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Sammanfattning 
 

I detta examensarbete undersöks utdragsbärförmågan för en träskruv i KL-trä och i limträ. Detta görs 

genom praktiska försök med hjälp av en provmaskin. Dragproven syftar till att ta reda på hur mycket 

dragkraft som träskruven kan stå emot innan brott uppstår i förbandet, vilket innebär att skruven tappar 

greppet om träet och därmed dras ut. Resultaten från dragprovet ska sedan jämföras med den teori som 

finns i Eurokod och KL-trähandboken. 

Dragprovet ska tydliggöra hur stora dragkrafter en skruv i KL-träskivans olika skikt klarar av samt hur 

stora dragkrafter en skruv vinkelrätt fibrerna i limträet klarar av. Träskruven placerades på fyra olika 

sätt i kanten av KL-träskivan, det vill säga parallellt med fiberriktningen, vinkelrätt mot 

fiberriktningen, mellan skikten i KL-träskivan samt mellan brädorna parallellt med fiberriktningen. 

Detta gav en varierad utdragsbärförmåga mellan de olika testerna. I limträet undersöktes endast 

utdragsbärförmågan vinkelrätt mot fiberriktningen. Totalt genomfördes 47 dragprov. 

Resultaten från dragproven bevisar att det skiljer sig mycket i utdragsbärförmåga beroende på var i 

KL-träskivans kant som skruven placeras. I KL-trähandboken finns endast en ekvation som beskriver 

utdragsbärförmågan i kanten på skivan. Enligt teori blir alltså utdragsbärförmågan lika stor överallt i 

kanten av KL-träskivan, vilket inte stämmer överens med de framtagna testresultaten. För få dragprov 

utfördes i limträet för att kunna ge ett tydligt resultat.  
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Abstract 

 

Withdrawal capacity of wooden screws in CLT and glulam will be examined in this thesis. This is 

done by a practical attempt using a testing machine. The purpose of this tensile test is to find out how 

much force the wooden screw can handle before the breaking limit is reached. The results of the 

tensile tests will be compared with the theory contained in Eurocode and in the Swedish manual of 

CLT. 

The tensile test will clarify the amount of traction force that a wooden screw can withstand when 

placed in CLT and glulam. The wooden screws were tested in four different places along the edge of 

the CLT. The screws were placed parallel to the grain, perpendicular to the grain, between the layers 

in the CLT and also between the boards parallel to the grain. This resulted in a varied withdrawal 

capacity between the tests. There was only a single type of test performed on glulam where the screws 

were placed perpendicular to the grain. 

The results from the tensile tests shows that the location of the screws at the edge of the CLT matter 

and the withdrawal capacity depends on the placement of the screw. It only exists one equation for the 

withdrawal capacity at the edge of the CLT according to the Swedish manual of CLT. The withdrawal 

capacity is the same throughout the whole edge of the CLT according to theory, which does not match 

the test-results from the tensile tests. No clear results were obtained in the glulam, because too few 

tests were made. 
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Förord 

 

Denna rapport är en del av mitt examensarbete och är det sista jag gör innan jag avslutar mina studier 

på Umeå Universitet och därmed tar examen inom högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik. 

Jag vill rikta ett stort tack till Petra Videstorm, som har varit min handledare på Sigma Civil och som 

hjälpt mig vid val av ämne och som alltid varit tillgänglig när jag har haft frågor och funderingar under 

arbetets gång. Jag vill även tacka Fredrik Häggström, som har varit min handledare på Umeå 

Universitet, för hjälp under dragprovet och under rapportskrivningen. Även tack till Fredrik Holmgren 

som också hjälpt till under utförandet av dragprovet. Jag vill dessutom tacka Martinsons för att de 

bistod med det trämaterial som behövdes för att utföra detta examensarbete. 

Slutligen vill jag också tacka samtliga anställda på konstruktionsavdelningen på Sigma Civil för 

många rafflande partier av kortspel och för att ni har gjort mina sista månader av studier så trevliga. 

 

Umeå, maj 2018 

Emma Karlsson  
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1 Inledning 
 

Korslimmat trä är ett relativt nytt fabrikat och anses vara ett framtidsmaterial. Materialet är mycket lätt 

att hantera, det har hög bärighet och kan tillverkas med stora spännvidder samt att det väger ytterst lite 

med hänsyn till dess stabilitet. KL-trä är även ett bra val ur miljöperspektiv [1]. 

KL-trä är ett massiv material som består av korslagda hoplimmade brädor, som ligger i 90 graders 

vinkel mot varandra och består av tre till sju skikt. Detta resulterar i en ökad formstabilitet, vilket leder 

till ett stabilt och tåligt byggmaterial. KL-träskivan prefabriceras i fabrik, där den största skivan som 

kan tillverkas är 3x16 m. Eftersom att materialet prefabriceras i fabrik och transporteras ut till 

byggarbetsplatsen i form av skivor, är materialet mycket lätthanterligt. KL-trä är ett lätt material och 

väger ungefär fem gånger mindre än betong av samma volym, vilket är fördelaktigt vid påbyggnader 

samt när marken inte tillåter tunga belastningar. Trä är dessutom ett förnyelsebart material och KL-trä 

tillverkas i en energisnål process. Materialet binder koldioxid under hela sin livslängd, inte bara när 

det är ett träd i skogen utan även när det används som byggmaterial i en byggnad [1]. 

De mest kritiska delarna i en konstruktion är anslutningsdetaljerna, det vill säga det som binder ihop 

de olika byggelementen, exempelvis när vägg och tak förbinds med hjälp av ett antal skruvar. 

Förbandets utformning har stor inverkan på konstruktionens egenskaper. Att utforma ett förband är 

viktigt i KL-trä, eftersom att KL-träet är uppbyggt av bräder där fibrerna ligger i olika riktningar. 

Detta har stor betydelse när man beaktar utdragsbärförmågan av en skruv i kanten av en KL-träskiva. 

Det spelar nämligen roll om skruven placeras parallellt eller vinkelrätt med fiberriktningen, se    

figur 1 [2]. 

Eftersom att KL-trä är ett nytt byggelement betyder det att trämaterialet är rätt så outforskat. 

Eurokod 5 innehåller dimensioneringsregler för träkonstruktioner, men ännu finns inget kapitel som 

omfattar dimensionering av just KL-trä. Utvecklingen inom detta område sker hela tiden och KL-

trähandboken ger god vägledning vid dimensionering av detta material, men eftersom innehållet ännu 

inte är komplett ligger det slutliga ansvaret hos konstruktören. En del områden är mer utforskade än 

andra och i detta examensarbete ska ett mindre utforskat område beaktas, nämligen 

utdragsbärförmågan i kanten på en KL-träskiva [3]. Det här är något som konstruktörerna på Sigma 

Civil har undrat över, vilket är orsaken till att jag har valt att undersöka detta i mitt examensarbete. 

 
Figur 1. Utdragsbärförmågan parallellt med respektive vinkelrätt mot fiberriktningen i KL-trä. 
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1.1 Syfte 

 

Syftet med detta examensarbete är att klargöra hur stor utdragsbärförmågan är hos skruvar i KL-

träskivans kant och i en limträbalk. Examensarbetet avser att undersöka om den teoretiska 

utdragsbärförmågan skiljer sig ifrån praktiska försök. 

