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Sammanfattning 
 
Detta arbete innefattar komplettering av KL-trä- eller stålregelstommar med träreglar. 
Träreglarna är tänkta att utgöra en länk, ett hammarband mellan olika typer av väggstommar 
och takelement. Arbetet har genomförts i samarbete med företaget Lättelement AB. 
 
Studien har undersökts i tre förband, där fokusen är på förbanden mellan de planerade 
hammarbanden och de olika väggstommarna. De tre förband som genomfördes var: 
 

• Förband mellan KL-trä och träregel (väggstomme av KL-trä och hammarband av trä). 
• Förband mellan träregel och träregel (hammarband till hammarband). 
• Förband mellan stålregel och träregel (väggstomme av stålregel och hammarband av 

trä). 

Denna studie har syftat till att dels undersöka infästningsmetoder, dels beräkna utdrags- och 
tvärkraftsbärförmåga för de skruvar eller spikar som tillsammans utgör förbanden till denna 
länk. Idag nyttjas träskruv sexk. SS-H Impreg+ i storlekar 8 x 100 och 8 x 80 mm, som 
infästning mellan takelementen och samtliga väggstommar. Skruvarnas kapacitet som 
infästning är idag låg. 
 
Studien visar att en åtgärd som skulle kunna nyttjas till förbandet mellan KL-trä och träregel är 
att använda en annan typ av skruv, SCI A2, som har en storlek på 8 x 160 mm och uppfyller 
kraven enligt KL-trähandboken. Vidare visar studien att förbandet mellan träreglar lämpligen 
kan utföras med Trådspik, Kamg+ av storlek 3,1 x 90 mm. Slutligen visar studien att förbandet 
mellan stålregel och träregel lämpligen kan utföras med träskruvarna Impreg+, kullrig, som är 
5 x 40 mm i storlek.  
 
Karakteristisk utdrag- samt skjuvbärförmåga för skruv, SCI A2, är 2,18 kN repektive 0,6 kN i 
föbandet mellan KL-träskiva och träregel medan detta för spik, Trådspik, Kamg+, är 0,75 kN 
respektive 0,47 kN i förbandet mellan träregel och träregel. För träskruv ,Impreg+, Kullrig, blir 
värdena 1,96 kN respektive 1,36 kN i förbandet stålregel och träregel. Träets densitet är  
350 kg/m3 i de tre förband. 
 
Resultaten jag kommit fram är enligt teoretiska formler möjliga, det kan dock ifrågasättas 
huruvida resultaten är realistiska. Detta anses bero på den omständighet att den KL-teori som 
funnits tillgänglig till denna studie har ansetts bristfällig. Till framtida arbete föreslås det att 
studiens undersökningar testas genom provningar i laboratorium. 
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Abstract 
The study includes the complementation of CLT- or steel joist frames with wooden joists. The 
wooden bars are meant to be a link, a waler between different types of wall frames and roof 
elements. This study has been conducted in collaboration with the company Lättelement AB. 
 
The study has been done with three attachments, where the focus has been on the connections 
between the planned walers and the various wall frames. The three conducted attachments were: 
 
• Attachment between CLT and wood (CLT wall frame and waler of wood). 
• Attachment between wood and wood (waler and waler). 
• Attachment between steel frame and wood (wall frame of steel and waler of wood). 
 
Each study has aimed at investigating attachment methods and calculating pull-out- and shear 
capacity for the screws or nails that together form the attachment to this link. Today, the wood 
screws sexk. SS-H Impreg+ in sizes 8 x 100 mm and 8 x 80 mm, are used when attaching the 
roof elements and all wall frames. The pull-out- and shear capacity of the screws is estimated 
to be low. 
 
The study suggests that the attachment between the CLT frame and wood could be performed 
with a different type of screw, SCI A2, which has a size of 8 x 160 mm, meets the requirements 
of the CLT wooden handbook. Furthermore, it shows that the attachment between wood rule 
and wood rule could preferably be performed with wire nails, Kamg+ of the size 3.1 x 90 mm. 
Finally, the study shows that the attachment between the steel frame and wood rule, could 
preferably be performed with the wood screws Impreg+, kullrig which are 5 x 40 mm in size. 
 
Characteristic pull-out and shearing capacity for screw, SCI A2, is 2.18 kN vs. 0.6 kN in the 
attachment between KL-wood board and wood rule, whereas for nail, wire nail, Kamg+, is  
0.75 kN vs. 0.47 kN for the attachment between wood rule and wood rule. For wood screw, 
Impreg +, Kullrig, the values are 1.96 kN and 1.36 kN respectively for the attachment between 
steel rule and wood rule. The density of the wood is 350 kg/m3 within the three attachments.  
 
The results I have found are possible according to theoretical formulas, but it can be questioned 
whether the results are realistic. This is considered to be due to the fact that the CLT theory 
available to this study has been considered defective. For future studies, it is proposed that each 
study's investigations ought to be tested through experimental laboratory sessions. 
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1    Inledning 
I detta kapitel presenteras projektarbetes bakgrund, syfte och mål, frågeställning och metod. 
 
1.1 Bakgrund 
I vårt moderna och snabbväxande samhälle är både god kvalitet och snabb leverans högt 
värdesatta. Därför utreder företag ständigt nya och effektiva byggtekniska lösningar för att på 
bästa sätt besvara kundernas efterfrågan gällande leverans och god kvalitet. Nuförtiden blir det 
allt vanligare att företag tar på sig ansvaret att leverera olika delar av husen i form av färdiga 
element för att minska byggtiden på plats. Ett företag kan t.ex. vara ansvariga för att göra 
prefabricerade väggar medan ett annat företag gör prefabricerade takelement. Detta medför ett 
problem då de olika elementen som tillverkas och levereras av olika parter ska anslutas mot 
varandra.  

Företaget Lättelement AB har många varianter av infästningar mellan väggar och takelement. 
Två varianter av infästningar som Lättelement AB utreder är företagets lösning för infästningar 
av deras egna takelementet mot KL-träskivor samt infästningar mot stålregelstommar. 
Problemet vid anslutning mot KL-trä är skruvens utdragskapacitet då skruven infästes parallellt 
med fiberriktningen, dvs. i ändträ. Problemet vid anslutning mot stålregelvägg är att stålreglarna 
har ett slitsat område där skruven inte får infästas. 
 
En konstruktionslösning som lättelement har tagit fram för att minska problemet är att 
komplettera infäsningen med två 45 mm träreglar som fästs i toppen av väggen enligt figur 1.1. 
Nedre träregel fästs i KL-trästomme med träskruv som är lämpligt placerad i tvärgående brädor 
i KL-träskivan. Vid stålregelstomme fästs nedre träregeln i det området som inte är slitsat i 
stålregeln. Den övre träregeln spikas med en trådspik i den undre träregeln.  
 
Lättelement vill utreda utdrags- och skjuvbärförmåga för trådspik som ansluter övre träregel 
mot undre träregel samt skruv som ansluter nedre träregel mot väggelement. 
 
 

 
Figur 1.1. Träupplag i KL-träskivan och träupplag i stålregel.   
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1.2 Syfte och mål 
 
Syftet med denna studie är att få en bättre kännedom om skruvars utdrag- och 
tvärkraftskapacitet vid anslutning mot bärande väggar bestående av KL-träskivor och stålreglar 
samt utdrags- och tvärkraftskapacitet för trådspik i förband trä mot trä. 

Målet med detta projektarbete är att beräkna den karakteristiska utdrags- och 
tvärkraftsbärförmågan hos skruvar och spikar i Lättelements givna konstruktionslösning där 
väggelementet kompletteras med två träreglar. Bärförmågan kommer att beräknas enligt teorin 
i KL-trähandboken, Dimensionering av träkonstruktion del 2, Eurokod 5 och Att konstruera 
med stål. 

