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Förord 

När jag började studera till byggnadsingenjör var min rådande världsbild att vetenskapsvärlden är väldigt 

svartvit. Antingen så är det på ett visst sätt eller inte. Jag trodde att det också gällde byggnadsteknik. 

Antingen så håller konstruktionen för en viss belastning eller så håller den inte. Det var med den 

inställningen som jag inledde mina universitetsstudier. 

Under utbildningen lärde jag mig tämligen snabbt att det fanns gemensamma regler inom hela Europa 

som man skulle följa när man räknade på bärande konstruktioner. Perfekt, tänkte jag, då är det bara att 

göra som det står där! Om reglerna säger att det håller så kommer det hålla. Punkt slut. Men riktigt så 

enkelt var det inte. Det gick tydligen att tolka dessa regler. Och inte bara tolka, om något var oklart 

kunde man dessutom göra en ingenjörsmässig bedömning, och då gällde tydligen inga andra regler än 

de man själv för stunden ansåg rimliga. Jaha, så var det med den svartvita världen. Den blev plötsligt 

ganska grå. 

De tre senaste åren när jag har dykt ner i universitets kunskapskälla har jag sakta men (väldigt) säkert 

fått ändra min världsbild. Jag har insett att mycket inom konstruktionsvärlden handlar om antaganden, 

bedömningar, kvalificerade gissningar och ren magkänsla. Det jag också har insett är att det är så det på 

något sätt måste bli. Det går inte att skapa regler som till 100 % täcker in allt som kan byggas. Det går 

inte att bygga så man till 100 % vet att det kommer hålla. Men man vet att det med tillräckligt hög 

sannolikhet inte kommer att rasa. 

Ett tillvägagångssätt för att slippa göra många av de tolkningarna själv är att använda sig av tabellerade 

värden eller olika dimensioneringsprogram. Då hamnar mycket av ansvaret på någon annan och man 

slipper handberäkna allt själv. Men problemet blir att man inte vet vilka tolkningar och antaganden som 

har gjorts och hur någon annan har tänkt. Jag vill ju veta hur de har kommit fram till de värden som 

redovisas innan jag känner mig bekväm med att använda dem. Så slutsatsen blir att jag helt enkelt får 

nöja mig med att inte vara nöjd. Jag kommer antagligen aldrig få den uttömmande kunskap som jag så 

gärna vill ha. Det jag kan göra är dock att komma så nära målet som möjligt, och att försöka förstå så 

mycket som möjligt om hur andra har tänkt och varför. 

Det här arbetet har skrivits i samarbete med Sweco Structures i Umeå och har varit till stor hjälp för att 

ge mig en djupare förståelse för hur konstruktionsvärlden fungerar. Därför vill jag tacka några av de 

personer som jag haft förmånen att få hjälp av. 

Ett stort tack till Annika Moström vid Umeå universitet. Inte bara för handledningen under 

examensarbetet, utan framförallt för alla tre åren vid universitetet. Tack för ditt engagemang i din 

undervisning och för att du alltid har tid för frågor från en frågvis och vetgirig student. 

Tack till Håkan Risberg, min handledare på Sweco, som har bidragit mycket med sin breda kunskap om 

träkonstruktioner. 

Umeå, maj 2019 

Gustav Bengtsson  
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Sammanfattning 

I träkonstruktioner används olika förbindare av stål för att sammanfoga olika virkesdelar. För att kunna 

välja en lämplig förbindare måste konstruktören därför veta vilka skillnader som finns mellan dem och 

ha kunskap om vilka regler som gäller vid beräkning av förbandets bärförmåga. 

Rapportens syfte är att synliggöra skillnaderna i bärförmåga mellan olika förbindare. Det görs genom att 

jämföra bärförmågan för en given knutpunkt med olika förbindare. Fokus har legat på att jämföra 

bärförmågan i brottgränstillstånd, men även andra aspekter som monteringstid har berörts. 

Resultatet visar att om man vill maximera bärförmågan för ett förband är det bäst att använda skruvar i 

små dimensioner. Det är dock sällan skruvar med en diameter under 10 mm används. I praktiskt arbete 

blir därför ofta spik det bästa alternativet om bärförmågan ska maximeras. Träskruv har lägre 

bärförmåga än både spik och skruv för en knutpunkt med virkestjocklekar upp till 45 mm. Som tumregel 

kan nämnas att i karakteristiska värden håller en 90 mm lång 3,3 mm trådspik för drygt 1 kN, en 6 mm 

träskruv för 1,5 kN och en M10 för 4 kN. 

I eurokod 5 finns det vissa avsnitt som kan vara svåra att tolka, exempelvis effektiv diameter och axiell 

bärförmåga för träskruv. Efter att ha försökt ta reda på hur reglerna ska tolkas är min slutsats att 

tolkningarna varierar även bland auktoriteter på området. Det kan därför ofta vara enklare att använda 

tabellerade värden för bärförmågan som tillverkaren redovisar än att försöka räkna på förbandet själv.  
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Abstract 

In timber construction, different metal dowel-type fasteners are used to attach members in timber 

frame construction. Therefore, in order to be able to choose a suitable fastener, you must know the 

differences between them and have knowledge of which rules to apply when calculating the load-

carrying capacity. 

The purpose of this report is to show the differences in load-carrying capacity between different 

fasteners. This is done by comparing the load-carrying capacity of a connection with different fasteners. 

The focus has been on comparing the load-carrying capacity in ultimate limit state, but also other 

aspects such as mounting has been mentioned. 

The results show that if you want to maximize the load-carrying capacity of a connection, the best 

option is to use bolts in small dimensions. However, bolts with a diameter less than 10 mm are rarely 

used. In practical work, nails are often the best option if you want to maximize the load-carrying 

capacity. Screws have a lower load-carrying capacity than both nails and bolts for a connection with 

wood thickness up to 45 mm. 

In Eurocode 5, there are some sections that can be difficult to interpret and understand, for example the 

effective diameter and axial load-carrying capacity for screws. I have analyzed how the rules should be 

interpreted and my conclusion is that the interpretations differ also among professors and screw 

manufacturers. It can therefore be easier to use tabulated values for the load-carrying capacity from the 

manufacturer than to try to calculate it yourself. 
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Terminologi 

För att förenkla läsandet av rapporten och undvika missförstånd redovisas här en lista på ett urval av de 

ord och termer som förekommer i rapporten. 

Knutpunkt: Ett ställe i en konstruktion där två virkesdelar möter varandra och ska sammanfogas. 

Exempelvis pelarfot, balkskarv, pelartopp, balk mot balk, balk mot pelare etc. 

Förband: En specifik lösning på hur knutpunkten ska utformas. Exempelvis om det ska göras med spik, 

träskruv, spikningsplåt, inslitsade plåtar, vinkelbeslag etc. 

Förbindare: Samlingsnamn för spik, träskruv, skruv etc. 

Spik: Förbindare av stål med en spets i ena änden och ett huvud i andra änden. 

Träskruv: Skruv med spets gjord för träkonstruktioner. Behöver ofta inte förborras. 

Skruv: Skruv utan spets som ofta kompletteras med mutter och bricka. Kallas vardagligt för bult. 

Bäddhållfasthet: Träets hållfasthet runt ett spik- eller skruvhål. 

Flytmoment: Det moment som krävs för att det ska bildas en flytled i förbindaren. 

Utdragshållfasthet: Värde som tas fram för varje förbindare. Används vid uträkning av 

utdragsbärförmågan. 

Utdragsbärförmåga: Den axiella kraft som förbindaren klarar innan spetsdelen dras ut ur träet. 

Genomdragningshållfasthet: Värde som tas fram för varje förbindare. Används vid uträkning av 

genomdragningsbärförmågan. 

Genomdragningsbärförmåga: Den axiella kraft som förbindaren klarar innan huvudet dras igenom träet. 

Dragbärförmåga: Bärförmågan för en förbindare innan förbindaren dras sönder. 