Undersökningen syftar till att få ökad förståelse över utdragsbärförmågan hos en skruv placerad i 

kanten av en KL-träskiva samt om placeringen av skruven har betydelse för bärförmågan. 

 

1.2 Mål 

 

Målet med detta arbete är att undersöka utdragsbärförmågan hos skruvar genom att utföra ett antal 

dragprov. Från dessa dragprov ska karakteristiska värden på utdragsbärförmågan tas fram för skruvens 

olika placeringar i KL-träet samt i limträet. Utdragsbärförmågan kommer även att beräknas enligt 

teorin i KL-trähandboken och Eurokod 5. Dessa karakteristiska värden ska sedan jämföras med 

varandra, för att kontrollera om teori och praktik stämmer överens.  

 

1.3 Avgränsningar 

 

I detta examensarbete sker alla provningar i en typ av KL-träskiva samt i en typ av limträbalk. Endast 

en sorts SW-C träskruv används vid samtliga provdragningar. Anledningen till detta är att det ger ett 

tydligt resultat och underlättar vid jämförelse av utdragsbärförmågan i KL-träskivans olika skikt samt 

även vid jämförelse mellan teori och praktik. 

Examensarbetet är tidsbegränsat och utförs under en halv termin. Detta innebär att antalet dragprov 

måste begränsas. 50 skruvar finns tillgängliga, vilket medför att maximalt 50 dragprov kan utföras. 
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2 Teori 
 

Dimensionering av KL-trä skiljer sig från dimensionering av limträ. I en limträbalk ligger alla skikt i 

samma fiberriktning, jämfört med i en KL-träskiva där skikten ligger i 90 graders vinkel mot varandra. 

Detta innebär att materialet har två fiberriktningar, vilket man bör ha i åtanke vid dimensionering. 

Utdragsbärförmågan för skruvar kommer att redogöras för dessa två material med hjälp av KL-

trähandboken och Eurokod 5. 

 

2.1 Axiellt belastad skruv 

 

När en skruv utsätt för axiell belastning, det vill säga dragning, kan tre olika brottmoder inträffa, se 

figur 2. Den första brottmoden som kan inträffa är utdragsbrott för träskruven, vilket innebär att 

skruven dras ut samma väg som den skruvades in i träet. Den andra är genomdragsbrott för 

skruvhuvudet, vilket innebär att hela skruven dras igenom träet och den sista brottmoden är dragbrott i 

skruven, vilket betyder att brott inträffar i själva skruven. Den svagaste brottmoden blir 

dimensionerande [4]. 

I detta examensarbete kommer inte genomdragsbrott för skruvhuvudet eller dragbrott i skruven 

undersökas. Detta beror på att endast utdragsbärförmågan kommer kontrolleras, vilket betyder att 

skruven kommer dras ut ur träet. Skruven som används i denna undersökning är en träbyggnadsskruv. 

Den har specialutformade gängor och behöver inte förborras [5]. 

            
Figur 2. Brottmoder för en axiellt belastad skruv [6]. 

 

2.2 Hur uppstår dragkrafter i skruven i ett träförband? 

 

Dragkrafter i en skruv uppstår ofta i samband med skjuvbelastade träförband och inträffar när skruven 

har böjts, vilket benämns som linverkan. När skruven har böjts utsätts den inte längre endast av 

skjuvkrafter, utan en del av lasten tas upp som drag. Hur stor denna dragkraft blir beror på skruvens 

utseende. I en träskruv beror dragkraftskapaciteten på skruvens gängning. Även fast dragkrafter oftast 

uppstår i samband med skjuvkrafter i träförband, så inträffar ibland rena dragkrafter i skruven, bland 

annat när ett tak utsätts för lyftkrafter [7]. 
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2.3 Utdragsbärförmåga för en skruv i KL-trä enligt KL-trähandboken 

 

Vid beräkning av utdragsbärförmågan av en träskruv i kanten av en KL-träskiva har det stor betydelse 

om skruven placeras vinkelrätt- eller parallellt med fiberriktningen.  

Ekvation (1) nedan beskriver den karakteristiska utdragsbärförmågan för en träskruv. 

Utdragsbärförmågan anges i Newton (N). Denna formel brukar generellt användas vid beräkning av 

utdragsbärförmågan för en skruv i KL-träskivans plan. Här tas hänsyn till vilken vinkel skruven har 

när den skruvas in i träet. Skruven måste dock ha en vinkel som är större än 30 grader [8]. 

 
𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘 =

31 𝑑0,8 𝑙𝑒𝑓
0,9

1,5 cos2 𝛼 + sin2 𝛼
 

 

 

(1) 

 

d Skruvens yttre gängdiameter, anges i mm 

lef Skruvens effektiva förankningslängd, anges i mm 

α Vinkel mellan skruvens axel och fiberriktningen, α ≥ 30⁰ 

 

Vid beräkning av utdragsbärförmågan för en skruv i KL-träskivans kant används en annan formel. Då 

har ett antagande gjorts, vilket innebär att faktorn som anger vinkeln mellan skruvens axel och 

fiberriktning, α, har satts till noll, om man jämför med ovanstående ekvation. Grunden till detta 

antagande är att det inte går att garantera i vilket skikt i KL-träskivan som skruven placeras i samt att 

skruven placeras i mitten av skiktet. Detta betyder att hänsyn tas till att skruven placeras i den svagaste 

delen av KL-träskivan, det vill säga parallellt med fiberriktningen [8]. 

Den karakteristiska utdragsbärförmågan i KL-träskivans kant bestäms enligt ekvation (2). 

 
𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘 =

31 𝑑0,8 𝑙𝑒𝑓
0,9

1,5
 

 

 

(2) 

 

Utdragsbärförmågan för en skruv parallellt med fiberriktningen i en KL-träskiva bör undvikas för 

bärande syften, eftersom att det inte finns tillräckligt med beräkningsunderlag i nuläget. En alternativ 

lösning på detta är att vinkla skruven när den skruvas in i skiktet som är parallellt med fiberriktningen. 

Detta leder till att skruven skär igenom fler fibrer än en, vilket resulterar i större bärförmåga i 

skruvförbandet [8]. 

 

2.4 Utdragsbärförmåga för en skruv i limträ enligt Eurokod 5 

 

Den karakteristiska utdragsbärförmågan för en skruv vinkelrätt fiberriktningen i limträ beräknas enligt 

ekvation (3) [8]. 

 
𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘 =

𝑛𝑒𝑓  𝑓𝑎𝑥,𝑘 𝑑 𝑙𝑒𝑓 𝑘𝑑

1,2 cos2 𝛼 + sin2 𝛼
 

 

(3) 
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nef  Det effektiva antalet skruvar 

fax,k Karakteristisk utdragsbärförmåga vinkelrätt fibrerna, anges i N/mm2 

kd Dimensioneringsfaktor för skivor 

α Vinkel mellan skruvens axel och fiberriktningen, dock ska α ≥ 30⁰ 

 

den karakteristiska utdragshållfastheten vinkelrätt fiberriktningen beräknas enligt ekvation (4) samt 

dimensioneringsfaktorn för skivor tas fram enligt ekvation (5) [9]. 