 
1.3 Frågeställning  
Hur stor är utdrags- eller tvärkraftskapaciteten för: 

1. Träskruv som ansluter kompletterande regel och bärande vägg av KL-träskiva? 

2. Trådspik mellan kompletterande träreglar? 

3. Träskruv som ansluter kompletterande regel och bärande vägg av stålregelvägg? 

 
1.4 Metod  
Den karakteristiska utdrags- och skjuvbärförmågan för träskruvar och trådspikar beräknas 
enligt teorin i KL-trähandboken, Dimensionering av träkonstruktion del 2 och Eurokod 5 (SS-
EN 1995-1-1). Utöver dessa används även boken Att konstruera med stål för att beräkna stålets 
bärförmåga mot genomstansning. 
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2   Bakgrund 
I detta avsnitt beskrivs företaget Lättelement AB, företagets egna takelement, samt en kort 
beskrivning om Eurokod. 
 
2.1 Lättelement AB 
Lättelement AB är ett konkurrenskraftigt företag som har producerat och levererat 
lättelementmoduler sedan 1979. Deras verksamhet är belägen i Örnsköldsvik och har omkring 
110 anställda [ 1]. Eftersom företaget kan anpassa sina produkter efter kundens önskemål ser 
de flesta byggföretag möjligheter med lättelementmoduler, med allt från takluckor, färdigt 
tätskikt till sidoplåtar mm.  
 
Företagets lättelementmoduler är prefabricerade och monteras på stomme till byggnad. 
Modulerna är uppbyggda av bland annat lättbalkar, plywood, mineralull och tunn plåt. De har 
en låg vikt och klarar långa spännvidder. Takelementet är den produkt som produceras mest i 
nuläget. I avsnitt 2.2 presenteras en mer detaljerad beskrivning takelementets uppbyggnad. 
 
2.2 Takelementets uppbyggnad 
Takelementsmodulen är en av Lättelements huvudprodukter samt den elementmodul som 
företaget producerar mest av. Det går smidigt och snabbt att montera färdiga 
takelementmoduler på byggplatser, då hela taket är prefabricerat, oftast i form av block på 
fabrik. Monteringsmängden av takelement kan bli upp till 1000 m2 per dag [ 2]. 
 
Figur 2.2 presenterar Takelementmodulens uppbyggnad. Huvudstommen består av lättbalkar 
med I-profil, vars liv är uppbyggt av en OSB-skiva och med flänsar av konstruktionsvirke. I 
modulernas stomme ligger isolering mellan balkarna. Stommen kompletteras med en tunn 
stålplåt, vilken dels fungerar som diffusionsspärr, dels kan ta upp dragkrafter som uppstår vid 
förekommande lastfall i konstruktionen. Ytskiktet består av takpapp, och en plywoodskiva som 
ligger mellan takpappen och huvudstommen [ 2]. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ovanifrån:  
Takbeläggning 
Plywood 
Lättbalkar + isolering 
Fästbeslag 
Diffusionsspärr + stålplåt 
 

 
 
 
 
Figur 2.2. Lättelements takmodulernas uppbyggnad [ 2]. 
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2.3 Montering av takelement på KL-träskiva eller stålregel  
Normalt monteras takelementet mot en vanlig stomme med träskruvar som fästes i den bärande 
stommens hammarband. KL-trä- och stålregelstommens uppbyggnad tillåter dock inte denna 
metod på grund av stommarnas utformning. 
 
KL-träskivans kant (utgör hammarband) består av olika brädor som är tvärgående eller 
längsgående, och placering av en träskruv i dem brädorna har olika kapacitet. Skruvar som 
placeras i tvärgående brädor har en större kapacitet, i jämförelse med de som placeras i 
längsgående brädor (ändträ) eller mellan brädorna. Problemet är att ändträ har för liten 
kapacitet. Stålregelstommens hammarband består av en tunn plåtregel som är slitsad i regelns 
mitt. Om skruven placeras i det slitsade området minskar skruvens kapacitet och takelementet 
kan röra sig.  
 
KL-träskiva 
KL-trä består av skivutformade korslagda 
brädor som limmas ihop med varandra och 
finns i allt från tre till sju skikt, se figur 2.3. 
Väggar i KL-trä har hög bärighet och 
stabiliserande kapacitet. KL-träet har även 
goda egenskaper avseende ljud- och 
brandmotstånd [ 3].  
 
 
                                                                                  
Figur 2.3. KL-träskiva uppbyggt av brädor [ 3]. 
Stålregel  
Företaget Gyproc tillverkar bl.a. stålreglar 
(slitsade skenor) till ytterväggar, se figur 2.3. 
Stålreglar betecknas med THS och kan ha 
olika längd, bredd och tjocklek och stålreglar 
i bredderna 145 och 195 mm kan kombineras 
med träreglar med motsvarande bredder. För 
att minska värmeförlusten och köldbryggor i 
ytterväggskonstruktioner är skenan 
utformad med utstansade slitsrader [4].            
                                                                                       
Figur 2.3. Stålregel (slitsad skena) [4].            
 
2.4 Eurokod 
Eurokod är beräkningsregler för dimensionering av bärverk som infördes i Sverige 2011.  
Alla länder inom Europa har Eurokod men på grund av den stora geografiska variationen är det 
svårt att alltid tillämpa koderna, därför har samtliga länder även nationellt valda parametrar som 
bara är anpassade för landet. Fördelarna med att använda Eurokod är många, till exempel 
öppnas den globala marknaden till en smidigare export och företag får större möjligheter för att 
kunna sälja sina produkter eller tjänster i en internationell marknad. 
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3   Teori och ekvationer  
Detta avsnitt presenterar teorin bakom förbandet mellan KL-träskiva och träregel, förbandet 
mellan träreglar och förbandet mellan stålregel och träregel samt ekvationer som används för 
att beräkna kapacitet för dessa förband. 
 
3.1 Förband mellan KL-träskiva och träregel 
Ett förband med träskruv som infästningsmaterial kan utsättas för två olika typer av 
påkänningar, vilka är dragning och skjuvning. Dessa påkänningar beskrivs i detta avsnitt 
samman med en beskrivning av hur brotten uppkommer, vilket kan ske i såväl skruv som det 
material det infästs i. 
 
3.1.1 Dragning  
Dragning, vilket är när en skruv i ett förband utsätts för dragkrafter, kan leda till tre olika 
brottmoder, som visas i figur 3.1. Utdragsbrott för skruven är den första brottmoden, vilket 
innebär att träskruven dras ut från träet samma väg som den skruvades in i det, alltså ett brott 
hos trämaterialet. Den andra brottmoden är genomdragsbrott för skruvens huvud, vilket betyder 
att hela träskruven dras igenom träet, även detta är ett brott hos trämaterialet. Sista brottmoden 
är dragning i skruven, vilket innebär att ett brott uppstår i träskruven pga. dragkraften den 
utsätts för. Vid beräkning av en träskruvs påkänning för dessa brottmoder, är det den brottmod 
som resulterar i minst hållbarhet som är dimensionerande [ 5]. 
 

 
Figur 3.1. Skruv i ett förband utsatt för dragkrafter [ 6]. 
 
Karakteristisk utdragsbärförmåga, Fax,Rk för ett förband (trä mot trä) 
Den karakteristisk utdragsbärförmågan, Fax,Rk för ett förband (trä mot trä) med axiellt belastade 
skruvar bestäms av tre olika brottmoder som redovisas nedan. Där det minsta värdet för Fax,Rk 
är det dimensionerande [ 5]. 
 
Brottmod 1, utdragsbrott för skruven 
Den karakteristiska utdragsbärförmågan, Fax,Rk för ett förband med axiellt belastade träskruvar 
i N, kan beräknas enligt ekvation (1), vilken presenteras nedan.  
 