Skjuvningsplan: Ett skjuvningsplan uppstår där en förbindare håller ihop två delar som vill röra sig i olika 

riktningar vinkelrät mot förbindarens axel. Om förbindaren går genom två virkesdelar har förbandet ett 

skjuvningsplan. Om förbindaren går genom tre olika virkesdelar har förbandet två skjuvningsplan etc. 

Linverkan: När en förbindare vinkelrät mot träet skjuvkraftbelastas kan det hända att den p.g.a. 

belastningen vrider sig i träet. Om förbindaren vrider sig så att den blir mer parallell med kraftriktningen 

kan man tänka att den blir något dragbelastad och vill dras ut ur virket. Linverkan innebär att 

förbindaren klarar lite mer i skjuvning p.g.a. att lite av den axiella bärförmågan även får medräknas. 

Bärförmåga: Ett förbands bärförmåga är den kraft som förbandet kan belastas med innan det går till 

brott. Bärförmågan kan specificeras ytterligare beroende på hur förbandet belastas. Exempelvis kan 

man prata om förbandets skjuvbärförmåga eller axiella bärförmåga. 

Skjuvbärförmåga: Förbandets bärförmåga vid skjuvbelastning, alltså när kraften angriper vinkelrät mot 

förbindarens axiella riktning. Den knutpunkt som har använts i rapporten är ett exempel på ett 

skjuvbelastat förband. 
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Axiell bärförmåga: Förbandets bärförmåga om kraften angriper i samma riktning som förbindarens axel. 

Brottmod: De olika sätt som ett förband kan gå sönder på benämns brottmoder. En brottmod kan 

exempelvis vara att spiken böjs, och en annan kan vara att träet dras sönder. 

Eurokod: Samlingsnamnet för de gemensamma standarder och regler i Europa som finns för 

dimensionering av byggnadsverk. De är uppdelade i olika standarder för olika byggnadsmaterial. För 

träkonstruktioner gäller eurokod 5 (SS-EN 1995-1-1:2004) som ibland även benämns EK5. 
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1 Inledning 
I konstruktioner av trä uppstår alltid frågan hur de olika virkesdelarna ska sammanfogas. Ska det 

användas spik, skruv, lim, träskruv eller dymlingar? Det är inte alltid helt lätt att veta när man ska 

använda vad. De förbindare som historiskt har varit vanligast är spik och skruv som har använts i flera 

tusen år. För några hundra år sedan började det tillverkas speciella skruvar för träkonstruktioner, så 

kallade träskruvar. De hade en vass spets och behövde inte förborras. Då fanns det plötsligt tre olika 

förbindare av stål som kunde användas i träkonstruktioner; spik, skruv och träskruv. I dagens 

träkonstruktioner är det fortfarande dessa tre förbindare som används mest. Som konstruktör kan det 

ibland vara svårt att veta när man ska använda vilken förbindare.  

1.1 Syfte 
Rapportens syfte är att ta reda på generella principer vad gäller val av stålförbindare i träförband och 

hur bärförmågan för dessa beräknas. Det innebär att hitta den förbindare som är mest lämplig att 

använda vid ett specifikt förband. En förbindare kan vara lämplig på olika sätt, men primärt avses den 

förbindare som ger förbandet dess högsta bärförmåga. Det kan vara svårt att veta hur man ska räkna på 

träförband och hur reglerna i EK5 ska tolkas. Syftet är också att klargöra hur bärförmågan ska beräknas 

och hur olika regler kan tolkas. 

1.2 Målformulering 
För att uppnå det syftet har det i rapporten gjorts jämförelser av bärförmågan för olika förbindare vid 

olika situationer för att därigenom se olika samband. Jämförelserna har fokuserat på hur man 

konstruerar ett förband med så hög bärförmåga som möjligt i en given knutpunkt. För att beräkna 

bärförmågan för träförband måste även tolkningar i eurokod göras, vilket inte alltid är så enkelt. 

Rapportens mål är därför att ta reda på följande: 

-Ett träförbands maximala bärförmåga för en given knutpunkt 

-Vilken förbindare som ger högst bärförmåga per ytenhet 

-Hur bärförmågan påverkas av förbindarens diameter 

-Vilka tolkningssvårigheter som finns i eurokod vad gäller beräkning av bärförmågan för träförband. 

1.3 Avgränsningar 
De jämförelser som har gjorts i rapporten innefattar inte alla möjliga träförband som kan användas. 

Fokus har lagts på träförband med 45 mm tjocka reglar. Det gör att slutsatserna framförallt gäller 

förbindare med längder upp till 90 mm och med inte alltför tjocka virkesdelar. 

Ytterligare en avgränsning är de förbindare som har använts. Jämförelserna bygger på utvalda 

förbindare från Gunnebo och Arvid Nilsson vilket ger en generell bild av olika förbindares bärförmåga. 

Andra varianter av förbindare kan ge andra resultat vad gäller bärförmågan. Information om de 

förbindare som har använts i rapporten redovisas i bilaga A. 
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2 Teori 
Vid beräkning av bärförmågan för träförband gäller reglerna i eurokod 5. I det här kapitlet redovisas de 

begrepp och ekvationer som är relevanta för de beräkningar som rapporten innehåller. 

2.1 Förbandstyper 
För att använda reglerna i EK5 är det nödvändigt med viss bakgrundskunskap kring vad ett förband är, 

vilka förbindare som finns och vad som är skillnaden mellan dem. Det går att sammanfoga två 

virkesdelar på många olika sätt, men de brukar ofta delas in i tre huvudgrupper (Lidelöw, 2016). 

Traditionella träförband: Två virkesdelar sammanfogas med hjälp av trädymlingar. Det användes i stor 

skala förr i tiden i exempelvis timrade hus. 

Dymlade förband: De två virkesdelarna sitter ihop med hjälp av stålförbindare som spik, träskruv, skruv 

etc.  Förbindaren monteras ofta i 90 graders vinkel mot kraftriktningen och krafterna överförs 

framförallt genom skjuvverkan i förbindaren. Dymlade förband är den vanligaste typen av förband i 

träkonstruktioner idag. 

Limmade förband: Det vanligaste användningsområdet för lim i träkonstruktioner är vid tillverkning av 

träprodukter som limträ, KL-trä och fanerträ. Lim kan även användas för att sammanfoga två olika 

virkesdelar i en konstruktion, men då bör det ske i en fabrik under kontrollerade former. 

2.2 Förbindare 
I dymlade träförband används olika typer av förbindare för att överföra krafterna mellan virkesdelarna. 

De tre vanligaste är spik, träskruv och skruv. För att skilja på exempelvis olika spikar har man valt att dela 

in dessa i ytterligare kategorier beroende på spikens tvärsnitt. Träskruvar kan delas in i olika kategorier 

beroende på hur skruvhuvudet ser ut eller hur stor del av träskruven som har gängor. För en schematisk 

uppdelning av förbindarna, se Figur 1.  

De definitioner och regler som gäller för förbindare av stål återfinns i SS-EN-14592:2008. 

Figur 1. Schematisk bild över olika förbindare av stål. Förbindarna delas in i olika grupper beroende på exempelvis tvärsnitt. 

Förbindare av stål 

Spik 

Träskruv 

Skruv 

Slät spik 

Räfflad spik 

Dubbelgängad 

Träskruv 

Fransk träskruv 

Helgängad 

Delvis gängad 

Kamspik 
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2.2.1 Spik 
Spik är den vanligaste förbindaren vid mindre byggen och den förbindare som går fortast att montera. 

De underkategorier som finns är följande. 

Slät spik: En slät spik är precis vad det låter som. I SS-EN 14592 definieras en slät spik som en ”spik som 

har konstant tvärsnitt längs hela längden”. 

Räfflad spik: I SS-EN 14592 definieras en räfflad spik som en ”spik som är deformerad eller profilerad 

över en del eller hela sin längd”. Det som många tänker på som vanlig spik till träkonstruktion är ofta en 

räfflad spik. Syftet med att ha en profilerad spik är att öka friktionen mot träet och därmed öka 

utdragsbärförmågan. 