 𝑓𝑎𝑥,𝑘 = 0,52 𝑑
−0,5 𝑙𝑒𝑓

−0,1 𝜌𝑘
0,8

 (4) 

 

 

𝑘𝑑 = 𝑚𝑖𝑛 {

𝑑

8 
1,0

 

 

(5) 

 

ρk Trämaterialets densitet, anges i kg/m3 

 

Två villkor måste vara uppfyllda för att ovanstående tre ekvationer ska gälla [9]. Dessa två villkor är 

följande: 

- 6 mm ≤ d ≤ 12 mm 

- 0,6 ≤ d1/d ≤ 0,75 

 

d Skruvens yttre gängdiameter, anges i mm 

d1 Skruvens inre gängdiameter, anges i mm 

 

2.5 Änd- och kantavstånd i trä 

 

För att uppnå full bärförmåga i skruven bör hänsyn tas till de krav som finns angående centrumavstånd 

samt änd- och kantavstånd. Följer man dessa krav uppnår träförbandet full bärförmåga och dessutom 

undviks också fläkning. Dessa avstånd är olika beroende på om skruven är placerad parallellt med 

eller vinkelrätt mot fiberriktningen [10]. Avstånden skiljer sig även mellan KL-trä och limträ. Dessa 

avstånd kan beräknas med hjälp av tabell 1 och 2 nedan.  

 

Tabell 1. Minsta centrumavstånd samt änd- och kantavstånd för axiellt belastade träskruvar [4]. 

Minsta centrumavstånd 

parallellt med 

fiberriktningen 

Minsta centrumavstånd 

vinkelrätt mot 

fiberriktningen 

Minsta ändavstånd till 

tyngdpunkten för 

träskruven i respektive 

virkesdel 

Minsta kantavstånd till 

tyngdpunkten för 

träskruven i respektive 

virkesdel 

7d 5d 10d 4d 
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Tabell 2. Minsta centrumavstånd samt änd- och kantavstånd för träskruvar i KL-träskivans kant [10]. 

 Avstånd 

Centrumavstånd  

Parallellt med fiberriktningen 10d 

Vinkelrätt mot fiberriktningen 3d 

Änd- och kantavstånd  

Belastad ände, parallellt med fiberriktningen 12d 

Obelastad ände, parallellt med fiberriktningen 7d 

Belastad kant, vinkelrätt mot fiberriktningen 12d 

Obelastad kant, vinkelrätt mot fiberriktningen  5d 

 

 

2.6 Framtagning av karakteristiskt värde från provresultat 

 

När man bestämmer den karakteristiska bärförmågan hos ett material med hjälp av provning utgår man 

ifrån 5-procentsfraktilen, se figur 3. Detta innebär att det karakteristiska värdet som tas fram kommer 

underskridas i 5 test av 100, vilket innebär att 95 % av testerna i det givna materialet ska klara angivet 

karakteristiskt värde [11]. 

 
Figur 3. Den undre 5-procentfraktilen, vilken underskrids i 5 test av 100. 

För att kunna bestämma det karakteristiska 5-percentilvärdet måste medelvärdet för samtliga 

provningar vara givet samt även antal provningar som har utförts. Standardavvikelsen måste även tas 

fram. Detta beräknas i ekvationerna nedan. [12] 

 

Medelvärdet, 𝑦 beräknas enligt ekvation (7): 

 
𝑦 =

1

𝑛
∑𝑚𝑖

𝑛

𝑖=1

 
 

(7) 

 

mi Individuella testvärden 

n Antal provningar 
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Standardavvikelsen, 𝑠𝑦 beräknas enligt ekvation (8): 

 

𝑠𝑦 = 𝑚𝑎𝑥

{
 
 

 
 
√

1

𝑛 − 1
∑(𝑚𝑖 − 𝑦)

2

𝑛

𝑖=1
 

0,05𝑦                            

 

 

 

(8) 

 

Det karakteristiska 5-percentilvärdet fås fram enligt ekvation (9):  

 𝑚𝑘 = 𝑦 − 𝑘𝑠(𝑛) 𝑠𝑦 (9) 

 

 

där ks(n) kan bestämmas enligt ekvation (10) eller tabell 3. 

 
𝑘𝑠(𝑛) =

6,5𝑛 + 6

3,7𝑛 − 3
 

 

(10) 

 

Tabell 3. Värden för ks(n) – faktorn.  

Antal test  

n 

Faktor  

ks(n) 

3 3,15 

5 2,46 

10 2,10 

15 1,99 

20 1,93 

30 1,87 

50 1,81 

100 1,76 

500 1,69 

∞ 1,64 
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3 Genomförande 
 

Dragprovet genomfördes i Teknikhuset på Umeå Universitet. Där fanns en Shimadzu-provmaskin 

tillgänglig. Sex provbitar av KL-trä, fyra provbitar av limträ samt 50 skruvar användes under 

dragprovet. Proverna utformades på ett sådant sätt att endast utdragsbrott skulle inträffa. 

 

3.1 Allmänt om dragprov 

 

Meningen med att utföra ett dragprov är att ta reda på brottlasten, styvheten samt töjningen hos ett 

material. I detta examensarbete låg fokus endast på att undersöka brottlasten vid utdragning av en 

träskruv. Ett dragprov genomförs med en konstant deformationshastighet. Resultatet från provningar 

redovisas med hjälp av en last-förskjutningskurva. För att noggrant kunna mäta förskjutningen i ett 

material brukar en längdmätare användas [13]. 

 

3.1.1 Shimadzu provmaskin 

 

Provmaskinen som användes under samtliga dragprovningar i detta examensarbete är en 

dragkraftsmaskin av märket Shimadzu. Denna dragkraftsmaskin gav noggranna test- och mätresultat, 

vilket är viktigt vid materialtest och styrketest, som undersöktes i detta arbete. Provmaskinen mätte 

dragkraften då utdragsbrott skedde med en noggrannhet på ±1 % [14]. 

 

3.1.2 Trapezium X 

 

Dragprovmaskinen är kopplat till ett dataprogram vid namn Trapezium X. I programmet ställdes alla 

parametrar in som undersöktes under dragprovningen. Dessa parametrar är bland annat hastighet, 

vilken ställdes in till 2 mm/min. Resultatet från dragproven redovisades i tabeller och diagram [15]. 

 

3.2 Dragprov i KL-trä 

 

I denna provdragning utfördes fyra olika sorters provningar. Utdragsbärförmågan för en skruv 

undersöktes i samtliga prov. Det som skiljde provningarna åt var placeringen av skruven, se figur 4 

nedan. Tio skruvar placerades parallellt med fiberriktningen, tio skruvar placerades vinkelrätt mot 

fiberriktningen, tolv skruvar placerades mellan skikten i KL-träskivan och resterade nio skruvar 

placerades mellan brädorna, parallellt med fiberriktningen. Detta innebär att totalt 41 dragprovningar 

utfördes i KL-träet. 
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Figur 4. Utdragning av skruv parallellt med fiberriktningen, vinkelrätt mot fiberriktningen, mellan skikten i KL-

träskivan respektive mellan brädorna parallellt med fiberriktningen. 

 

Skruven som används i detta examensarbete är en så kallad träbyggnadsskruv. Skruven var mer 

specifikt en SW-C träskruv från Gunnebo med en diameter på 8 mm och en längd på 160 mm, se 

figur 5 nedan. 