𝐹"#,%& = 	
)*+.-./,0.1.2*+.&3
4,56789:;8<)9:

                                                                               (1) 
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𝑓"#,& = 0,52. 𝑑BC,D𝑙F-
BC,4𝜌&

C,H 

𝑘1 = 𝑚𝑖𝑛 M
𝑑
8O
1

 

där:  
 
fax,k     är karakteristisk utdragshållfasthet hos skruven i N/ mm2 
d        är träskruvens yttre gängdimeter i mm 
nef       är effektivt antal träskruvar 
lef        är inträngningsdjup för träskruvens gängade del i mm 
rk        är karakteristisk densitet för träet 
a        är vinkeln mellan fiberriktningen och träskruvens axel (a = 90°) 
 
Brottmod 2, genomdragsbrott för skruvens huvud 
Den karakteristiska genomdragsbärförmågan, Fax,Rk för ett förband med axiellt belastade 
träskruvar i N, kan beräknas enligt ekvation (2), vilken presenteras nedan. 
 
𝐹"#,%& = 	𝑛F-𝑓QF"1,&𝑑Q5	(

S0
S.
)5                                                                        (2) 

 
där:  
 
fhead,k        är karakteristisk genomdragshållfasthet för träskruven, värden enligt  

skruvtillverkarnas prestandadeklaration 
 
dh             är träskruvhuvudets diameter 
 
rk                    är träets densitet 
 
ra                    är träskruvens densitet 
 
Brottmod 3, dragning i skruven 
Den karakteristiska dragbärförmågan, Ft,Rk för ett förband med axiellt belastade träskruvar i N, 
kan beräknas enligt ekvation (3), vilken presenteras nedan. 
 
𝐹U,%& = 𝑛F-𝑓UF)8,&                                                                                           (3) 
 
där: 
 
ftens,k         är karakteristik hållfasthet för träskruven vid dragbelastning, värden i             

skruvtillverkarnas prestandardeklaration, i N/ mm2 

och: 
 
nef = n0.9      
 
där: 
n               är det effektiva antalet träskruvar 
 
Ovanstående ekvationer gäller om: 

- 6 mm £ d £ 12 mm  
- 0,6 £ d1/d £ 0,75      
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3.1.2 Skjuvning 
Skjuvning, vilket är när en skruv i ett förband utsätts för en tvärkraftsbelastning, kan leda till 
tre olika brottmoder, som visas i figur 3.2. I den första brottmoden inträffar hålkantbrott, vilket 
innebär att skruven förblir rak, varför ett hålkantbrott sker i träet (virkesdelar i förbandet) pga. 
hållkanttrycket. Det är även möjligt att skruven förblir rak, men roterar i den första brottmoden. 
I den andra brottmoden inträffar skjuvbrott hos skruv och trä. Vilken innefattar att skruven böjs 
inne i träet och bildar en flytled. Detta sker pga. att endast en av virkesdelarna i förbandet har 
tillräckligt stor tjocklek. Den sista brottmoden inträffar när skruven böjs i båda virkesdelarna, 
medan virkesdelarna håller för påkänningen. Vid beräkning av en träskruvs påkänning för dessa 
brottmoder, är det den brottmod som resulterar i minst hållbarhet som är dimensionerande [ 7]. 

Figur 3.2. Skruv eller spik i ett förband utsatt för tvärkrafter med hänsyn till ett skjuvningsplan [ 7]. 

Karakteristisk skjuvbärförmåga, Fv,Rk för en träskruv i förband trä mot trä 
Den karakteristiska bärförmågan Fv,Rk för en träskruv med hänsyn till ett skjuvningsplan 
bestäms av följande utryck motsvarande olika brottmoder från a-f. Där det minsta värdet för 
Fv,Rk är det dimensionerande och anges i N. Denna bärförmåga bestäms enligt ekvation (4), 
vilken presenteras nedan [ 7]. 
 
Förbindare med ett skjuvningsplan:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (4) 
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där: 

𝛽 = 	 -W,9,0
-W,X,0

         

      
f h,i,k     är karakteristisk hålkanthållfasthet för virkesdel i 
ti          är tjocklek hos virke eller inträngningsdjup 
d          är diameter hos förbindaren 
My,Rk    är karakteristiskt flytmoment hos förbindaren, värden enligt skruvtillverkarnas                 

prestandadeklaration 
Fax,Rk    är karakteristisk utdragshållfasthet hos förbindaren 
Fv,Rk     är karakteristisk bärförmåga per skjuvningsplan och förbindare i N 
 
Den karakteristiska hålkanthållfastheten, fh,k vinkelrätt (a = 90°) mot träregelns fiberriktning, 
anges i N/ mm2 beräknas enligt ekvation (5). 

	
	𝑓Q,4,& = 	

-W,Y,0
&ZY	8<)9:;6789:

                                                                               (5) 
 

𝑓Q,7,& = 0,082	(	1 − 0,01	𝑑)𝜌&                                                                    
 

𝑘\C = 1,35 + 0,015	𝑑  
 
där: 
 
k90 = 135 + 0,015d     för barrträ 
 
och: 
 
rk     karakteristisk virkesdensitet 
d      skruvens diameter i mm 
 
Karakteristisk hålkanthållfasthet,  fh,k för träskruvar vinkelrätt mot fiberriktning i KL-träskivans 
kant beräknas enligt ekvation (6), vilken presenteras nedan [ 8]. 
 

𝑓Q,& = 	
5C
_1*+

                                                                                     (6) 
där: 
 
fh,k      karakteristisk hålkanthållfasthet i N/ mm2 

def      träskruvens effektiva diameter i mm 
 

Ovanstående ekvation gäller om: 
• Träskruvens yttre gängdiameter, d ≥ 8 mm          
• Träskruvens effektiva förankringslängd, l ef ≥ 10 x d.            
• Spalter mellan brädor < 6 mm                                                                        
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Den effektiva karakteristiska bärförmågan, Fv,ef,Rk för ett förband belastat med tvärkraft 
beräknas enligt ekvation (7), vilken presenteras nedan [ 9]. 
Fv,ef,Rk = nef FRk                                                                                           (7) 
 
där: 
Fv,ef,Rk    effektiva bärförmåga för en rad av förbindare i N 
nef              effektiva antal förbindare i rad 
FRk        karakteristiska bärförmåga för en förbindare 
 
3.2 Förband mellan träregel och träregel 
 
Karakteristiska utdragsbärförmågan, Fax,Rk för en träspik i ett förband (trä mot trä) 
Den karakteristiska utdragsbärförmågan, Fax,Rk för ett förband med axiellt belastade spikar 
beräknas enligt ekvation (8). Karakteristisk utdragsbärförmåga för andra spikar än släta spikar 
Fax,Rk i N, bestäms av följande uttryck motsvarande två brottmoder, där det minsta värdet är 
dimensionerande. Den första brottmoden innebär att träspiken dras ut samma väg som den 
spikats in i träet, och den andra innebär att hela träspiken dras igenom träet [ 10]. 
 

𝐹"#,%& = 𝑚𝑖𝑛 M
𝑓"#,&𝑑	𝑡cF)
𝑓QF"1𝑑Q5

                                                                                (8) 

 
där: 

fax,k          är karakteristisk utdragshållfasthet för spetssidan i N/ mm2 

d             är spikdiameter i mm 
dh            är spikens huvuddiameter i mm 
tpen           är inträngningsdjup på spetssidan i mm 
fhead,k        är karakteristisk genomdragshållfasthet för spikens huvud i N/ mm2 
 
 
Karakteristisk skjuvbärförmåga, Fv,Rk för en träspik i ett förband (trä mot trä) 
Den karakteristiska skjuvbärförmågan, Fv,Rk för en träspik med hänsyn till ett skjuvningsplan 
bestäms av de olika brottmoderna enligt ekvation (4) a-f. Där det minsta värdet är 
dimensionerande. 
 
Bärförmågan för en rad med n antal träspikar, monterade parallellt med fiberriktning, bör 
beräknas för ett effektivt antal förbindare nef. Detta beräknas genom ekvation (9), vilken 
presenteras nedan [ 11]. 
 