Kamspik: De spikar som normalt används i samband med spikningsplåtar och andra byggbeslag kallas 

kamspik och har små kammar längs med spiken. De små kammarna kan nästan ses som små kilar längs 

med hela spikhalsen som ger spiken en hög utdragsbärförmåga. 

2.2.2 Träskruv 
Träskruv är den tekniska termen på en skruv som har en vass spets med stora gängor. Till skillnad mot 

en skruv är förborrning för en del träskruvar inte nödvändig. I mitten av 1900-talet var fransk träskruv 

den dominerande träskruven som användes. De senaste decennierna har dock utvecklingen inom 

träskruvstillverkning gått framåt väldigt fort, och nu är så kallad vanlig träskruv och dubbelgängad 

träskruv mer vanliga. De har en annorlunda spets som gör att de klarar mindre kantavstånd än tidigare 

träskruvar (Lejondahl, 2019). 

Träskruv: Den vanligaste träskruven i träkonstruktioner benämns enbart träskruv. Den kräver vanligtvis 

inte förborrning och består av en gängad del längst ner och en slät hals uppe vid huvudet, se Figur 2. 

Dubbelgängad träskruv: Dubbelgängad träskruv kallas även universalskruv och är ett relativt nytt 

fenomen som kom ut på marknaden för ca 20 år sedan. Det som skiljer den från en vanlig träskruv är att 

den har gängor både vid spetsen och vid huvudet, se Figur 3. Eftersom gängorna vid spetsen och 

gängorna vid huvudet har lite olika lutning kommer träskruven dra ihop de två delarna som träskruven 

går igenom så det inte riskerar att bli ett glapp mellan dem. Det är därför viktigt att mittendelen, utan 

gängor, hamnar i skarven mellan de två trädelarna så att delarna kan dras ihop. 

Ytterligare en fördel med att ha gängor i båda trädelarna är vid axiell belastning. Ofta när en träskruv 

belastas axiellt är det skruvhuvudet som kommer vara den svaga länken och dras igenom träet. Eftersom 

gängorna ofta är starkare än huvudet kommer de bidra till att huvudet inte dras igenom och därmed öka 

utdragsbärförmågan.  

 

 

Figur 2. Vanlig träskruv (Lidelöw, 2016, s. 113). 
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Fransk träskruv: En fransk träskruv är en grövre träskruv med sexkantshuvud som kräver förborrning, se 

Figur 4. 

2.2.3 Skruv 
En skruv är i tekniska termer det som många vardagligt kallar bult. Skruven kan vara helgängad eller 

delvis gängad. En helgängad skruv har gängor längs hela halsen medan en delvis gängad skruv har slät 

hals upptill och en gängad del nertill. Fel! Hittar inte referenskälla. visar en delvis gängad skruv. 

 

 

 

2.3 Skjuvbärförmåga för förbindare 
För att förstå hur en förbindare av metall beter sig i en träkonstruktion betraktas ett enkelt fall. Figur 6 

visar ett enkelt träförband. Det består av två träreglar som är sammanfogade med en förbindare genom 

båda delarna. I det här fallet spelar det ingen roll om det är en spik, träskruv eller skruv. Om man drar i 

de båda ändarna kommer förbindaren förhindra att bitarna åker isär. Om man drar med tillräckligt stor 

kraft kommer till slut förbandet att gå sönder och de båda reglarna kommer dras isär. Det som är 

intressant är att veta vad som kommer gå sönder och när brottet kommer att ske. För att veta det måste 

det ställas upp olika så kallade brottmoder som visar på vilka sätt förbandet kan gå sönder. Teorierna 

kring de olika brottmoder som kan uppstå i ett dymlingsförband och hur de beräknas lades först fram av 

K W Johansen 1949 (Lidelöw, 2016). I eurokod 5 beskrivs de olika brottmoderna och ekvationerna för att 

beräkna deras bärförmåga.  

Trä 
Trä 

Förbindare 

Figur 6. Träförband med förbindare i ett skjuvningsplan. Förbindaren förhindrar virkesdelarna att dras isär. 

Figur 5. Delgängad skruv. Kompletteras ofta med mutter och bricka (Lidelöw, 2016, s. 113) 

Figur 3. Fransk träskruv (Lidelöw, 2016, s. 113). 

Figur 4. Dubbelgängad träskruv eller universalskruv (Lidelöw, 2016, s. 113). 
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2.4 Ekvationer från EK5 
För att räkna på träförband med förbindare av stål används de ekvationer som finns angivna i kapitel 8 i 

eurokod 5. Där ”virkesdel 1” anges avses den virkesdel där exempelvis spiken slås in. ”Virkesdel 2” avser 

den virkesdel med förbindarens spets. Träskruvar räknas teoretiskt med antingen reglerna för spik eller 

reglerna för skruv, se avsnitt 3.3. 

2.4.1 Bäddhållfasthet 
Bäddhållfastheten beräknas med olika ekvationer för spik respektive skruv. 

2.4.1.1 Spik 

Bäddhållfastheten för spikförband beräknas enligt följande ekvation 

𝑓ℎ,𝑘 = 0,082 𝜌𝑘 𝑑−0,3     (1) 

där 

𝑓ℎ,𝑘 är träets karakteristiska bäddhållfasthet i N/mm2 

𝜌𝑘 är virkets karakteristiska densitet i kg/m3 

𝑑 är spikens diameter i mm 

2.4.1.2 Skruv 

Bäddhållfastheten för skruvförband beräknas enligt följande ekvation 

𝑓ℎ,𝛼,𝑘 =
𝑓ℎ,0,𝑘

𝑘90𝑠𝑖𝑛2𝛼+𝑐𝑜𝑠2𝛼
     (2) 

𝑓ℎ,0,𝑘 = 0,082(1 − 0,01 𝑑)𝜌𝑘    (3) 

där 

𝑘90 = 1,35 + 0,015 𝑑    (för barrträ)   (4) 

och 

𝑓ℎ,0,𝑘 är träets karakteristiska bäddhållfasthet parallellt fiberriktningen i N/mm2 

𝑓ℎ,𝛼,𝑘 är träets karakteristiska bäddhållfasthet för en given vinkel i N/mm2 

𝑑 är skruvens diameter i mm 

𝜌𝑘 är virkets karakteristiska densitet i kg/m3 

𝛼 är kraftens vinkel mot fiberriktningen i grader 

2.4.2 Flytmoment 
För spik och träskruv kan flytmomentet tas från tillverkaren. Vad gäller skruv beräknas det istället enligt 

följande ekvation 

𝑀𝑦,𝑅𝑘 = 0,3 𝑓𝑢,𝑘  𝑑2,6     (5) 
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där 

𝑀𝑦,𝑅𝑘 är skruvens karakteristiska flytmoment i Nmm 

𝑓𝑢,𝑘 är skruvens draghållfasthet i MPa 

𝑑 är skruvens diameter i mm 

2.4.3 Axiell bärförmåga 
Den axiella bärförmågan beräknas på olika sätt för spik, skruv och träskruv. 

2.4.3.1 Spik 

Den axiella bärförmågan för räfflad spik beräknas enligt följande ekvation 

𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 {
𝑓𝑎𝑥,𝑘 𝑑 𝑡𝑝𝑒𝑛

𝑓ℎ𝑒𝑎𝑑,𝑘 𝑑ℎ
2     (6) 

där 

𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘 är spikens karakteristiska utdragsbärförmåga i N 

𝑓𝑎𝑥,𝑘 är spikens karakteristiska utdragshållfasthet i N/mm2 

𝑑 är spikens diameter i mm 

𝑡𝑝𝑒𝑛 är spikens inträngningsdjup i virkesdel 2 i mm 

𝑓ℎ𝑒𝑎𝑑,𝑘 är spikens karakteristiska genomdragningshållfasthet i N/mm2 

𝑑ℎ är spikens huvuddiameter i mm 

2.4.3.2 Skruv 

För att beräkna skruvens axiella bärförmåga ska två brottmoder kontrolleras. Antingen så dras skruven 

av eller så trycks brickan in i träet. Skruvens dragbärförmåga beräknas utifrån skruvens brotthållfasthet 

och diameter enligt följande ekvation 

𝐹𝑡,𝑅𝑘 = 0,9 𝑓𝑢,𝑘  𝐴     (7) 

där 

𝐹𝑡,𝑅𝑘 är skruvens karakteristiska dragbärförmåga i N 

𝑓𝑢,𝑘 är skruvens draghållfasthet i MPa 

𝐴 är skruvens spänningsarea i mm2 

Vid beräkning av träets bärförmåga mot att brickan trycks in i träet multipliceras träets karakteristiska 

hållfasthet vinkelrät fibrerna med 3. 