 
Figur 5. En av SW-C träskruvarna som användes i dragprovet. 
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Skruvarna skruvades 95 mm in i träet, vilket motsvarade den gängade delen samt ytterligare 15 mm, se 

figur 5. Detta innebar att hela den ogängade delen av skruven inte skruvades in i träet. Anledningen till 

detta var att provmaskinen skulle få ett bra grepp om skruven. En del skruvar råkade bli sneda, dessa 

rätades upp med en hammare. För att kunna fästa skruven i provmaskinen, var samtliga skruvhuvuden 

tvungna att tas bort. De kapades med hjälp av en metallsåg. 

Två skruvar skruvades in på varje kantsida av KL-träet, enligt figur 6 nedan. Minsta centrumavstånd 

mellan skruvar beaktades och skruvarna drogs ut en i taget. 

 

 
Figur 6. Placering av skruvar i KL-träskivans kant. 

 

KL-träet erhölls från Martinssons. De bistod med sex KL-träskivor som hade dimensionen 

500x500x120 mm, där alla sex skivor såg ut som i figur 7 nedan. KL-träskivan bestod av fem skikt, 

där varje enskilt skikt hade tjockleken 2+3+2+3+2 cm och hållfasthetsklassen C24-C14-C24-C14-

C24. Skivan sattes fast i botten av provmaskinen med hjälp av fyra gängade stänger, fyra plattstål och 

åtta stycken bultar, som visas i figur 7. Sedan sattes skruven fast i toppen av maskinen. Även en 

längdmätare sattes fast på skruven samt i KL-träskivan, för att kunna mäta förskjutningen av skruven 

när den drogs ut.  

Därefter påbörjades dragprovet. Provmaskinen drog skruven uppåt med en hastighet på 2 mm/min. 

Dataprogrammet Trapezium X registrerade en last-förskjutningskurva över varje enskilt prov. 

Programmet registrerade hur stor utdragsbärförmåga skruven hade samt förskjutningen av träskruven, 

det vill säga hur mycket skruven rörde sig uppåt innan brott skedde. 
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Figur 7. Uppställning av KL-trä med skruv i provmaskin. 

 

3.3 Dragprov i limträ 

 

Förutom KL-träet erhölls även fyra limträbalkar från Martinssons med dimensionen 500x225x115 mm 

och hållfasthetsklassen GL30c. Även dessa dragprovades. Limträet hade en mindre dimension än KL-

träet. På grund av detta kunde inte lika många prov utföras i varje bit. Totalt sex dragprov utfördes 

vinkelrätt fiberriktningen i samtliga limträbitar. Dragproven utfördes på samma sätt i limträet som i 

KL-träet. Det vill säga att skruven skruvades in 95 mm i träet, därefter kapades skruvhuvudet och om 

skruven råkade bli sned så slogs den rak med en hammare.  

Slutligen placerades provkroppen i provmaskinen och dragprovet kunde genomföras på samma sätt 

som i KL-träet. Längdmätaren som användes under dragproven på KL-träskivorna kunde inte 

användas på limträbalkarna, eftersom att de var mycket lägre, vilket innebar att den inte rymdes, se 

figur 8 nedan. Även i dessa dragprovningar drog provmaskinen i träskruven med en hastighet på 

2 mm/min. Trapezium X registrerade den ökande lasten fram tills brott uppstod.  
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Figur 8. Uppställning av dragprov i en limträbalk. 
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4 Resultat 
 

Resultatet innehåller en sammanställning av brottlasten för varje enskilt prov samt uträkningar av de 

karakteristiska 5-percentilvärdena, samt en sammanställning av resultat utifrån beräkningar enligt 

Eurokod och KL-trähandboken. I slutet jämförs även det karakteristiska värdet, framtaget med hjälp av 

resultaten från dragproven, med det karakteristiska värdet beräknat enligt teori. 

Uträkningar för framtagandet av samtliga värden i detta kapitel, finns under bilaga A och bilaga B. 

Brottlasterna från samtliga dragprov i både KL-träet och i limträet går att läsa ut ur diagrammen som 

finns under bilaga C. 

 

4.1 Provresultat från dragprov i KL-träet 

 

Med hjälp av dragprovmaskinen och Trapezium X registrerades brottlasterna vid samtliga 41 

dragprov. Brottlasterna redovisas i fyra olika tabeller. Tabellerna är uppdelade efter vilket skikt 

dragprovet utfördes i. I tabell 4 redovisas brottlasterna från alla dragprov som utfördes parallellt med 

fiberriktningen, i tabell 5 redovisas alla brottlaster från proven vinkelrätt mot fiberriktningen, i tabell 6 

redovisas brottlasterna från dragproven som utfördes mellan skikten i KL-träskivan och i tabell 7 

redovisas alla brottlaster från dragproven som utfördes mittemellan brädorna parallellt med 

fiberriktningen i KL-träskivan. 

 

Tabell 4. Brottlaster för utdragsbärförmågan vid praktiskt försök parallellt med fiberriktningen i KL-träet. 

Test 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Brottlast 

[kN] 

6,41 8,71 8,15 7,32 7,69 12,81 10,05 11,37 7,38 7,57 

 

Tabell 5. Brottlaster för utdragsbärförmågan vid praktiskt försök vinkelrätt mot fiberriktningen i KL-träet. 

Test 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Brottlast 

[kN] 

15,53 11,72 10,49 14,11 11,92 12,29 12,12 13,0 14,72 12,56 

 

Tabell 6. Brottlaster för utdragsbärförmågan vid praktiskt försök mellan träskikten i  

KL-träskivan. 

Test 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Brott- 

last 

[kN] 

11,52 8,17 10,16 14,29 11,75 11,53 15,95 9,91 11,21 13,33 10,1 12,54 
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Tabell 7. Brottlaster för utdragsbärförmågan vid praktiska försök mellan brädorna, parallellt med 

fiberriktningen i KL-träet. 

Test 

 

1 2 3 4 5 6* 7* 8 9 

Brottlast 

[kN] 

5,47 7,46 6,89 9,52 9,19 7,07 5,29 8,82 7,10 

 

* Tester som utfördes i en annan hållfasthetsklass jämfört med övriga tester. 

 

4.2 Beräkning av utdragsbärförmågan i KL-trä med hjälp av praktiska försök 

 

Brottlasterna från alla fyra tabeller ovan användes sedan för att beräkna det karakteristiska 5-

percentilsvärdet för utdragsbärförmågan för en skruv, i alla fyra olika försök. Det vill säga att ett 

karakteristiskt värde togs fram för utdragsbärförmågan parallellt med fiberriktningen, ett annat togs 

fram vinkelrätt mot fiberriktningen, ytterligare ett togs fram mellan skikten i en KL-träskiva samt ett 

togs fram mittemellan brädorna parallellt med fiberriktningen. För att kunna beräkna de karakteristiska 

värdena i dessa fyra fall måste medelvärdet och standardavvikelsen beräknas för samtliga fyra 

provningar. Detta redovisas i tabell 8 nedan. 

 

Tabell 8. Medelvärde, standardavvikelse och karakteristiskt värde på utdragsbärförmågan för en träskruv i en 

KL-träskiva. 