𝑛F- = 	𝑛&*+                                                                                                        (9) 
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3.3 Förband mellan stålregel och träregel 
 
Karakteristiska utdragsbärförmågan, Fax, k för ett förband stålregel mot träregel 
Den karakteristiska utdragsbärförmågan, Fax, k för förbandet stålregel och träregel med axiellt 
belastade träskruvar beräknas enligt teorin för träspikar, detta då träskruvarna har en diameter 
mindre än 6 mm. Bärförmågan beräknas genom ekvation (8). 
 
𝐹"#,& = 	 𝑓"#,&𝑑𝑡cF)                                                                                       (8) 
 
En kontroll genomförs om det finns risk för att skruvens huvud stansar rakt genom stålregeln. 
En stålregels bärförmåga med hänsyn till genomstansning, Bp,Rd beräknas enligt ekvation 
(10), vilken presenteras nedan [ 12]. 
 

𝐵e,%1 = 0,6𝜋𝑑h𝑡e
-i
jk9

                                                                                    (10) 
 
där: 
 
tP       är stålets tjocklek under skruvhuvud i mm 
dm     är skruvhuvudets diameter i mm 
fu      är stålets brottspänning i MPa 
 
Karakteristisk skjuvbärförmåga, Fv,Rk för en träskruv i förband stålregel mot träregel 
Den karakteristiska bärförmågan, Fv,Rk för spikar med hänsyn till ett skjuvningsplan bestäms 
enligt följande uttrycks två brottmoder, där det lägsta värdet är dimensionerande. Denna 
bärförmåga bestäms enligt ekvation (11) och anges i N [ 13]. 
 
För tunna stålplåtar med tjocklek £ 0,5 d 
 

𝐹l,%& = 𝑚𝑖𝑛 M
0,4	𝑓Q,&𝑡4𝑑

1,15_2𝑀o,%&𝑓Q,&𝑑 +
p./,q0
r

                                                    (11) 

där:  
 

f h,i,k       är karakteristisk hållkanthållfasthet för virkesdel i 
d             är skruvens diameter i mm 
t1             är inträngningsdjup på spetssidan i mm 
My,Rk      är karakteristiskt flytmoment hos förbindaren, värden enligt skruvtillverkarnas                 

prestandadeklaration 
Fax,Rk      är karakteristisk utdragshållfasthet hos förbindaren i N 
 
 



   

 
 
 

11 

3.4 Centrumavstånd samt änd- och kantavstånd i KL-trä och virke 
För att uppskatta funktionen hos en skruv eller en spik i ett förband behöver centrumavståndet 
mellan dessa fästdon, samt änd- och kantavståndet till elementet beaktas. Detta för att 
säkerställa förbandets fulla bärförmåga och för att undvika fläkning. Avståndskraven är olika 
beroende på om skruven eller spiken belastas vinkelrätt eller parallellt mot fiberriktningen  
[ 14]. Avstånden kan beräknas med hjälp av tabell 3.4.1, 3.4.2 och 3.4.3. 
 
Tabell 3.4.1. Minsta centrumavstånd samt änd- och kantavstånd för träskruvar i virke [ 15]. 

Minsta centrumavstånd 
vinkelrätt mot 
fiberriktning 

Minsta centrumavstånd 
parallellt med 
fiberriktning 

Minsta ändavstånd till 
tyngdpunkten för 
träskruven i respektive 
virkesdel 

Minsta kantavstånd till 
tyngdpunkten för 
träskruven i respektive 
virkesdel 

7d 5d 10d 4d 
 
Tabell 3.4.2. Minsta centrumavstånd samt änd- och kantavstånd för träskruvar i KL-träskivans kan 
 [ 14]. 

Minsta centrumavstånd 
vinkelrätt mot 
fiberriktning 

Minsta centrumavstånd 
parallellt med 
fiberriktning 

Minsta ändavstånd till 
tyngdpunkten för 
träskruven i respektive 
virkesdel, blastad ände 

Minsta kantavstånd till 
tyngdpunkten för 
träskruven i respektive 
virkesdel, obelastad kant 

14d* 10d 12d 5d 
 
Tabell 3.4.3. Minsta centrumavstånd samt änd- och kantavstånd för träspikar i virke. Tabellen gäller 
för d < 5 mm och 0° £ a £ 180° [ 16]. 

Minsta centrumavstånd 
vinkelrätt mot 
fiberriktning 

Minsta centrumavstånd 
parallellt med 
fiberriktning 

Minsta ändavstånd till 
tyngdpunkten för 
träspiken i respektive 
virkesdel 

Minsta kantavstånd till 
tyngdpunkten för 
träspiken i respektive 
virkesdel 

(5+5| cos a|)d 5d 10d 5d 
 
*Vid fallet då träskruvar i KL-träskivan är infästa med ett centrumavstånd av större än 14d, behövs 
ingen reduktion [ 17].  
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4. Anslutningsmetoder  
I detta avsnitt beskrivs förbandet mellan KL-träskiva och träregel, förbandet mellan stålregel 
och träregel samt förbandet mellan träregel och träregel. 
 
4.1 Förband mellan KL-träskiva och träregel 
I förbandet mellan KL-träskiva och träregel användas 2 stycken träskruvar som kallas SCI, A2. 
Träskruvar tillverkas av företaget Rothoblaas. De är i rostfritt stål och har en storlek av  
8,0 x 160 mm. I figur 4.1 visas avståndet mellan träskruvar i en rad som placeras vinkelrätt mot 
KL-träets kant i tvärgående brädor, a1, vilket är 112 mm. Av figuren framgår även avståndet 
mellan träskruvar i två tvärgående brädor, a2, vilket är 40 mm. Minsta kantavstånd till 
tyngdpunkten för träskruven i respektive virkesdel, a4, är 40 mm och ändavståndet för 
träskruven, a3, är större än 56 mm. 

 
Figur 4.1. Förband mellan KL-träskiva och träregel samt centrumavstånd, ändavstånd och 
kantavstånd för träskruvar i förbandet.  
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4.2 Förband mellan träreglar 
I förbandet mellan träregel och träregel användas 4 stycken träspikar som kallas Trådspik, 
Kamg+. Träspikar tillverkas av företaget Gunnebo. De är varmförzinkad och har en storlek av 
3,1 x 90 mm. I figur 4.2 visas avståndet mellan träskruvar i en rad som placeras parallellt med 
fiberriktning, a1, vilket är 44 mm och avståndet mellan träskruvar som placeras vinkelrätt mot 
fiberriktningen, a2, vilket är 32 mm. Minsta kantavstånd till tyngdpunkten för träskruven i 
respektive virkesdel, a4, är 44 mm och ändavståndet för träskruven, a3, är större än 32 mm.  
 

 
Figur 4.2. Förband mellan träreglar samt centrumavstånd, ändavstånd samt kantavstånd för 
träspikar i förbandet. 
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4.3 Förband mellan stålregel och träregel 
I förbandet mellan stålregel och träregel användas 2 stycken träskruvar som kallas Impreg+, 
Kullrig. Träskruvar tillverkas av företaget Gunnebo. De är elförzinkade och har en storlek av  
5,0 x 40 mm. De fästs underifrån stålregeln mot träregeln. I figur 4.3 visas minsta kantavstånd 
till tyngdpunkten för träskruven i respektive virkesdel, a4, är 22,5 mm och ändavståndet för 
träskruven, a3, är större än 50 mm. Avståndet mellan skruven och stålregelns slitsade område, 
b, är 22,5 mm. 

 

 
Figur 4.3. Förband mellan stålregel och träregel samt kantavstånd och avståndet från en 
stålregels slitsad område till träskruvar i förbandet. 
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5.   Resultat  
Här presenteras slutresultatet för förbandet mellan KL-trä och träregel, förbandet mellan 
träregel och träregel, samt förbandet mellan stålregel och träregel.  
 
