fram för grövre dimensioner på dragstag. Dymlingarna som använts är endast 

godkända för klimatklass 1, av den anledningen skulle även ett utförande med andra dymlingar 

kunna vara värt att undersöka. 

 

5.1.3 Övrigt 
Man skulle kunna utforma ännu fler utföranden av smiden och förband, för att ge möjlighet till 

ännu bättre situationsanpassning. Svetsförbanden skulle kunna undersökas närmare för att 

eventuellt kunna minska svetsarna något, särskilt om bomplattor och svetsplåtar får fasta längder. 

Som smidena är utformade nu blir det svårt att svetsa mellan slitsplåtarna, vilket är ett problem 

om man vill svetsa alla spalter täta mot fukt. Därför skulle man kunna ta fram alternativa 

utformningar. 
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Bilaga 1 Ritningsbibliotek i Autocad 

Bilder på ritningsbibliotek i Autocad. 
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Bilaga 2 Tabeller från Eurokod 

 
Figur 1, k,mod enligt SS-EN 1995-1-1 3.2, Dimensionering av träkonstruktioner. 

 

 
Figur 2, γM enligt SS-EN 1995-1-1 2.4.2, Dimensionering av träkonstruktioner. 

 

 
Figur 3, γM enligt SS-EN 1993-1-1 6.1, Dimensionering av stålkonstruktioner. 
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Figur 4, 𝑓𝑦 och  𝑓𝑢 enligt SS-EN 1993-1-1 2.4.2, Dimensionering av stålkonstruktioner. 

 

 
Figur 5, 𝛽𝑤 för kälsvets enligt SS-EN 1993-1-8 4.5.3.2, Dimensionering av knutpunkter och 

förband. 
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Bilaga 3 Dimensionerande bärförmåga för 
dragstag och dimensioner på infästning 

 
Figur 1, Dimensionerande bärförmågor dragstagsystem PDS 
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Figur 2, Dimensioner för dragstagsinfästning
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Bilaga 4 Karakteristisk bärförmåga för dymlingar 
SFS WS-T-7 

 
Figur 1, Datablad för självborrande dymling WS-T-7 sida 1 



 

2 
 

 
Figur 2, Datablad för självborrande dymling WS-T-7 sida 2. 
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Bilaga 5 Dimensionerande bärförmågor för 
träskruv Gunnebo SS-H 

 
 

Figur 1, Dimensionerande bärförmåga vid tvärkraft parallellt fiberriktningen för SS-H 10x120. 
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Figur 2, Dimensionerande bärförmåga vid tvärkraft tvärs fiberriktningen för SS-H 10x120. 
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Figur 3, Dimensionerande bärförmåga vid axiell dragkraft för SS-H 10x120. 
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Figur 4, Dimensionerande bärförmåga vid tvärkraft parallellt fiberriktningen för SS-H 12x160. 
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Figur 5, Dimensionerande bärförmåga vid tvärkraft tvärs fiberriktningen för SS-H 12x160. 



 

6 
 

 
Figur 6, Dimensionerande bärförmåga vid axiell dragkraft för SS-H 12x160. 

 