 Medelvärde 

[kN] 

 

Standardavvikelse Karakteristiskt värde 

[kN] 

Parallellt med 

fiberriktningen 

 

8,746 2,03 4,48 

Vinkelrätt mot 

fiberriktningen 

 

12,846 1,52 9,65 

Mellan brädskikten i  

KL-träskivan 

 

11,70 2,11 7,43 

Mellan brädor, 

parallellt med 

fiberriktningen 

7,423 1,51 4,20 

 

 

4.3 Provresultat och beräkning av utdragsbärförmågan i limträ med hjälp av praktiska 

försök 

 

I tabell 9 nedan redovisas brottlasterna från alla sex dragprov på utdragsbärförmågan i limträet. Där 

genomfördes endast dragprov vinkelrätt mot fiberriktningen.  
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Tabell 9. Brottlaster för utdragsbärförmågan vid praktiska försök i limträbalken. 

Test 

 

1 2 3 4 5 6 

Brottlast 

[kN] 

15,44 12,70 17,99 17,43 11,09 11,58 

 

Brottlasterna i tabell 9 ovan användes för att beräkna det karakteristiska 5-percentilvärdet för 

utdragsbärförmågan vinkelrätt mot fiberriktningen i limträet. Detta värde redovisas i tabell 10 nedan. 

Även medelvärdet och standardavvikelsen, som användes för att beräkna det karakteristiska värdet, 

redovisas i tabellen. 

 

Tabell 10. Medelvärde, standardavvikelse och karakteristiskt värde på utdragsbärförmågan för en träskruv i en 

limträbalk. 

 Medelvärde  

[kN] 

Standardavvikelse Karakteristiskt värde 

[kN] 

 

Vinkelrätt mot 

fiberriktningen 

 

14,371 2,99 7,34 

 

 

4.4 Beräkning av utdragsbärförmågan enligt KL-trähandboken och Eurokod 5 

 

Utdragsbärförmågan för en skruv har även beräknas enligt teori. Uträkningar gjordes på 

utdragskapaciteten i både KL-trä och limträ, med hjälp av KL-trähandboken respektive Eurokod. Ett 

karakteristiskt värde har tagit fram för utdragsbärförmågan i KL-träets kant samt även vinkelrätt 

fiberriktningen i limträ. Dessa värden redovisas i tabell 11 nedan.  

Vid beräkning av utdragsbärförmågan i limträet tas hänsyn till vinkeln mellan skruvens axel och 

fiberriktningen. Detta görs inte vid beräkning av utdragsförmågan i KL-träskivans kant, vilket 

resulterar i att utdragsbärförmågan blir samma för alla olika fall i KL-träet, enligt teorin i KL-

trähandboken.  

 

Tabell 11. Karakteristiskt värde på utdragsbärförmågan i en KL-träskiva respektive i en limträbalk enligt teori.  

 Karakteristiskt värde 

[kN] 

 

KL-trä 

 

5,63 

Limträ 

 

8,97 
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4.5 Jämförelse mellan teori och praktik 

 

I tabell 12 och 13 nedan jämförs karakteristiskt värde enligt praktiskt försök, det vill säga dragprov, med 

karakteristiskt värde enligt teorin i KL-trähandboken och Eurokod 5. 

Utdragsbärförmågan enligt teori bör vara mindre än utdragsbärförmågan enligt praktiskt försök. Om 

detta gäller håller konstruktionen, det vill säga att man dimensionerar för ett lägre värde än vad som 

behövs. 

 

Tabell 12. Jämförelse mellan teori och praktik i KL-träet. 

 Karakteristiskt värde 

enligt praktiskt försök 

[kN] 

Karakteristiskt värde 

enligt teori 

[kN] 

 

Praktik > Teori 

 

Parallellt med 

fiberriktningen 

 

4,48 5,63 4,48 < 5,63 NEJ 

Vinkelrätt mot 

fiberriktningen 

 

9,65 5,63 9,65 > 5,63 OK 

Mellan brädskikten i  

KL-träskivan 

 

7,43 5,63 7,43 > 5,63 OK 

Mellan brädor, 

parallellt med 

fiberriktningen 

4,20 5,63 4,20 < 5,63 NEJ 

 

Tabell 13. Jämförelse mellan teori och praktik i limträet. 

 Karakteristiskt värde 

enligt praktiskt försök  

[kN] 

Karakteristiskt värde 

enligt teori  

[kN] 

 

Praktik > Teori 

 

Vinkelrätt mot 

fiberriktningen 

 

7,34 8,97 7,34 < 8,97  NEJ 
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5 Diskussion 
 

Resultaten från dragprovet bevisar att det skiljer sig mycket i utdragsbärförmåga beroende på var i 

KL-träskivans kant som skruven placeras. Utdragsbärförmågan testades på fyra olika ställen i KL-

träskivans kant och högsta karakteristiska värde, 9,65 kN, erhölls vinkelrätt mot fiberriktningen. Det 

lägsta karakteristiska värdet, 4,20 kN, erhölls mellan brädorna parallellt med fiberriktningen. 

I KL-trähandboken finns det endast en ekvation som beskriver utdragsbärförmågan i KL-träskivans 

kant. Detta innebär att utdragsbärförmågan, enligt teori, blir samma överallt i kanten av KL-träskivan, 

även fast det uppenbarligen går att placera skruven på minst fyra olika sätt. Denna ekvation bör 

därmed gälla när skruven dras ut ur den svagaste delen av skivans kant. Enligt mina resultat är dock 

två av fyra av de karakteristiska värdena från dragprovet mindre än det karakteristiska värdet enligt 

ekvationen i KL-trähandboken, vilket beräknas till 5,63 kN, se tabell 12. Det är inte bra att 

verkligheten (dragprov) ger ett svagare värde på utdragsbärförmågan jämfört med teori. Detta medför 

att om man dimensionerar utdragsbärförmågan i ett förband enligt teorin i KL-trähandboken, så kan 

förbandet bli underdimensionerat, enligt mina testresultat. 

Jag föreslår därför att ekvationen för karakteristiskt värde på utdragsbärförmågan i KL-trähandboken 

bör justeras så att det ger ett ännu lägre värde för att undvika att förband blir underdimensionerade. 

Alternativt att en ny ekvation tas fram som beaktar vilken fiberriktning som skruven placeras i, därför 

att bärförmågan är avsevärt högre vid utdragning av skruv vinkelrätt mot fiberriktningen jämfört med 

parallellt med fiberriktningen. Ekvationen som beaktar utdragsbärförmågan i KL-träskivans plan bör 

kunna användas även vid beräkning vinkelrätt mot fiberriktningen i KL-träskivans kant. Detta skulle 

medföra att förbandet får större bärförmåga i denna riktning, vilket skulle underlätta vid 

dimensionering. Mitt resultat bevisar att bärförmågan är stor vinkelrätt med fiberriktningen. Detta 

skulle fungera så länge man är noga med att skriva i bygghandlingen att skruven måste skruvas in 

vinkelrätt mot fiberriktningen i KL-träskivans kant.  

Något att tänka på är att om fler tester hade utförts under dragprovet hade troligtvis det karakteristiska 

värdet blivit högre. Fler prover ger sannolikt ett högre karakteristiskt värde samt mindre spridning som 

också ger en mindre standardavvikelse som även det leder till ett högre karakteristiskt värde. 