5.1 Förbandet mellan KL-träskiva och träregel 
I detta avsnitt redovisas beräknad karakteristisk utdrags- och skjuvbärförmåga för träskruvar i 
förbandet mellan KL-trä och träregel. Träskruvarna är av modell SCI A2 i storlek  
8,0 x 160 mm. Skruvens huvuddiameter är 14,5 mm och dess gängade del är 80 mm. 
Karakteristisk genomdragshållfasthet för skruven (fhead,k ) är 12,5 N/mm2 och karakteristisk 
hållfasthet för skruven vid dragning (ftens,k) är 14,1 kN. Skruvens densitet är 440 kg/m3 och 
träets densitet är 350 kg/m3. 
 
5.1.1 Beräknad karakteristisk utdragsbärförmåga, Fax,Rk 

Karakteristisk utdragsbärförmåga beräknas med hjälp av ekvationer (1), (2) och (3). Utförliga 
beräkningar presenteras i bilaga A1. Enligt beräkningar, är brottmod 2 den svagaste 
brottmoden, vilket är dimensionerande. Detta betyder att genomdragsbrott för skruven 
motsvarar den karakteristisk bärförmågan. Tabell 5.1.1 visar den beräknade karakteristiska 
bärförmågan för en träskruv i olika brottmoder och den dimensionerande blir 2,18 kN. Den 
karakteristiska utdragsbärförmågan för förbandet KL-träskivan mot träregel med två 
axiellbelastade träskruvar blir 4,37 kN. 
 
Tabell 5.1.1. Beräknad karakteristisk utdragsbärförmåga, Fax,Rk   för  en träskruv i förbandet KL-
träskiva och träregel, samt träskruvens diameter, längd och gängade del.  
Diameter 
Skruv, d 
(mm) 

Längd 
Skruv, l 
(mm) 

Utdragsbrott för 
skruven 
Fax, Rk (kN) 

Genomdragsbrott 
för skruvenshuvud 
Fax, Rk (kN) 

Dragning i 
skruven 
Fax, Rk (kN) 
 

8 160 8,23 2,18 14,10 
 
5.1.2 Beräknad karakteristisk skjuvbärförmåga, Fv,Rk 

Karakteristisk skjuvbärförmåga beräknas med hjälp av ekvation (4). Utförliga beräkningar 
presenteras i bilaga A1. Tabell 5.1.2 visar den beräknade karakteristiska bärförmågan i olika 
brottmoder. Det minsta av värdena är det dimensionerade, vilket blir 0,60 kN. Den 
karakteristiska skjuvbärförmågan för förbandet KL-träskiva mot träregel med två träskruvar 
med hänsyn till ett skjuvningsplan blir 1,20 kN. 
 
Tabell 5.1.2. Beräknad karaktäristisk skjuvbärförmåga, Fv,Rk  för en träskruv i förbandet vid olika 
brottmoder med hänsyn till ett skjuvningsplan. 
 Brottmod 

(a)  
Brottmod 
(b) 

Brottmod 
(c) 

Brottmod 
(d) 

Brottmod 
(e) 

Brottmod 
(f) 

Fv,Rk  (kN) 6,33 7,91 0.60 2,77 3,73 2,60 
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5.2 Förband mellan två träreglar (trä mot trä) 
I detta avsnitt redovisas karakteristisk utdrags- och skjuvningsbärförmåga för träspikar i 
förbandet träregel mot träregel. Träspikarna är av modell Trådspik, Kamg+ i storlek  
3,1 x 90 mm. Spikens huvuddiameter är 6,9 mm. Karakteristisk genomdragshållfasthet för 
spikens huvud (fhead,k ) är 21,9 N/mm2 och karakteristisk utdragshållfasthet för spikens 
spetssida (fax,k ) är 5,7 N/mm2. Karakteristiskt flytmoment hos spiken (My,Rk ) är 4249 Nmm 
och träets densitet är 350 kg/m3. 
 
5.2.1 Beräknad karakteristisk utdragsbärförmåga, Fax,Rk 
Karakteristisk utdragsbärförmåga beräknas med hjälp av ekvation (8). Utförliga beräkningar 
presenteras i bilaga A2. Tabell 5.2.1 visar den beräknade karakteristiska bärförmågan för en 
trådspik som blir 0,75 kN. Den karakteristiska utdragsbärförmågan för förbandet träregel mot 
träregel med fyra axiellbelastade spikar blir 3,03 kN. 
 
Tabell 5.2.1. Beräknad karakteristisk utdragsbärförmåga, Fax,Rk  för förbandet träregel mot träregel. 
Diameter 
Träspik, d (mm) 

Längd 
Träspik, l (mm) 

Karakteristisk 
Utdragsbärförmåga 
Fax,Rk (kN) 

 

3,1 90 0,75  
 
 
5.2.2 Beräknad karakteristisk skjuvbärförmåga, Fv,Rk   
Karakteristisk skjuvbärförmåga beräknas med hjälp av ekvation (4). Utförliga beräkningar 
presenteras i bilaga A2. Tabell 5.2.2 visar den beräknade karakteristiska bärförmågan i olika 
brottmoder. Det minsta av värdena är det dimensionerade, vilket blir 0,47 kN. Den 
karakteristiska utdragsbärförmågan för förbandet träregel mot träregel med fyra spikar med 
hänsyn till ett skjuvningsplan blir 1,88 kN. 
 
Tabell 5.2.2. Beräknad karakteristisk skjuvbärförmåga, Fv,Rk  för en träspik i  förbandet mellan 
träreglar. 
 Ekvation 

(a)  
Ekvation 
(b) 

Ekvation 
(c) 

Ekvation 
(d) 

Ekvation 
(e) 

Ekvation 
(f) 

Fv,Rk  (kN) 2,79 2.79 1.34 1,25 1,25 0,47 
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5.3 Förband mellan stålregel och träregel 
I detta avsnitt redovisas den karakteristiska utdrags- och skjuvbärförmågan för träskruvar i 
förbandet mellan stålregel och träregel, samt stålets bärförmåga med hänsyn till 
genomstansning. Träskruvar med en tjocklek större än 6 mm beräknas som en träspik. 
Träskruvarna är av modell Impreg+, Kullrig i storlek 5,0 x 40 mm. Skruvens huvuddiameter är 
9,7 mm och dess gängade del är 36 mm. Karakteristisk genomdragshållfasthet för skruven 
(fhead,k ) är 19,6 N/mm2 och karakteristisk utdragshållfasthet för skruven (fax,k ) är 10,9 kN. 
Karakteristiskt flytmoment hos skruven (My,Rk ) är 7800 Nmm och träets densitet är 350 kg/m3. 
 
5.3.1 Beräknad karakteristisk utdragsbärförmåga, Fax,Rk 
Karakteristisk utdragsbärförmåga hos förbandet (trä) beräknas med hjälp av ekvation (8) och 
stålets bärförmåga mot genomstansning beräknas med hjälp av ekvation (10). Utförliga 
beräkningar presenteras i bilaga A3. Tabell 5.3.1 visar den beräknade karakteristiska 
bärförmågan för en träskruv som blir 1,96 kN. Det minsta värdet av dragning och stålets 
bärförmåga mot genomstansning är det dimensionerade värdet.  Den karakteristiska 
utdragsbärförmågan för förbandet stålregel mot träregel med två axiellbelastade spikar blir   
3,92 kN. 
 
Tabell 4.3.1. Beräknad karakteristisk utdragsbärförmåga, Fax,Rk   för träförband med en skruv axiellt 
belastad, samt stålets bärförmåga mot genomstansning. 
 Dragning  

kN 
Stålets bärförmåga mot 
genomstansning, kN 

Fax,Rk  (kN) 1,96 11,6 
 
 
5.3.2 Beräknad karakteristisk skjuvbärförmåga, Fv,Rk 
Karakteristisk skjuvbärförmåga beräknas med hjälp av ekvation (11). Utförliga beräkningar 
presenteras i bilaga A3. Tabell 5.3.2 visar den beräknade karakteristiska bärförmågan i två olika 
brottmoder. Det minsta av värdena är det dimensionerade, vilket blir 1,36 kN. Den 
karakteristiska utdragsbärförmågan för förbandet stålregel mot träregel med två skruvar med 
hänsyn till ett skjuvningsplan blir 2,72 kN. 
 