𝐹𝑎𝑥,𝑤,𝑅𝑘 = 3 𝑓𝑐,90,𝑘 𝐴𝑤𝑎𝑠ℎ𝑒𝑟    (8) 
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där 

𝐹𝑎𝑥,𝑤,𝑅𝑘 är träets karakteristiska bärförmåga mot att brickan trycks in i träet i N 

𝑓𝑐,90,𝑘  är träets karakteristiska hållfasthet vinkelrät fibrerna i MPa 

𝐴𝑤𝑎𝑠ℎ𝑒𝑟 är brickans area i mm2 

Slutligen beräknas skruvens axiella dragbärförmåga enligt följande ekvation 

𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 {
𝐹𝑡,𝑅𝑘

𝐹𝑎𝑥,𝑤,𝑅𝑘
     (9) 

 

där 

 𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘 är skruvens karakteristiska axiella bärförmåga i N 

2.4.3.3 Träskruv 

För att beräkna träskruvens axiella bärförmåga kontrolleras tre olika brottmoder; utdragsbärförmågan, 

genomdragningsbärförmågan och dragbärförmågan. 

Om 0,6 ≤ 𝑑1 𝑑⁄ ≤ 0,75 och 6 𝑚𝑚 ≤ 𝑑 ≤ 12 𝑚𝑚 beräknas den karakteristiska utdragsbärförmågan 

enligt följande ekvationer 

𝐹𝑎𝑥,𝑘,𝑅𝑘 =
𝑛𝑒𝑓 𝑓𝑎𝑥,𝑘 𝑑 𝑙𝑒𝑓 𝑘𝑑

1,2 𝑐𝑜𝑠2𝛼+𝑠𝑖𝑛2𝛼
    (10) 

där 

𝑘𝑑 = 𝑚𝑖𝑛 {
𝑑

8⁄

1
      (11) 

𝑛𝑒𝑓 = 𝑛0,9      (12) 

och 

 𝐹𝑎𝑥,𝑘,𝑅𝑘 är träskruvens karakteristiska utdragsbärförmåga i N 

𝑛 är antalet samverkande axiellt belastade träskruvar i förbandet 

𝑛𝑒𝑓 är effektivt antal axiellt belastade träskruvar 

𝑓𝑎𝑥,𝑘 är träskruvens karakteristiska utdraghållfasthet enligt tillverkare i N/mm2 

𝑑 är träskruvens yttre gängdiameter i mm 

𝑑1 är träskruvens inre gängdiameter i mm 

 𝑙𝑒𝑓 är träskruvens inträngningsdjup för den gängade delen i mm 

𝛼 är vinkeln mellan träskruvens axel och fiberriktningen, 𝛼 > 30° 
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Om kraven på ytter- och innerdiameter inte uppfylls bör istället följande ekvation användas 

𝐹𝑎𝑥,𝛼,𝑅𝑘 =
𝑛𝑒𝑓 𝑓𝑎𝑥,𝑘 𝑑 𝑙𝑒𝑓 

1,2 𝑐𝑜𝑠2𝛼+𝑠𝑖𝑛2𝛼
(

𝜌𝑘

𝜌𝑎
)

0,8
   (13) 

där 

𝐹𝑎𝑥,𝑘,𝑅𝑘 är träskruvens karakteristiska utdragsbärförmåga i N 

 𝜌𝑎 är den densitet som användes vid provning av träskruvens utdragshållfasthet i kg/m3 

i övrigt samma beteckningar som ovan 

Den karakteristiska genomdragningsbärförmågan beräknas enligt följande ekvation 

𝐹𝑎𝑥,𝛼,𝑅𝑘 = 𝑛𝑒𝑓 𝑓ℎ𝑒𝑎𝑑,𝑘  𝑑ℎ
2  (

𝜌𝑘

𝜌𝑎
)

0,8
   (14) 

där 

𝐹𝑎𝑥,𝛼,𝑅𝑘 är träskruvens karakteristiska genomdragningsbärförmåga i N 

𝑛𝑒𝑓 är effektivt antal axiellt belastade träskruvar 

𝑓ℎ𝑒𝑎𝑑,𝑘 är träskruvens karakteristiska genomdragningshållfasthet i N/mm2 

𝑑ℎ är träskruvens huvuddiameter i mm 

𝜌𝑘 är träets karakteristiska densitet i kg/m3 

𝜌𝑎 är den densitet som användes vid provning av träskruvens genomdragningshållfasthet i 

kg/m3 

 

Den karakteristiska dragbärförmågan beräknas enligt följande ekvation 

𝐹𝑡,𝑅𝑘 = 𝑛𝑒𝑓 𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠,𝑘     (15) 

där 

𝐹𝑡,𝑅𝑘 är träskruvens karakteristiska dragbärförmåga i N 

𝑛𝑒𝑓 är effektivt antal axiellt belastade träskruvar 

𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠,𝑘 är träskruvens karakteristiska dragbärförmåga i N 

Slutligen beräknas träskruvens axiella bärförmåga som det minsta värdet av de tre brottmoderna 

𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 {

𝐹𝑎𝑥,𝑘,𝑅𝑘

𝐹𝑎𝑥,𝛼,𝑅𝑘

𝐹𝑡,𝑅𝑘

     (16) 

där 

 𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘 är träskruvens karakteristiska axiella bärförmåga i N 
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2.4.4 Skjuvbärförmåga 
Skjuvbärförmågan beräknas likadant för alla förbindare genom att först kontrollera sex olika 

brottmoder, a-f. Förbandets totala skjuvbärförmåga beräknas sedan enligt följande ekvation 

𝐹𝑣,𝑅𝑘 = 𝑚𝑖𝑛{𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒, 𝑓}    (17) 

där 

𝑎 = 𝑓ℎ,1,𝑘 𝑡1 𝑑      (18) 

𝑏 = 𝑓ℎ,2,𝑘 𝑡2 𝑑      (19) 

𝑐 =
𝑓ℎ,1,𝑘 𝑡1 𝑑

1+𝛽
[√𝛽 + 2𝛽2 [1 +

𝑡2

𝑡1
+ (

𝑡2

𝑡1
)

2
] + 𝛽3 (

𝑡2

𝑡1
)

2
− 𝛽 (1 +

𝑡2

𝑡1
)] +

𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘

4
 (20) 

𝑑 = 1,05 
𝑓ℎ,1,𝑘 𝑡1 𝑑

2+𝛽
[√2𝛽(1 + 𝛽) +

4𝛽(2+𝛽)𝑀𝑦,𝑅𝑘

𝑓ℎ,1,𝑘 𝑑 𝑡1
2 − 𝛽] +

𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘

4
  (21) 

𝑒 = 1,05 
𝑓ℎ,1,𝑘 𝑡2 𝑑

1+2𝛽
[√2𝛽2(1 + 𝛽) +

4𝛽(1+2𝛽)𝑀𝑦,𝑅𝑘

𝑓ℎ,1,𝑘 𝑑 𝑡2
2 − 𝛽] +

𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘

4
  (22) 

𝑓 = 1,15 √
2𝛽

1+𝛽
√2 𝑀𝑦,𝑅𝑘  𝑓ℎ,1,𝑘 𝑑 +

𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘

4
  (23) 

 

med 

β =
𝑓h,2,𝑘

𝑓h,1,𝑘
      (24) 

 

och 

𝑀𝑦,𝑅𝑘 är karakteristiskt flytmoment för förbindaren i Nmm 

𝑓ℎ,𝑖,𝑘 är karakteristisk bäddhållfasthet för virkesdel 𝑖 i N/mm2 

𝑡𝑖 är virkestjocklek för del 1 eller inträngningsdjup för förbindaren i del 2, i mm 

Figur 7 visar vad som kommer leda till brott för de sex olika brottmoderna. I brottmod a och b är det 

träets bäddhållfasthet som går till brott först, förbindaren trycks in i träet. I brottmod c är det också 

träets bäddhållfasthet som är avgörande, men i det här fallet är båda virkesdelarna lika svaga så 

förbindaren vrids mellan delarna. För brottmod d och e är det förbindaren som är svagast. Där bildas en 

flytled i förbindaren i den virkesdel som är tjockast. I Brottmod f bildas två flytleder i förbindaren och 

träet är i stort sett opåverkat. 
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2.4.5 Linverkan 

Vid beräkning av skjuvbärförmågan får linverkan tas i beaktning genom termen 
𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘

4
. Värdet för 

linverkan får dock inte överstiga en given procentuell andel av den övriga skjuvbärförmågan. Den givna 

procentuella andelen för olika förbindare visas i Tabell 1.  