Innebörden av ett karakteristiskt värde är att 5 av 100 tester kommer att underskrida detta värde. Det 

karakteristiska värdet för utdragsbärförmågan i KL-trä är 5,63 kN. Detta innebär att 5 % av alla 

utförda prov i genomsnitt kommer att underskrida detta värde. 41 dragprov utfördes i KL-träet och två 

prover underskred detta värde. Två av 41 är 4,9 %, vilket är okej om man tar hänsyn till samtliga 

prover i KL-träet. Detta är dock inte okej om man endast kollar på testerna som utfördes mellan 

brädorna parallellt med fiberriktningen, eftersom att de lägsta proverna inträffade där. Två av nio 

tester underskred det karakteristiska värdet på 5,63 kN, vilket resulterar i att 22 % av provningarna 

underskrids. Detta styrker mitt tidigare förslag om att justera den nuvarande ekvationen i KL-

trähandboken som beskriver utdragsbärförmågan. Det som talar emot detta förslag är sannolikheten att 

flera skruvar skulle placeras mellan brädorna. Den chansen är ganska liten plus att inget av testerna 

som utfördes parallellt med fiberriktningen underskred det karakteristiska värdet enligt KL-

trähandboken. Med detta vill jag säga att ekvationen i KL-trähandboken förmodligen är riktig vid 

utdrag parallellt med fiberriktningen. Fler test i detta skikt, skulle troligtvis visa detta. 

Ett annat intressant resultat är att utdragsbärförmågan mellan skikten i KL-träskivan blev så pass hög. 

Detta värde ligger precis mellan resultaten från dragproven parallellt med fiberriktningen och 

vinkelrätt mot fiberriktningen. Min tanke innan dragprovet var att skruven skulle ha låg 

utdragsbärförmåga mellan skikten, med motiveringen att limmet mellan skikten är sprött och skulle 
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försämra bärförmågan. Med provresultaten i handen tolkar jag resultatet till att skruven får 

bärkapacitet från båda skikten, vilket också är anledningen till att det karakteristiska värdet ligger 

precis mellan det karakteristiska värdet för utdragsbärförmågan parallellt med fiberriktningen och 

vinkelrätt mot fiberriktningen. 

Dragprov har även utförts i limträet, dock gjordes troligtvis för få dragprov i limträet för att kunna ge 

ett tydligt resultat. Resultatet från dragprovningarna i limträet bevisar att för få test kan ge missvisande 

resultat. Detta på grund av att limträet får ett extremt lågt karakteristiskt värde utifrån dragprovet. Det 

grundar sig i få och spridda test, vilket leder till en stor spridning mellan de enskilda proven och 

därmed en stor standardavvikelse. Få test och stor standardavvikelse leder vanligtvis till ett mindre 

karakteristiskt värde. Praktiska försök i limträ bör stämma överens med teori, eftersom det finns 

mycket fakta och undersökningar bakom detta trämaterial. Ekvationerna i Eurokod bör vara riktiga 

och stämma överens med verkligheten. Därför anser jag att fler prov hade gett ett mer riktigt resultat i 

limträet, vilket även gäller för KL-träet. Ju fler prov, desto bättre och exaktare resultat. 

En del felkällor uppstod under dragprovet som kan ha påverkat det slutliga resultatet. Det första 

problemet som inträffade var att det var svårt att skruva ner skruven rakt ner i träet. Detta innebär att 

en del skruvar blev en aning sneda. Dessa var då tvungna att slås raka med hjälp av en hammare för att 

kunna fästas i provmaskinen, vilken kan ha lett till försämrad bärförmåga hos skruven. För att undvika 

sneda skruvar, hade förborrning kunnat underlätta. Jag valde att inte förborra, på grund av att det inte 

är ett krav hos denna typ av skruv. Två dragprov kunde genomföras i varje kant av KL-träskivan. Jag 

funderar på om det första provet kan ha orsakat sprickor som leder till att det andra provet i samma 

kant fick sämre förutsättningar jämfört med det första provet. Det som talar emot detta är att hänsyn 

togs till minsta kant- och centrumavstånd under dragprovningen samt att inga sprickor syntes i träet. 

En del problem uppstod också när skruven skruvades in mellan skikten i KL-träskivan. Skruven 

hamnade sällan mitt emellan skikten, utan var oftast mer i det ena skiktet än i det andra. Det var dock 

jämt fördelat så att skruvarna hamnade lika ofta mer i skiktet parallellt med fiberriktningen som i 

skiktet vinkelrätt med fiberriktningen. 

En annan felkälla är att alla dragprov inte utfördes i samma kant. Jag ser det som att det finns två olika 

kanter på KL-träskivan. I den ena kanten dras skruven ut när ytterskiktets fibrer står upp och i den 

andra kanten dras skruven ut när ytterskiktets fibrer ligger ner. Om jag hade haft tillgång till fler KL-

träskivor hade jag troligtvis utfört alla prov i samma kant, men eftersom det endast fanns sex skivor så 

ville jag utnyttja dem till fullo. Detta är extra relevant eftersom att brädorna i KL-träskivorna har olika 

hållfasthetsklasser, vilket har betydelse beroende på vilken kant skruven dras ut ifrån. Brädskikten 

med hållfasthetsklass C14 är oftast de skikt som hamnar vinkelrätt mot fiberriktningen vid utdragning 

av skruv i verkligheten, vilket är rimligt eftersom att bärförmågan är större i denna riktning. 

Dragprovning av skruv parallellt med och vinkelrätt mot fiberriktningen skedde alltid i samma kant i 

samtliga KL-träskivor, det vill säga i den kant när ytterskiktets fibrer stod upp. Däremot utfördes 

utdragning av skruv mellan skikten i KL-träskivan i kanten som är uppåt när ytterskiktets fibrer ligger 

ner. Jag kan inte se att just detta hade så stor inverkan på utdragsbärförmågan jämfört med om skruven 

hade dragits ut ur den andra kanten. 

Även testerna som utfördes i mellanrummet mellan brädorna parallellt med fiberriktningen utfördes i 

den kant på KL-träskivan som är uppåt när ytterskiktets fibrer ligger ned, förutom två test vilka 

utfördes i den andra kanten. Det innebär att i dessa typ av prov så utfördes inte alla tester på samma 

sätt, det vill säga att i sju tester så utfördes dragprovet i hållfasthetsklass C14 och två tester i 

hållfasthetsklass C24. I alla övriga tester har jag haft kontinuitet, det är endast här jag inte tänkte 

igenom allt i förväg. Det är dock svårt att avgöra betydelsen av detta, de två udda testerna borde 

eventuellt inte vara med i resultatet med motiveringen att de inte utfördes på samma sätt som de övriga 
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provningarna av samma typ. Jag antar att dessa två prov borde ha högre bärförmåga jämfört med 

övriga prov, eftersom att de drogs ut ur ett skikt av högre hållfasthetsklass. Detta antagande stämmer 

dock inte om man granskar tabell 7. De två testerna markerade med en stjärna är de som utfördes i 

brädskiktet med högre hållfasthetsklass och konstigt nog har dessa prov två av de lägsta brottlasterna. 