Tabell 5.3.2. Beräknad karakteristisk skjuvbärförmåga, Fv,Rk   för en skruv i förbandet med hänsyn till 
ett skjuvningsplan. 
 Brottmod (a) Brottmod (b) 
Fv,Rk  (kN) 1,36 1,89 
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6.   Diskussion  
I detta avsnitt analyseras resultaten från de tre förband som studien syftat till att undersöka. 
Analysen delas upp enligt: 
 

• Förbandet KL-träskiva mot träregel. 
• Förbandet träregel mot träregel. 
• Förbandet stålregel mot träregel. 

6.1 Förbandet KL-trä mot träregel  
Enligt resultatet blir värdet på den karakteristiska utdragsbärförmågan för förband mellan KL-
träskiva och träregel med en axiellt belastad träskruv av storlek 8,0 x 160 mm 2,18 kN. Under 
studiens tekniska beräkningar genomfördes en parallell överslagsräkning, vilken presenteras i 
bilaga A1. Där beräknades utdragsbärförmågan för en träskruv av storlek 6,0 x 140 mm, dvs. 
med mindre diameter och mindre längd, än förbandets aktuella träskruv (storlek av  
8,0 x 160 mm). Bärförmågan beräknades till 1,09 kN, vilket motsvarar 50 % bärförmåga vid 
jämförelse med förbandets aktuella träskruv. Utifrån denna jämförelse kan man konstatera att 
skruvens huvuddiameter och lasthållfasthet kan påverka utdragsbärförmågan för ett träförband 
med axiellt belastade träskruvar. 
  
6.2 Förbandet träregel mot träregel 
Värdet på utdragsbärförmåga och skjuvbärförmåga för träspik av storlek 3,1 x 90 mm 
beräknades till 0,75 kN, respektive 0,47 kN. Till denna beräkning genomfördes en parallell 
överslagsräkning, vilken presenteras i bilaga A2, där utdrags- och skjuvbärförmåga för träspik 
av storlek 2,5 x 65 mm undersöktes. Utdrags- och skjuvbärförmågan beräknades till 0,2 kN 
respektive 0,31 kN, alltså motsvarande 27 % och 65 % vid jämförelse med aktuell träspik. 
Utifrån denna jämförelse har man kommit fram till att spikens dimension kan påverka 
förbandets bärförmåga. 
 
6.3 Förbandet stålregel mot träregel  
Värdet på utdrags- och skjuvbärförmågan för en träskruv av storlek 5,0 x 40 mm beräknades 
till 1,96 kN, resp. 1,36 kN. Till denna beräkning genomfördes en parallell överslagsräkning, 
vilken presenteras i bilaga A3, där utdrags- och skjuvbärförmågan för en träskruv av storleken 
5,0 x 30 mm beräknades till 1,41 kN respektive 0,93 kN. Dvs. att de resp. bärförmågorna 
motsvarar ca 70 % vid jämförelse med förbandets aktuella träskruv av storlek 5,0 x 40 mm. Det 
kan alltså konstateras att utdrags- skjuvbärförmågan beror av en träskruvs dimension. I detta 
förband används träskruvar med storlek 5,0 x 40 mm. Skruvens diameter är mindre än villkoret 
i Eurokod 5 (d mindre än 6 mm), man räknar därför skruven som en spik vid beräkning av 
utdragsbärförmågan. Stålets bärförmåga mot genomstansning har tagits fram för att påvisa att 
stålet har större bärförmåga än träregel vid dragning, och enligt beräkningar för detta förband 
har man kommit fram till att stålet har större kapacitet än trä. 
 
Andra saker som kan påverka förbandens bärförmåga vid utdrags- och tvärkrafter för skruvar 
eller spikar i ett förband är densiteten på träet. Träförbandet som består av träreglar med lägre 
densitet erhåller en mindre bärförmåga.  
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Antalet skruvar eller spikar i ett förband kan också påverka förbandets bärförmåga. Fler skruvar 
och spikar används då detta ökar utdragsbärförmågan hos förbandet med hänsyn till änd-, 
kantavståndet och centrumavståndet mellan skruvar eller spikar (med andra ord, mer lasteffekt 
kan ge upphov till ökning av antal skruvar och spikar i förbanden). 
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7.   Slutsats 
 
Slutsatsen som kan dras från detta examensarbete är att beräkningar för utdrags- och 
skjuvbärförmåga för skruvar i förbandet KL-träskiva och träregel bör undersökas vidare. Detta 
då det har varit besvärligt att hitta teori som ger förslag på hur dessa bärförmågor kan beräknas. 
 
De beräkningar som genomförts i studien av utdragsbärförmåga hos förband i stål och trä har 
baserats på beprövad teori, varför resultaten kan anses realistiska. I KL-trähandboken 
presenteras förslag på hur utdragsbärförmågan, Fax,Rk beräknas. Den föreslagna ekvationen 
gäller för såväl skruvning i tvärgående- som i parallell fiberriktning (ändträ), och ingen skillnad 
råder alltså mellan dessa. Uppfattningen som skapats under denna studie är att 
utdragsbärförmågan bör vara olika beroende på huruvida skruven infästes tvärgående- eller 
parallellt fiberriktningen. Ekvationen gäller också endast för utdragsbärförmåga för träskruvar 
i KL-träskivans kant och inte för förbandet KL-träskiva och träregel. Ekvationen för Fax,Rk i 
KL-trähandboken har därför inte nyttjats i denna studie. För att bemöta denna problematik har 
istället förband av KL-trä i enstaka fall beräknats som om de vore av trä genom teori från 
Eurokod 5.  
 
De huvudsakliga litteraturkällor som nyttjats till studien för att bilda en uppfattning om KL-trä 
har endast utgjorts av KL-trähandboken och Eurokod 5, detta har inneburit en begränsning då 
ett större antal källor hade underlättat för genomförandet av studien. Under studien har det 
uppmärksammats att det inte finns några teorier över huvud taget gällande KL-trä i Eurokod 5, 
detta bör åtgärdas för framtida utredningar av KL-trä. 
 
Jag är i helhet nöjd med mitt resultat! Allt jag kommit fram till är enligt teoretiska formler 
möjliga i verkligheten, men huruvida resultaten är sanna i praktiken är någonting som bör 
bevisas, lämpligen genom provning i laboratorium.  
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9.   Bilagor  
 
 
A1- Beräkning av karakteristisk utdrags- och skjuvbärförmåga för förbandet mellan KL-
träskiva och träregel 
 
A2- Bräkning av karakteristisk utdrags- och skjuvbärförmåga för förbandet träregel mot 
träregel  
 
A3- Bräkning av karakteristisk utdrags- och skjuvbärförmåga för förbandet stålregel mot 
träregel  
 
B- Geometri och mekaniska egenskaper hos träskruv SCI A2 8,0 x 160 mm 
  
C- Karakteristisk lasthållfasthet hos Trådspik, Kamg+ 3,1 x 90 mm 
 
D- Karakteristisk lasthållfasthet hos träskruv Impreg+, Kullrig 5,0 x 40 mm 
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A1-Beräkning av karakteristisk utdrags- och skjuvbärförmåga för förbandet mellan 
KL-träskiva och träregel: 

 
Träskruv SCI A2 (rostfri) 
d = 8 mm 
l = 160 mm  
dh = 14,5 mm 
lef = 80 mm 
ftens,k = 14,10 kN 
fhead,k = 12,5 N/mm2 
ra = 440 kg/ m3 

 
Ovanstående dimensioner för skruven kan se på bilaga B. 
 
rk = 350 kg/ m3 (C 24, träets densitet) 
 

Den karakteristiska utdragsbärförmåga, Fax, k för ett förband (förband mellan KL-träskiva och 
träregel) med axiellt belastade träskruvar bestäms enligt ekvation (1), (2) och (3): 
 