Tabell 1. Bidraget för linverkan får inte överstiga följande procentuella andel av den övriga skjuvbärförmågan (SS-EN 1995-1-
1:2004, 2009, s. 62). 

Runda spikar 15 % 

Fyrkantiga och räfflade spikar 25 % 

Andra spikar 50 % 

Träskruvar 100 % 

Skruvar 25 % 

Dymlingar 0 % 

 

2.4.6 Effektivt antal förbindare 
Ett effektivt antal förbindare ska tas i beaktning om två eller fler förbindare sitter längs samma fiber och 

om kraften går i fibrernas riktning. 

2.4.6.1 Spik 

För spik beräknas effektivt antal förbindare enligt följande ekvation 

    𝑛𝑒𝑓 = 𝑛𝑘𝑒𝑓      (25) 

där 

 𝑛𝑒𝑓 är effektivt antal spikar 

 𝑛 är antalet spikar i raden 

 𝑘𝑒𝑓 enligt Tabell 2 

Figur 7. Illustration av hur de olika brottmoderna leder till brott i ett träförband med ett skjuvningsplan (SS-EN 1995-1-
1:2004, 2009, s. 63). 
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Tabell 2. Värden på 𝒌𝒆𝒇 för olika centrumavstånd mellan spikarna. Linjär interpolation för olika centrumavstånd är tillåten 

(SS-EN 1995-1-1:2004, 2009, s. 67). 

Centrumavstånd 𝑘𝑒𝑓 

≥ 14𝑑 1,0 

10𝑑 0,85 

7𝑑 0,7 

 

2.4.6.2 Skruv 

Effektivt antal skruvar beräknas enligt följande ekvation 

𝑛𝑒𝑓 = 𝑚𝑖𝑛 {

𝑛

𝑛0,9 √
𝑎

13𝑑

4      (26) 

där 

 𝑛𝑒𝑓 är effektivt antal skruvar 

 𝑛 är antalet skruvar i raden 

 𝑎 är centrumavståndet mellan skruvarna i mm 

 𝑑 är skruvens diameter mm 

2.4.7 Effektiv diameter, träskruv 
Vid beräkning av träskruvens bärförmåga ska en effektiv diameter användas. För vanliga träskruvar 

beräknas den effektiva diametern enligt följande ekvation 

𝑑𝑒𝑓 = 1,1 𝑑1      (27) 

där 

 𝑑𝑒𝑓 är träskruvens effektiva diameter i mm 

 𝑑1 är träskruvens inre gängdiameter i mm 

2.4.8 Minsta inbördes avstånd samt kant- och ändavstånd 
I eurokod 5 finns det regler som bestämmer vilka minsta inbördes avstånd, kant- och ändavstånd som 

bör användas. Avstånden är olika beroende på om förbindaren räknas som en spik eller som en skruv. 

Avstånd parallellt och vinkelrät fiberriktningen syftar på inbördes avstånd mellan förbindarna. 

En ände eller kant kan vara belastad eller obelastad. Om den är belastad innebär det att kraften i 

förbandet vill dra förbindaren ut mot änden/kanten. Om den är obelastad vill istället kraften trycka 

förbindaren in i träet. Om änden/kanten är belastad krävs det större ändavstånd än om den inte är det.  

För spik gäller de avstånd som redovisas i Tabell 3 och för skruv gäller de avstånd som redovisas i Tabell 

4. För träskruv gäller antingen reglerna för spik eller skruv beroende på träskruvens diameter. Om d≤6 

mm räknas träskruven som spik, och om d>6 mm räknas den som skruv. 
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För vissa fall varierar avståndet beroende på kraftens vinkel mot fiberriktningen. Det beror på att träet 

har olika egenskaper i olika riktningar med störst hållfasthet parallellt fibrerna. Om förbindaren trycker 

vinkelrät med fibrerna krävs längre avstånd än om förbindaren trycker parallellt fibrerna. Exempelvis 

kan avståndet för belastad ände för spik variera mellan 10-15 gånger diametern beroende på vinkeln. 

 

Tabell 3. Minsta inbördes avstånd samt kant- och ändavstånd för spik utan förborrning och med  𝝆𝒌 < 𝟒𝟐𝟎 𝒌𝒈/𝒎𝟑 (SS-EN 
1995-1-1:2004, 2009, s. 69). 

Typ av avstånd Kraftens vinkel mot 
fiberrriktningen 

Minsta avstånd 
d<5 mm 

Minsta avstånd 
d≥5 mm 

Parallellt 
fiberriktningen 

0° ≤ α ≤ 360° (5+5|cos α|) d (5+7|cos α|) d 

Vinkelrätt 
fiberriktningen 

0° ≤ α ≤ 360° 5d 5d 

Belastad ände -90° ≤ α ≤ 90° (10+5 cos α) d (10+5 cos α) d 

Obelastad ände 90° ≤ α ≤ 270° 10d 10d 

Belastad kant 0° ≤ α ≤ 180° (5+2 sin α) d (5+5 sin α) d 

Obelastad kant 180° ≤ α ≤ 360° 5d 5d 

 

Tabell 4. Minsta inbördes avstånd samt kant- och ändavstånd för skruv (SS-EN 1995-1-1:2004, 2009, s. 76). 

Typ av avstånd Kraftens vinkel mot 
fiberrriktningen 

Minsta avstånd 

Parallellt 
fiberriktningen 

0° ≤ α ≤ 360° (4+|cos α|) d 

Vinkelrätt 
fiberriktningen 

0° ≤ α ≤ 360° 4d 

Belastad ände -90° ≤ α ≤ 90° max (7d; 80 mm) 

Obelastad ände 90° ≤ α < 150° 
150° ≤ α < 210° 
210° ≤ α ≤ 270° 

(1+6 sin α) d 
4d 
(1+6|sin α|) d 

Belastad kant 0° ≤ α ≤ 180° max ((2+2 sin α) d; 3d) 

Obelastad kant 180° ≤ α ≤ 360° 3d 
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3 Beräkningsgång 
En lämplig generell beräkningsgång för att utföra beräkningar på träförband redovisas nedan. 

Beräkningsgången utgår från att förbandet är centriskt belastat och enbart utsatt för skjuvbelastning. 

Först beräknas skjuvbärförmågan för 1 förbindare. Sedan multipliceras den bärförmågan med det 

effektiva antalet förbindare i förbandet. 

3.1 Spik 
Vid beräkning av skjuvbärförmågan för spik används reglerna i EK5 8.3. Beräkningsgången kan delas in i 

fem olika steg. 

1. Ta fram indata för den aktuella spiken som ska användas. Det görs enklast genom att använda värden 

som är angivna av tillverkaren. Det som behövs är spikens 

-Diameter 

-Längd 

-Huvuddiameter 

-Flytmoment 

-Utdragshållfasthet 

-Genomdragningshållfasthet 

Man behöver även veta 

-Inträngningsdjup i virkesdel 2 

-Karakteristisk densitet för virkesdelarna 

2. Beräkna bäddhållfastheten för båda virkesdelarna. Ofta behöver man inte förborra virket, och då 

beräknas bäddhållfastheten med ekvation (1). 