Detta får mig att fundera över om det bara är en slump eller om tjockleken på brädskikten även har 

betydelse. 
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6 Slutsats 
 

Slutsatsen som kan dras från detta examensarbete är att utdragsbärförmågan i kanten av KL-trä bör 

undersökas vidare. Resultaten från de utförda dragproven i KL-träet visar på tydlig variation mellan de 

olika testerna. Jag anser att den nuvarande ekvationen som beskriver utdragsbärförmågan i kanten av 

KL-trä inte är tillräcklig. Ekvationen beaktar, som tidigare nämnts, att träskruven dras ut parallellt med 

fiberriktningen, vilket också är det svagaste fallet. Enligt resultaten från dragproven skiljer det mycket 

beroende på var skruven placerades. Det karakteristiska värdet på utdragsbärförmågan från 

dragprovningarna i KL-träet är mer än dubbelt så stor vinkelrätt mot fiberriktningen jämfört med 

parallellt med fiberriktningen. Det verkar onödigt att dimensionera för något som egentligen klarar 

dubbelt så stor belastning. 

Jag anser därmed att man ska få dimensionera efter att skruven placeras vinkelrätt mot fiberriktningen 

och att ekvation 1, vilken tar hänsyn till vinkel mellan skruvens axel och fiberriktningen, ska kunna 

användas. Det enda som krävs är att tydliggöra att skruven måste placeras med noggrannhet vinkelrätt 

mot fiberriktningen. 
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8 Bilagor 
 

Bilaga A: Beräkning av det karakteristiska 5-percentilvärdet på utdragsbärförmågan med hänsyn

 till dragprovet. 

Bilaga B:  Beräkning av utdragsbärförmåga enligt KL-trähandboken och Eurokod 5. 

Bilaga C:  Last-förskjutningskurvor.



 

   

a 

 

Bilaga A 

 

Parallellt fiberriktningen (10 test) 

 

Medelvärdet beräknas enligt ekvation (7): 

𝑦 =
1

𝑛
∑𝑚𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝑦 =
6,41 + 8,71 + 8,15 + 7,32 + 7,69 + 12,81 + 10,05 + 11,37 + 7,38 + 7,57

10
= 𝟖, 𝟕𝟒𝟔 𝒌𝑵 

Standardavvikelsen beräknas enligt ekvation (8): 

𝑠𝑦 =

{
 
 

 
 
√

1

𝑛 − 1
∑(𝑚𝑖 − 𝑦)2
𝑛

𝑖=1
 

0,05𝑦                             

 

∑(𝑚𝑖 − 𝑦)
2 = (6,41 − 8,746)2 + (8,71 − 8,746)2 + (8,15 − 8,746)2 + (7,32 − 8,746)2

𝑛

𝑖=1

+ (7,69 − 8,746)2 + (12,81 − 8,746)2 + (10,05 − 8,746)2 + (11,37 − 8,746)2

+ (7,38 − 8,746)2 + (7,57 − 8,746)2 = 37,313 

𝑠𝑦 = 𝑚𝑎𝑥

{
 
 

 
 
√

1

10 − 1
∗ 33,313 = 𝟐, 𝟎𝟑 

 
0,05 ∗ 8,746 = 0,43           

 

 

Det karakteristiskt 5-percentilsvärdet bestäms enligt ekvation (9): 

𝑚𝑘 = 𝑦 − 𝑘𝑠(𝑛) 𝑠𝑦  

ks(n) bestäms enligt tabell 3 

10 test →𝑘𝑠(10) = 2,10 

𝑚𝑘 = 8,746 − 2,10 ∗ 2,03 = 𝟒, 𝟒𝟖 𝒌𝑵 

 

 

 

 

 



 

   

b 

 

Vinkelrätt fiberriktningen (10 test) 

 

Medelvärdet beräknas enligt ekvation (7): 

𝑦 =
1

𝑛
∑𝑚𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝑦 =
15,53 + 11,72 + 10,49 + 14,11 + 11,92 + 12,29 + 12,12 + 13,0 + 14,72 + 12,56

10
= 𝟏𝟐, 𝟖𝟒𝟔 𝒌𝑵 

 

Standardavvikelsen beräknas enligt ekvation (8): 

𝑠𝑦 =

{
 
 

 
 
√

1

𝑛 − 1
∑(𝑚𝑖 − 𝑦)2
𝑛

𝑖=1

 
0,05𝑦                             

 

∑(𝑚𝑖 − 𝑦)
2 = (15,53 − 12,846)2 + (11,72 − 12,846)2 + (10,49 − 12,846)2

𝑛

𝑖=1

+ (14,11 − 12,846)2 + (11,92 − 12,846)2 + (12,29 − 12,846)2

+ (12,12 − 12,846)2 + (13,0 − 12,846)2 + (14,72 − 12,846)2

+ (12,56 − 12,846)2 =20,93 

𝑠𝑦 = 𝑚𝑎𝑥

{
 
 

 
 
√

1

10 − 1
∗ 20,93 = 𝟏, 𝟓𝟐

 
0,05 ∗ 12,846 = 0,64      

 

 

Det karakteristiskt 5-percentilsvärdet bestäms enligt ekvation (9): 

𝑚𝑘 = 𝑦 − 𝑘𝑠(𝑛) 𝑠𝑦  

ks(n) bestäms enligt tabell 3 

10 test →𝑘𝑠(10) = 2,10 

𝑚𝑘 = 12,846 − 2,10 ∗ 1,52 = 𝟗, 𝟔𝟓 𝒌𝑵 

 

 

 

 

 



 

   

c 

 

Mellan skikten i KL-träskivan (12 test) 

 

Medelvärdet beräknas enligt ekvation (7): 

𝑦 =
1

𝑛
∑𝑚𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝑦

=
11,52 + 8,17 + 10,16 + 14,29 + 11,75 + 11,53 + 15,95 + 9,91 + 11,21 + 13,33 + 10,10 + 12,54

12
= 𝟏𝟏, 𝟕𝟎 𝒌𝑵 

 

Standardavvikelsen beräknas enligt (8): 

𝑠𝑦 =

{
 
 

 
 
√

1

𝑛 − 1
∑(𝑚𝑖 − 𝑦)2
𝑛

𝑖=1
 

0,05𝑦                             

 

∑(𝑚𝑖 − 𝑦)
2 = (11,52 − 11,70)2 + (8,17 − 11,70)2 + (10,16 − 11,70)2 + (14,29 − 11,70)2

𝑛

𝑖=1

+ (11,75 − 11,70)2 + (11,53 − 11,70)2 + (15,95 − 11,70)2 + (9,91 − 11,70)2

+ (11,21 − 11,70)2 + (13,33 − 11,70)2 + (10,10 − 11,70)2 + (12,54 − 11,70)2

= 49,03 

𝑠𝑦 = 𝑚𝑎𝑥

{
 
 

 
 
√

1

12 − 1
∗ 49,03 = 𝟐, 𝟏𝟏 

 
0,05 ∗  11,70 = 0,585   

 

 

Det karakteristiskt 5-percentilsvärdet bestäms enligt ekvation (9): 

𝑚𝑘 = 𝑦 − 𝑘𝑠(𝑛) 𝑠𝑦  

ks(n)-faktorn bestäms enligt ekvation (10): 

𝑘𝑠(𝑛) =
6,5𝑛 + 6

3,7𝑛 − 3
 

12 test:  