Brottmod 1, utdragsbrott för skruven 
 

𝐹"#,%& = 	
)*+.-./,0.1.2*+.&3
4,56789:;8<)9:

                                                                              (1)  
 
𝑓"#,& = 0,52. 𝑑BC,D𝑙F-

BC,4𝜌&
C,H 

 

𝑘1 = 𝑚𝑖𝑛 M
𝑑
8O
1

 

 
𝐹"#,%& = 	

4∗45,Ht∗H∗HC∗4
4,5∗uvw	(\C)9;wxy	(\C)9

 = 8,23 kN 

 
𝑓"#,& = 0,52 ∗ 8BC,D ∗ 80BC,4 ∗ 350C,H = 12,86 

𝑘1 = 𝑚𝑖𝑛 M
8
8O
1

    

 
Brottmod 2, genomdragsbrott för skruvens huvud 

𝐹"#,%& = 𝑛F-	𝑓QF"1,&	𝑑Q5 	z
S0
S.
{
5
                                                                                         (2) 

 

𝐹"#,%& = 1 ∗ 12,5 ∗ 14,55 ∗ 	z|DC
rrC
{
5
 = 2,18 kN                     (för en skruv) 

 

𝐹"#,%& = 2 ∗ 12,5 ∗ 14,55 ∗ 	z|DC
rrC
{
5
 = 4, 37 kN                    (för två skruvar) 
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Brottmod 3, dragning i skruven 
 
𝐹U,%& = 𝑛F-𝑓UF)8,&                                                                                        (3) 
 
𝐹U,%& = 1 ∗ 14,10 = 𝟏𝟒, 𝟏𝟎 kN 
 
Ovanstående ekvationer gäller om: 

- 6 mm £ d £ 12 mm ®         d = 8 mm                                 OK! 
- 0,6 £ d1/d £ 0,75     ®         d1/d = 0,67                               OK! 

 
 

Den karakteristiska skjuvbärförmågan, Fv,Rk för en träskruv med hänsyn till ett skjuvningsplan 
och tvärkrafter bestäms enligt ekvation (4 c): 
 

 

𝐹l,%& =
-W,X,0	UX1
4;�

��𝛽	2𝛽5 �1 + U9
UX
+	zU9

UX
{
5
� + 𝛽| 	zU9

UX
{
5
	− 	𝛽	 z1 +	U9

UX
{� + p./,q0

r
       (c) 

 
där: 

𝛽 = 	 -W,9,0
-W,X,0

             Þ            𝛽 = 	 H,tC
4�,tC

 = 0,48 

 
och: 
 
Karakteristiska hålkanthållfastheten vinkelrätt mot träregelns fiberriktning (a = 90°) beräknas 
enligt ekvation (5): 

	
	𝑓Q,4,& = 	

-W,Y,0
&ZY	8<)9:;6789:

 = 17,60 N/ mm2                                                                  (5) 
𝑓Q,7,& = 0,082	(	1 − 0,01	𝑑)𝜌& = 26 N/ mm2 

𝑘\C = 1,35 + 0,015	𝑑 = 1,47  
 
Och: 
 
Den karakteristika hålkanthållfastheten vinkel rätt mot KL-träskivan beräknas enligt ekvation 
(6): 
 
𝑓Q,5,& = 	

5C
_1*+

 = 8,60 N/ mm2                                                                                        (6) 
 
Ovanstående ekvation gäller om: 

- Träskruvens yttre gängdiameter, d ≥ 8 mm         d = 8 mm                         OK! 
- Effektiva förankringslängd, l ef ≥ 10 x d.           lef = 80 mm                     OK! 
- Spalter mellan brädor < 6 mm                                                                       OK! 

 
 
Den karakteristiska skjuvbärförmågan för en skruv i förbandet blir därmed: 
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c 

𝐹l,%& =
4�,t∗rD∗H
4;C,rH

��0,48 ∗ 	2 ∗ 0,485 �1 + 44D
rD
+	z44D

rD
{
5
� + 0,48| 	z44D

rD
{
5
	− 	𝛽	 z1 +	44D

rD
{� +

54HC
r

       = 0, 60 kN 
 
Och den karakteristiska skjuvbärförmågan med en rad träskruvar beräknas enligt ekvation (7): 
 
𝐹l,F-,%& = 𝑛F-	𝐹l,%&                                                                                                      (7)         
 
Träskruvar i förbandet har ett centrumavstånd, a1 ³ 14 d då blir den effektiva antal skruvar: 
nef = 1    
 
Karakteristisk skjuvbärförmåga för två skruvar i förbandet blir därmed: 
𝐹l,F-,%& = 2 ∗ 0,60	= 1,2 kN 
där nef = 2 
 
 
Överslagsräkning för karakteristisk utdragsbärförmåga för träskruv SCI A2 med storlek  
6,0 x 140 mm presenteras nedan. 
 

Träskruv SCI A2 (rostfri) 
d = 6 mm 
l = 140 mm  
dh = 12,0 mm 
fhead,k = 12,0 N/mm2 
ra = 440 kg/ m3 

 
Den karakteristiska utdragsbärförmåga, Fax, k för ett förband (förband mellan KL-träskiva och 
träregel) med axiellt belastade träskruvar beräknas enligt ekvationen nedan.  
 
Brottmod 2, genomdragsbrott för skruvens huvud 

𝐹"#,%& = 𝑛F-	𝑓QF"1,&	𝑑Q5 	�
𝜌&
𝜌"
�
5
 

 

𝐹"#,%& = 1 ∗ 12,0 ∗ 12,05 ∗ 	z|DC
rrC
{
5
 = 1,09 kN                       
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A2- Bräkning av karakteristisk utdrags- och skjuvbärförmåga för förbandet träregel 
mot träregel:  

 
Trådspik, Kamg+ 
d = 3,1 mm 
l = 90 mm 
tpen = 43 mm 
dh = 6,9 mm 
fax,k = 5,7 N/mm2 
fhead = 21,9 N/ mm2 

My,Rk = 4249 Nmm  
 
Ovanstående dimensioner för spiken kan se på bilaga C. 
 
rk = 350 kg/ m3 (C 24, träets densitet) 

 
Den karakteristiska utdragsbärförmåga, Fax, k för ett förband (förband mellan träregel och 
träregel) med axiellt belastade träspikar bestäms enligt ekvation (8): 
 

𝐹"#,%& = 𝑚𝑖𝑛 M
𝑓"#,&𝑑	𝑡cF)
𝑓QF"1𝑑Q5

                                                                                              (8) 

 
 𝐹"#,%& = 𝑚𝑖𝑛 �5,7 ∗ 3,1 ∗ 43 = 0,75

21,9 ∗ 6,95 = 1,04                                                                                                                                                      
	
𝐹"#,%& = 	5,7 ∗ 3,1 ∗ 43 = 0,75 kN                                      (för en träspik) 
 
Bärförmåga för en rad träspikar, parallellt med fiberriktning beräknas ett effektivt antal 
förbindare nef enligt ekvation (9): 
 
𝑛F- = 	𝑛&*+                                                                                                                      (9) 
 
Eftersom träspikar i förbandet har ett centrumavstånd på 14d, då kef blir 1,0. 
 