3. Beräkna den axiella bärförmågan. För spikar som inte är släta (exempelvis räfflad spik) beräknas 

bärförmågan enligt ekvation (6). 

4. Beräkna skjuvbärförmågan. Den givna procentuella andelen för linverkan är för räfflad spik 25 % enligt 

Tabell 1. Beräkna vilken brottmod som ger lägst bärförmåga enligt ekvation (17).  

5. Beräkna den totala bärförmågan för alla spikar i förbandet. Om förbandet består av rader där 2 eller 

fler spikar sitter längs med samma fiber ska ett effektivt antal spikar användas enligt ekvation (25). 

3.2 Skruv 
Vid beräkning av skjuvbärförmågan för skruv används reglerna i EK5 8.5. Beräkningsgången kan delas in i 

sju olika steg. 

1. Ta fram indata för den aktuella skruven som ska användas. Det görs enklast genom att använda 

värden som är angivna av tillverkaren. Det som behövs är skruvens 

-Nominella diameter 
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-Hållfasthetsklass 

-Gänglängd 

Man behöver även veta 

-Brickans area 

-Karakteristisk densitet för virkesdelarna 

-Kraftens vinkel mot fiberriktningen 

2. Beräkna den effektiva diametern enligt ekvation (27). Bestäm även om träskruven ska räknas som en 

spik eller skruv. För mer tolkning kring hur träskruven ska räknas, se avsnitt 6.1.1. 

3. Beräkna bäddhållfastheten för båda virkesdelarna enligt ekvation (2). 

4. Beräkna flytmomentet enligt ekvation (5). 

5. Beräkna den axiella bärförmågan enligt ekvation (9). 

6. Beräkna skjuvbärförmågan. Den givna procentuella andelen för linverkan är för skruv 25 % enligt 

Tabell 1. Beräkna vilken brottmod som ger lägst bärförmåga enligt ekvation (17).  

7. Beräkna den totala bärförmågan för alla skruvar i förbandet. Om förbandet består av rader där 2 eller 

fler skruvar sitter längs med samma fiber ska ett effektivt antal skruvar användas enligt ekvation (26). 

3.3 Träskruv 
Vid beräkning av skjuvbärförmågan för träskruv används reglerna i EK5 8.7. Beräkningsgången kan delas 

in i fem olika steg. 

1. Ta fram indata för den aktuella träskruven som ska användas. Det görs enklast genom att använda 

värden som är angivna av tillverkaren. Det som behövs är träskruvens 

-Yttre nominella diameter 

-Inre gängdiameter 

-Längd 

-Huvuddiameter 

-Gänglängd 

-Flytmoment 

-Utdragshållfasthet 

-Genomdragningshållfasthet 

-Dragbärförmåga 

Man behöver även veta 

-Inträngningsdjup i virkesdel 2 
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-Karakteristisk densitet för virkesdelarna 

-Kraftens vinkel mot fiberriktningen 

Träskruvar beräknas på olika sätt beroende på hur tjock träskruven är. Enligt EK5 8.7.1 (4), (5) ska 

träskruven räknas som en skruv om 𝑑 > 6 𝑚𝑚, och som en spik om 𝑑 ≤ 6 𝑚𝑚. 

2. Beräkna bäddhållfastheten för båda virkesdelarna. Om 𝑑 ≤ 6 𝑚𝑚 räknas den som en spik enligt 

ekvation (1) och om 𝑑 > 6 𝑚𝑚 räknas den som för skruv enligt ekvation (2). 

3. Beräkna den axiella bärförmågan enligt ekvation (16) om 𝑑 ≥ 6 𝑚𝑚. 

4. Beräkna skjuvbärförmågan. Den givna procentuella andelen för linverkan är för träskruv 100 % enligt 

Tabell 1. Beräkna vilken brottmod som ger lägst bärförmåga enligt ekvation (17). 

5. Beräkna den totala bärförmågan för alla träskruvar i förbandet. Om förbandet består av rader där 2 

eller fler träskruvar sitter längs med samma fiber ska ett effektivt antal träskruvar användas. Om 𝑑 ≤

6 𝑚𝑚 används ekvation (25) och om 𝑑 > 6 𝑚𝑚 används ekvation (26).  
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4 Genomförande 
För att genomföra jämförelser av olika förbindares bärförmåga måste det finnas en tydlig ram för hur 

det ska göras. Jämförelserna måste ske på lika villkor och på ett sätt som gör det lätt att sammanställa 

resultaten. 

4.1 Förutsättningar 
För att göra en rättvis jämförelse har bärförmågan beräknats för olika förbindare i samma knutpunkt. 

Den knutpunkten som har använts i alla jämförelser består av två virkesdelar i C24. En horisontell regel 

har fästs mot en stående regel med enbart spik/träskruv/skruv, se Figur 8. Båda reglarna är alltid 45 mm 

tjocka om inget annat anges. Den horisontella regeln belastas med en vertikal kraft i knutpunkten. 

Belastningen är centrerad och inget moment uppstår vilket innebär att förbandet enbart ska ta upp 

skjuvkraft. Förbindarna monteras horisontellt vinkelrät in i virkesdelarna. Effektivt antal förbindare är 

medräknat vid skjuvbärförmågan, men inte vid beräkning av axiell belastning. Det gör att bidraget för 

linverkan för träskruv får ett lite högre värde än vad som egentligen är tillåtet. Dock är det en marginell 

skillnad och gäller bara träskruvar där d≥6 mm. Bärförmågan som redovisas är angiven i kN och i 

karakteristiska värden. 

De förbindare som har använts är följande:  

Spik: Varmförzinkad räfflad trådspik från Gunnebo. Spiken finns i varierande längd och diameter. För de 

spikar som finns i olika längder har, om inget annat anges, den längden valts som är närmast 90 mm.  

Träskruv: Försänkt träskruv från Gunnebo. Om inget annat anges har de längder valts som är närmast 90 

mm.  

Skruv: Delgängad sexkantsskruv i hållfasthetsklass 8.8, mutter och bricka från Arvid Nilsson. Skruvarna 

finns i olika längder i dimensioner. Endast de skruvar där det finns tillhörande bricka har använts i 

jämförelserna. Skruvar i dimensionen M4 och M5 har använts trots att de i produktkatalogen från Arvid 

Nilsson inte finns tillgängliga i längder över 80 mm.  

Produktdata för samtliga förbindare redovisas i bilaga A.  

Figur 8. Principskiss för den knutpunkt som har använts vid jämförelserna. Knutpunkten består av två korsande reglar 
sammanbundna med en eller flera förbindare och vertikalt belastade. Figuren visar en vy framifrån samt ett vertikalsnitt 
igenom förbandet. 
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4.2 Beräkningsmall 
För att kunna göra en stor mängd beräkningar på träförband konstruerades tre excelmallar som 

användes för att beräkna bärförmågan för spikförband, träskruvsförband och skruvförband. 

Beräkningsgången i mallarna följer den föreslagna beräkningsgången i avsnitt 3. Först fyller man i all 

indata om förbindaren. Sedan följer information om förbandets geometri och virkeskvalité. Det 

resulterar i en beräknad skjuvbärförmåga för förbindaren. Excelmallen är uppbyggd så att de olika 

beräkningarna som leder fram till resultatet redovisas bredvid det slutgiltiga resultatet. Resultatsidorna 

från excelmallarna redovisas i bilaga B. 
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5 Resultat 
De jämförelser som har gjorts redovisas här tillsammans med kortare kommentarer kring resultatet.  

5.1 Skjuvbärförmåga för olika spikdiameter 
Vid beräkning av träförband är det grundläggande kunskap att förstå de sex olika brottmoderna som kan 

förekomma i trä mot trä-förband. Det som avgör vilken brottmod som blir dimensionerande är 

förhållandet mellan förbindarens diameter och virkestjockleken. Det första som kontrolleras är vad som 

händer om en förbindares diameter ändras medan virkestjockleken är konstant. Skjuvbärförmågan för 

det fallet visas i Figur 9. Förbandet är likadant som det i Figur 8 fast med endast 1 förbindare. Linverkan 

är ej medräknad. 