𝑘𝑠(12) =
6,5 ∗ 12 + 6

3,7 ∗ 12 − 3
= 2,02 

𝑚𝑘 = 11,70 − 2,02 ∗ 2,11 = 𝟕, 𝟒𝟑 𝒌𝑵 

 



 

   

d 

 

Mellan brädor, parallellt fiberriktningen (9 test) 

 

Medelvärdet beräknas enligt ekvation (7): 

𝑦 =
1

𝑛
∑𝑚𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝑦 =
5,47 + 7,46 + 6,89 + 9,52 + 9,19 + 7,07 + 5,29 + 8,82 + 7,10

9
= 𝟕, 𝟒𝟐𝟑 𝒌𝑵 

 

Standardavvikelsen beräknas enligt ekvation (8): 

𝑠𝑦 =

{
 
 

 
 
√

1

𝑛 − 1
∑(𝑚𝑖 − 𝑦)

2

𝑛

𝑖=1
 

0,05𝑦                             

 

∑(𝑚𝑖 − 𝑦)
2 = (5,47 − 7,423)2 + (7,46 − 7,423)2 + (6,89 − 7,423)2 + (9,52 − 7,423)2

𝑛

𝑖=1

+ (9,19 − 7,423)2 + (7,07 − 7,423)2 + (5,29 − 7,423)2 + (8,82 − 7,423)2

+ (7,10 − 7,423)2 = 18,349 

𝑠𝑦 = 𝑚𝑎𝑥

{
 
 

 
 
√

1

9 − 1
∗ 18,349 = 𝟏, 𝟓𝟏

 
0,05 ∗ 7,423 = 0,37        

 

 

 

Det karakteristiskt 5-percentilsvärdet bestäms enligt ekvation (9): 

𝑚𝑘 = 𝑦 − 𝑘𝑠(𝑛) 𝑠𝑦  

ks(n)-faktorn bestäms enligt ekvation (10): 

𝑘𝑠(𝑛) =
6,5𝑛 + 6

3,7𝑛 − 3
 

9 test:  

𝑘𝑠(9) =
6,5 ∗ 9 + 6

3,7 ∗ 9 − 3
= 2,13 

𝑚𝑘 = 7,423 − 2,13 ∗ 1,51 = 𝟒, 𝟐𝟎 𝒌𝑵 

 

 



 

   

e 

 

Limträ (6 test) 

 

Medelvärdet beräknas enligt ekvation (7): 

𝑦 =
1

𝑛
∑𝑚𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝑦 =
15,44 + 12,70 + 17,99 + 17,43 + 11,09 + 11,58

6
= 𝟏𝟒, 𝟑𝟕𝟏 𝒌𝑵 

 

Standardavvikelsen beräknas enligt ekvation (8): 

𝑠𝑦 =

{
 
 

 
 
√

1

𝑛 − 1
∑(𝑚𝑖 − 𝑦)

2

𝑛

𝑖=1
 

0,05𝑦                             

 

∑(𝑚𝑖 − 𝑦)
2 = (15,44 − 14,371)2 + (12,70 − 14,371)2 + (17,99 − 14,371)2

𝑛

𝑖=1

+ (17,43 − 14,371)2 + (11,09 − 14,371)2 + (11,58 − 14,371)2 = 44,94 

𝑠𝑦 = 𝑚𝑎𝑥

{
 
 

 
 
√

1

6 − 1
∗ 44,94 = 𝟐, 𝟗𝟗 

 
0,05 ∗  14,371 = 0,718     

 

 

Det karakteristiskt 5-percentilsvärdet bestäms enligt ekvation (9): 

𝑚𝑘 = 𝑦 − 𝑘𝑠(𝑛) 𝑠𝑦  

ks(n)-faktorn beräknas enligt ekvation (10): 

𝑘𝑠(𝑛) =
6,5𝑛 + 6

3,7𝑛 − 3
 

6 test: 

𝑘𝑠(6) =
6,5 ∗ 6 + 6

3,7 ∗ 6 − 3
= 2,35 

𝑚𝑘 = 14,371 − 2,35 ∗ 2,99 = 𝟕, 𝟑𝟒 𝒌𝑵 
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Bilaga B 

 

Beräkning av utdragsbärförmågan i KL-trä enligt KL-trähandboken 

 

Träskruv SW-C 

d = 8 mm 

lef = 80 mm 

 

Utdragsbärförmågan i KL-träskivans kant bestäms enligt ekvation (2): 

𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘 =
31 𝑑0,8 𝑙𝑒𝑓

0,9

1,5
 

𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘 =
31 ∗ 80,8 ∗ 800,9

1,5
= 𝟓, 𝟔𝟑 𝒌𝑵 

 

Det vill säga samma svar parallellt och vinkelrätt fiberriktningen när man räknar på utdragsbärförmåga 

i KL-träskivans kant.  
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Utdragsbärförmågan i limträ, vinkelrätt fiberriktningen enligt Eurokod 5 

 

Utdragsbärförmågan i limträet beräknas enligt ekvation (3): 

𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘 =
𝑛𝑒𝑓  𝑓𝑎𝑥,𝑘 𝑑 𝑙𝑒𝑓 𝑘𝑑
1,2 cos2 𝛼 + sin2 𝛼

 

 

där utdragshållfastheten beräknas enligt ekvation (4): 

𝑓𝑎𝑥,𝑘 = 0,52 ∗ 𝑑
−0,5 ∗ 𝑙𝑒𝑓

−0,1 ∗ 𝜌𝑘
0,8

 

𝑓𝑎𝑥,𝑘 = 0,52 ∗ 8
−0,5 ∗ 80−0,1 ∗ 3900,8 = 14,02 𝑁/𝑚𝑚2 

Densiteten är 390 kg/m3 för limträet på grund av hållfasthetsklass GL30c. 

 

samt där dimensioneringsfaktorn för skivor beräknas enligt ekvation (5): 

𝑘𝑑 = 𝑚𝑖𝑛 {

𝑑

8 
1,0

 

𝑘𝑑 = 𝑚𝑖𝑛 {

8

8
 
1,0

= 1,0 

 

Utdragsbärförmågan vinkelrätt mot fibrerna i limträet blir därmed: 

𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘 =
1 ∗ 14,02 ∗ 8 ∗ 80 ∗ 1,0

1,2 ∗ cos2(90) + sin2(90)
= 𝟖, 𝟗𝟕 𝒌𝑵 

 

Ovanstående ekvationer gäller om: 

- 6 mm ≤ d ≤ 12 mm → d = 8 mm   OK! 

- 0,6 ≤ d1/d ≤ 0,75 → d1/d = 5,8/8 = 0,725  OK! 

d1 och d hittas i Gunnebos dimensioneringshandbok för träskruvar. [5]  
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Bilaga C 

Diagram för alla 10 dragprov utförda parallellt med fiberriktningen i KL-träet. 

 

Diagram för alla 10 dragprov utförda vinkelrätt mot fiberriktningen i KL-träet. 

 

  



 

   

i 

 

Diagram för alla 12 dragprov utförda mellan skikten i KL-träskivan. 

 

 
Diagram för alla 9 dragprov utförda mellan brädorna parallellt med fiberriktningen i KL-träet. 

 

  

 



 

   

j 

 

Diagram för alla 6 dragprov utförda vinkelrätt mot fiberriktningen i limträet. 
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