Karakteristisk utdragsbärförmåga för förbandet med två rader, parallellt med fiberriktning och 
varje rad består av två träspikar blir därmed: 
 
𝐹"#,%& = (5,7 ∗ 	3,1 ∗ 43) ∗ 4 = 3,03 kN 
 
Den karakteristiska skjuvbärförmågan, Fv,Rk för en träspik med hänsyn till ett skjuvningsplan 
bestäms enligt ekvation (4): 
 

𝐹l,%& = 1,15	� 5�
4;�

	_2𝑀o,%&𝑓Q,& +
p./,q0
r

                                          (f) 
där: 
 

𝛽 = 	 -W,9,0
-W,X,0

             Þ            𝛽 = 	 5C,C
5C,C

 = 1,0 
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där:  
 
Den karakteristiska hålkanthållfastheten vinkelrätt mot träregelns fiberriktning (a = 90°) 
beräknas enligt ekvation (5): 

	
	𝑓Q,4,& = 	

-W,Y,0
&ZY	8<)9:;6789:

 = 20,0 N/ mm2                                                                 (5) 
𝑓Q,7,& = 0,082	(	1 − 0,01	𝑑)𝜌& = 27,8 N/ mm2 

𝑘\C = 1,35 + 0,015	𝑑 = 1,4  
 𝑓Q,4,&= 𝑓Q,5,&  (två träreglar med lika egenskaper och dimension) 
 
 
Karakteristisk skjuvbärförmåga för en träspik blir därmed: 

 𝐹l,%& = 1,15	� 5
4;4

	√2 ∗ 4249 ∗ 20 + C,�D\
r

    = 0,47 kN 
 
Karakteristisk skjuvbärförmågan för fyra träspikar i förbandet beräknas med hjälp av ekvationer 
(4 f): 
 
 𝐹l,%& = 4* 0,47 = 1,88 kN                                 
 
Överslagsräkning för karakteristisk utdrags- och skjuvbärförmåga för trådspik med storlek 
2,5 x 65 mm presenteras nedan. 
  

Trådspik, Kamg+ 
d = 2,5 mm 
l = 65 mm 
tpen = 20 mm 
fax,k = 4,1 N/mm2 
My,Rk = 1900 Nmm 

 
Den karakteristiska utdragsbärförmåga, Fax, k för ett förband (förband mellan träregel och 
träregel) med axiellt belastade träspikar: 
 
𝐹"#,%& = 	𝑓"#,&	𝑑	𝑡cF)  
	
𝐹"#,%& = 	4,1 ∗ 2,5 ∗ 20 = 0,20 kN         
 
Den karakteristiska skjuvbärförmågan, Fv,Rk för en träspik med hänsyn till ett skjuvningsplan: 

  𝐹l,%& = 1,15	� 5�
4;�

	_2𝑀o,%&𝑓Q,& +
p./,q0
r

                                          (f) 
där: 
 

𝛽 = 	 -W,9,0
-W,X,0

             Þ            𝛽 = 	 5C,C
5C,C

 = 1,0 

där:  
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𝑓Q,4,& = 	
-W,Y,0

&ZY	8<)9:;6789:
 = 20,0 N/ mm2 

𝑓Q,7,& = 0,082	(	1 − 0,01	𝑑)𝜌& = 27,8 N/ mm2 

𝑘\C = 1,35 + 0,015	𝑑 = 1,4  
a = 90° 
 𝑓Q,4,&= 𝑓Q,5,&  (två träreglar med lika egenskaper och dimension) 
 
 
Karakteristisk skjuvbärförmåga för en träspik blir därmed: 

 𝐹l,%& = 1,15	� 5
4;4

	√2 ∗ 1900 ∗ 20 + C,5C
r

    = 0,31 kN 
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A3- Bräkning av karakteristisk utdrags- och skjuvbärförmåga för förbandet stålregel 
mot träregel:  

 
Träskruv Impreg+, Kullrig 
d = 5,0 mm 
l = 40 mm 
tpen = 36 mm 
fax,k = 10,9 N/mm2 
My,Rk = 7800 Nmm,  
 
Ovanstående dimensioner för spiken kan se på bilaga D. 
 
rk = 350 kg/ m3 (C 24, träets densitet) 

 
Den karakteristiska utdragsbärförmågan, Fax, k för ett förband (förband mellan stålregel och 
träregel) med axiellt belastade träskruvar bestäms enligt ekvation (8): Eftersom träskruven har 
en mindre diameter än 6 mm räknas träskruven som en träspik. 
 
𝐹"#,%& = 	𝑓"#,&	𝑑	𝑡cF)                                                                                                       (8) 
	
𝐹"#,%& = 	10,9 ∗ 5,0 ∗ 36 = 1,96 kN                                       (för en träspik) 
𝐹"#,%& = (10,9 ∗ 5,0 ∗ 36) ∗ 2 = 3,92 kN                              (för två träspikar) 
 
 
En stålregels bärförmåga med hänsyn till genomstansning beräknas enligt ekvation (9): 
 
𝐵e,%1 = 0,6𝜋𝑑h𝑡e

-i
jk9

 = 11,6 kN                                                                            (9) 
 
 
Den karakteristiska skjuvbärförmågan, Fv,Rk för en träspik med hänsyn till ett skjuvningsplan 
och tvärkrafter bestäms enligt ekvation (11): 
 

𝐹l,%& = 𝑚𝑖𝑛 M
0,4	𝑓Q,&𝑡4𝑑

1,15_2𝑀o,%&𝑓Q,&𝑑 +
-./,q0
r

                                                                     (11) 

  

𝐹l,%& = 𝑚𝑖𝑛 M
0,4 ∗ 19,0 ∗ 36 ∗ 5 = 1,36	kN

1,15√2 ∗ 7800 ∗ 19 ∗ 5 + 4,\t
r
= 1,89	kN          

 
där:  
 
Den karakteristiska hålkanthållfastheten vinkelrätt mot träregelns fiberriktning beräknas enligt 
ekvation (5): 

	
	𝑓Q,4,& = 	

-W,Y,0
&ZY	8<)9:;6789:

 = 19,0 N/ mm2                                                                    (5) 
𝑓Q,7,& = 0,082	(	1 − 0,01	𝑑)𝜌& = 27,2 N/ mm2 

𝑘\C = 1,35 + 0,015	𝑑 = 1,4  
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a = 90° 
Karakteristisk skjuvbärförmåga för en och två träspikar blir därmed: 
 
𝐹l,%& = 0,4 ∗ 19,0 ∗ 36 ∗ 5 = 1,36 kN 
𝐹l,%& = (0,4 ∗ 19,0 ∗ 36 ∗ 5) ∗ 2 = 2,72 kN 
 
 
Överslagsräkning för karakteristisk utdrag- och skjuvbärförmåga för träskruv med storlek 
5,0 x 30 mm presenteras nedan.  
 

Träskruv Impreg+, Kullrig 
d = 5,0 mm 
l = 30 mm 
tpen = 26 mm 
fax,k = 10,9 N/mm2 

 
Den karakteristiska utdragsbärförmågan, Fax, k för ett förband (förband mellan stålregel och 
träregel) med axiellt belastade: 
 
𝐹"#,%& = 	𝑓"#,&	𝑑	𝑡cF)  
	
𝐹"#,%& = 	10,9 ∗ 5,0 ∗ 26 = 1,41 kN                                       
 
Den karakteristiska skjuvbärförmågan, Fv,Rk för en träspik med hänsyn till ett skjuvningsplan 
och tvärkrafter bestäms enligt ekvation (11): 
                                           
𝐹l,%& = 0,4	𝑓Q,&𝑡4𝑑 
 
där:  
 
Den karakteristiska hålkanthållfastheten vinkelrätt mot träregelns fiberriktning beräknas enligt 
ekvation (5): 

	
	𝑓Q,4,& = 	

-W,Y,0
&ZY	8<)9:;6789:

 = 19,0 N/ mm2 

𝑓Q,7,& = 0,082	(	1 − 0,01	𝑑)𝜌& = 27,2 N/ mm2 

𝑘\C = 1,35 + 0,015	𝑑 = 1,4  
 
Karakteristisk skjuvbärförmåga för en träspik blir därmed: 
 
𝐹l,%& = 0,4 ∗ 19,0 ∗ 26 ∗ 5 = 0,98 kN 
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i 

Bilaga B- Geometri och mekaniska egenskaper hos träskruv SCI A2, 8,0 x 160 mm 
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j 

Bilaga C- Karakteristisk lasthållfasthet hos Trådspik, kamg+ 3,1 x 90 mm 
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k 

Bilaga D- Karakteristisk lasthållfasthet hos träskruv Impreg+, kullrig 5,0 x 40 mm 
 
 

 
 
 

 
 