Brottmod a och b har samma skjuvbärförmåga liksom brottmod d och e. Det beror på att de 

brottmoderna bara skiljer sig om de två virkesdelarna har olika tjocklek. I det här fallet är virkesdelarna 

lika tjocka, och då ger de samma skjuvbärförmåga. För spikar med liten diameter är brottmod f 

dimensionerande. Det innebär att spiken vid brott kommer att böja sig mellan virkesdelarna medan 

träet kommer vara i princip opåverkat. För spikar med stor diameter kommer däremot träet att gå till 

brott innan spiken böjs. Det motsvarar brottmod c.  
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Figur 9. Brottmodernas skjuvbärförmåga för ett spikförband med 1 spik, konstant virkestjocklek och olika spikdiameter. 
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5.2 Skjuvbärförmåga för olika virkestjocklekar 
Om det istället är spikens diameter som är konstant och virkesdelarnas tjocklek som varierar ser 

brottmoderna ut som i Figur 10. I det fallet är spikdiametern konstant 3,1 mm. Med virkestjocklekar 

avses hur tjocka reglar som används i förbandet. Om virkesdelarna är 10 mm tjocka innebär det att 

spiken är 20 mm lång och går igenom båda delarna.  För små virkestjocklekar är det träet som blir 

avgörande (brottmod c). Ju tjockare virkesdelarna blir desto större skjuvbärförmåga ger brottmod c. För 

virkesdelar som är tjockare än 35 mm ger brottmod f den lägsta bärförmågan vilket innebär att spiken 

böjs innan träet går sönder. Vid konstant diameter på förbindaren kommer alltid skjuvbärförmågan för 

brottmod f vara konstant. Det spelar alltså ingen roll hur tjocka virkesdelar som används om det ändå är 

spiken som går till brott först. 

 

  

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

B
ro

tt
m

o
d

er
n

as
 s

kj
u

vb
är

fö
rm

åg
a 

i k
N

Virkesdelarnas tjocklek i mm

a/b c d/e f

Figur 10. Brottmodernas skjuvbärförmåga för ett spikförband med 1 spik, konstant spikdiameter 3,1 mm, och olika 
tjocklek på virkesdelarna. 
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5.3 Skjuvbärförmåga för 1 förbindare med olika dimensioner 
De två tidigare diagrammen, Figur 9 och Figur 10, har visat hur brottmoderna varierar när antingen 

förbindarens diameter eller virkedelarnas tjocklek ändras. I verkligheten är det sällan det händer, utan 

ofta varierar både förbindarens diameter och längd. För att jämföra ett mer verkligt fall har samma 

förband använts, men enbart med de dimensioner på förbindaren som finns tillgängliga på riktigt från 

tillverkaren. De längder som har använts är de längder som är närmast 90 mm av de som finns 

tillgängliga i produktdatabladen. Förutom spikförband har även träskruvsförband och skruvförband 

jämförts. 

5.3.1 Skjuvbärförmåga för 1 spik 
För korta spikar upp till 3,1 mm är längden kortare än 90 mm medan spikar över 4,0 mm har en längd 

över 90 mm. Tanken är att de långa spikarna i teorin kan användas ändå, men att de då böjs på 

baksidan. Det antagandet görs för att få med så många olika spikdimensioner som möjligt i jämförelsen. 

Brottmodernas bärförmåga visas i Figur 11. 

Brottmodernas bärförmåga varierar nästan likadant som de i Figur 9, alltså att brottmod f är avgörande 

för smala spikar och brottmod c för tjocka spikar. Skillnaden i det här fallet är att de tunna spikarna är 

kortare än 90 mm vilket gör att spiken inte kan tränga in helt i virkesdel 2. Det som händer då är att 

spiken lättare kan vinkeländras i virkesdel 2 och bilda en flytled i virkesdel 1 enligt brottmod e, se Figur 

7. För tunna spikar som är 90 mm långa, i det här fallet med diametern 3,3 mm och 4,0 mm, bildas det 

två flytleder i spiken (brottmod f). Tjocka spikar bildar ingen flytled, utan där är det träet som går till 

brott först, brottmod c. Den karakteristiska bärförmågan för 1 spik varierar mellan 0,5 till 2,3 kN. Den 

kanske vanligaste dimensionen, 3,3x90, håller för drygt 1 kN. 

För spikar med längd under 90 mm ger alla brottmoderna olika bärförmåga. När spiken blir 90 mm lång 

och går igenom båda virkesdelarna ger brottmod a och b samma bärförmåga, liksom brottmod d och e. 

Det är anledningen till att det i Figur 11 enbart syns fyra kurvor för tjocka spikar. 

Figur 11. De olika brottmodernas bärförmåga för ett spikförband med 1 spik med olika längd och diameter. 
Virkestjocklekarna är konstant 45 mm. 
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5.3.2 Skjuvbärförmåga för 1 träskruv 
Vad händer om samma jämförelse görs för träskruvar? Brottmoderna för det fallet visas i Figur 12. Där 

framgår det att den dimensionerande brottmoden varierar mellan skruvdimensionerna. För 4,5 mm 

träskruv är det brottmod e som är lägst, för 5 mm träskruv är det brottmod f som är lägst och för 6 mm 

träskruv är det brottmod c som ger det lägsta värdet på skjuvbärförmågan. Bärförmågan varierar mellan 

0,8 och 1,4 kN. En av anledningarna till att brottmoderna varierar mycket för träskruv beror på att 

reglerna för hur de ska beräknas ibland skiljer sig mellan olika diameter. En 5 mm träskruv har här inte 

medräknats någon linverkan, medan en 6 mm träskruv har linverkan. Det ger såklart en högre 

bärförmåga för 6 mm träskruv. I likhet med spikarnas brottmoder i Figur 11 har brottmod a och b 

respektive d och e samma bärförmåga för de träskruvar som är 90 mm långa. 

  

Figur 12. De olika brottmodernas bärförmåga för ett träskruvsförband med 1 träskruv med olika längd och diameter. 
Virkestjocklekarna är konstant 45 mm. 
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5.3.3 Skjuvbärförmåga för 1 skruv 
Samma jämförelse görs även för skruvar med diameter 4-20 mm. De brottmoderna redovisas i Figur 13. 

Ofta när det gäller skruvar så blir brottmod c avgörande. Brottmod c innebär att förbindaren förblir rak 

men att träet inte har tillräcklig bäddhållfasthet. Förbindaren trycks då in i träet och förbandet får för 

stora deformationer vilket leder till brott. Att just den brottmoden blir avgörande beror på att skruvar 

ofta har större diameter än spik och träskruv. Det är bara för M6 och mindre skruvar som brottmod c 

inte är avgörande. Där är förbindaren så smal att det blir träets bäddhållfasthet som är den svaga 

länken. Bärförmågan för en M4 är 1,5 kN, och bärförmågan för en M20 är 6,8 kN. För 

skruvdimensionerna mellan 4 och 20 mm ökar bärförmågan nästintill linjärt. 

Den här jämförelsen är gjord med skruvar i hållfasthetsklass 8.8. Om en lägre hållfasthetsklass istället 

skulle användas, exempelvis 4.6, så skulle skillnaden blir att det krävs större dimension innan brottmod c 

blir avgörande. För hållfasthetsklass 4.6 blir brottmod c avgörande först för M10 och uppåt.  

  

Figur 13. De olika brottmodernas bärförmåga för ett skruvförband med 1 skruv med olika diameter. Virkestjocklekarna är 
konstant 45 mm. 
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5.4 Förband med begränsad yta 
Det är inte konstigt att förbindare med större diameter har större skjuvbärförmåga jämfört med 

likadana förbindare med mindre diameter. Det som kanske inte är lika självklart är när man jämför ett 

förbands maximala bärförmåga med olika förbindare på en begränsad yta. Förbindare med liten 

diameter kräver mindre inbördes avstånd i mm än förbindare med stor diameter och det kan därför få 

plats fler tunna förbindare på samma yta jämfört med tjockare förbindare. Frågan är vad som ger störst 

totala bärförmåga, många små förbindare eller få stora? 

5.4.1 120x120 mm-förband 
För att ta reda på vilken förbindare som ger högst total bärförmåga i ett förband används 

exempelknutpunkten i Figur 8 med två st 45x120-reglar i C24. Ytan där förbindare kan monteras är alltså 

120x120 mm och det monteras så många förbindare i förbandet som reglerna tillåter. För mer utförlig 

information så som antalet förbindare vertikalt och horisontellt i förbandet se bilaga C. 

5.4.1.1 Spik 

Den totala bärförmågan för förbandet med spikar visas i Figur 14 där 3,3 mm spik ger den högsta totala 

bärförmågan på 20 kN. Bärförmågan ökar med ökad diameter upp till 3,3 mm för att sedan sjunka 

markant för spikar med diameter 4 mm och uppåt. Anledningen till att de tunna spikarna, med d<3 mm, 

har lägre bärförmåga beror till största del på dess längd, att de inte når genom båda virkesdelarna. Det 

är dåligt materialutnyttjande att använda sig av spikar som inte har maximal längd. Anledningen till att 

tjocka spikar, med d>4 mm, har lägre bärförmåga beror också på dess längd, fast på motsatt sätt. Att de 

spikarna är längre är 90 mm spelar ingen roll, utan de räknas ändå som att de vore 90 mm långa. Dess 

tjocklek bidrar inte till högre bärförmåga på samma sätt som för tunna spikar eftersom det ändå är träet 

som avgör bärförmågan, se Figur 11. Det är alltså dåligt materialutnyttjande även att använda onödigt 

tjocka spikar. 

Den enda spikdimensionen som avviker från trenden är spik med 3,1 mm diameter. Den borde, enligt 

trenden, ha en bärförmåga som är mellan 2,7 mm och 3,3 mm spik. Frågan är om det bara är en 

tillfällighet för just storleken 120x120 mm eller om det ligger något annat bakom det. En faktor som kan 

vara intressant att kolla med avseende på det är spikarnas draghållfasthet. Ju högre draghållfasthet en 

spik har, desto starkare stål är spiken gjord av. Eftersom tillverkaren (Gunnebo) inte redovisar 

draghållfastheten för spikarna går det inte att veta exakt. Dock så kan en uppskattning göras genom att 

räkna baklänges utifrån spikens flytmoment och diameter. I EK5 anges en ekvation för att beräkna 

flytmomentet för räfflade spikar. 

𝑀𝑦,𝑅𝑘 = 0,45 𝑓𝑢 𝑑2,6     (28) 

där 

 𝑀𝑦,𝑅𝑘 är spikens flytmoment i Nmm 

 𝑓𝑢 är spikens draghållfasthet i MPa 

 𝑑 är spikens diameter i mm 

Med hjälp av ekvation (28) och med vetskap om spikens diameter och flytmoment kan spikens 

draghållfasthet räknas fram. Eftersom flytmomentet från tillverkaren är framtaget genom provning är 

det framräknade värdet inte ett faktiskt värde. Diagrammet i Figur 15 visar den framräknade 
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draghållfastheten för spikar med olika diameter. Där ser man att 2,7 mm och 3,3 mm sticker ut från 

mängden genom att ha en högre dragbärförmåga än de andra spikarna med ungefär samma diameter. 

Även 4 mm spik sticker ut genom att ha betydligt lägre dragbärförmåga än 3,3 mm spik. Det kan till viss 

del förklara att bärförmågan för hela förbandet var som högst för 3,3 mm, och blev lägre från och med 4 

mm spik.  

Figur 15. Draghållfasthet, 𝒇𝒖, för Gunnebos räfflade trådspik. Draghållfastheten har beräknats baklänges utifrån ekvation 
(28). 

 

Figur 14. Bärförmågan för ett spikförband med arean 120x120 mm. Olika spikdimensioner ger olika många spikar i förbandet. 
Bärförmågan har maximerats för varje spikdimension genom att använda så många spikar som reglerna tillåter. 
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5.4.1.2 Träskruv 

I jämförelsen med träskruv i Figur 16 ser vi att 4,5 mm och 6 mm träskruv i princip har samma totala 

bärförmåga, 6 kN, även fast en 6 mm träskruv nästan har tre gånger så hög bärförmåga som en 4,5 mm 

träskruv. Det beror på att det får plats 8 st 4,5 mm träskruv men bara 3 st 6 mm träskruv. Med tanke på 

att det bara är tre olika träskruvar som jämförs är det svårt att se något samband eller trend för 

bärförmågan. 
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Figur 16. Bärförmågan för ett träskruvförband med arean 120x120 mm. Olika träskruvsdimensioner ger olika många 
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5.4.1.3 Skruv 

Bärförmågan för skruvförband visas i Figur 17. Kurvan för skruv skiljer sig markant från spik och träskruv. 

Här är det tydligt att 4 mm skruv ger den högsta totala bärförmågan på 40 kN. De andra skruvarna är 

inte ens i närheten att vara så bra som den tunnaste dimensionen, utan tjockare skruv ger lägre total 

bärförmåga. Kantavstånden gör till och med så att det inte ens får plats någon M20 i förbandet. 

5.4.2 Slutsats, 120x120 mm 
Vilken typ av förbindare ger då den högsta bärförmågan för ett förband med arean 120x120 mm? Ett 

diagram med alla förbindares bärförmåga visas i Figur 18. Skruv är den förbindare som kan ge den 

högsta totala bärförmågan, 40 kN. Spik kommer som mest upp i ca 20 kN och träskruv klarar ca 6 kN. 

Figur 17. Bärförmågan för ett skruvförband med arean 120x120 mm. Olika skruvdimensioner ger olika många skruvar i 
förbandet. Bärförmågan har maximerats för varje skruvdimension genom att använda så många skruvar som reglerna 
tillåter. 
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Figur 18. Jämförelse av den totala bärförmågan för olika förbindare i ett förband med arean 120x120 mm. 
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Att skruv har den största totala bärförmågan är inte oväntat. Det beror på de regler för kant- och 

ändavstånd som finns i EK5. I Tabell 5 redovisas de avstånd som gäller för den knutpunkten som har 

använts. Det man ser är att det framförallt är avståndet parallellt fiberriktningen som är fördelaktigt för 

skruvar. Det inbördes avstånd som krävs för skruvar är hälften av det avstånd som krävs för spikar, vilket 

gör att man bara där kan få plats med dubbelt så många förbindare, förutsatt att de har samma 

diameter. 

Tabell 5. Minsta inbördes avstånd, kant- och ändavstånd för exempelknutpunkten och olika förbindare. 

 Spik d<5 mm Spik d≥5 mm Skruv 

Parallellt fiberriktningen 10d 12d 5d 

Vinkelrätt fiberriktningen 5d 5d 4d 

Belastad kant 7d 10d 4d 

Obelastad kant 5d 5d 3d 

 

Anledningen till att avstånden är så olika har att göra med om hålen är förborrade eller inte. Skruvar har 

alltid förborrade hål medan spikar och träskruvar ofta inte behöver det. När man förborrar ett hål i träet 

skärs fibrerna av, se Figur 19. Det leder till att lasten från förbindaren till stor del överförs genom tryck 

parallellt fibrerna. Om hålet inte är förborrat, som för spikar, trycker förbindaren undan fibrerna och det 

uppstår spänningar i träet. Fibrerna böjs kring förbindaren vilket leder till att lasten från förbindaren mot 

träet blir en kombination av tryck parallellt fibrerna och drag vinkelrät fibrerna. Eftersom trä har 

betydligt mindre bärförmåga vinkelrät fibrerna ger det lägre bäddhållfasthet och det krävs större 

avstånd till kant och ände (Lidelöw, 2016). 

  

Figur 19. I ett förborrat hål skärs träets fibrer av. I ett icke förborrat hål böjs fibrerna runt förbindaren (Lidelöw, 2016, s. 116). 
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5.5 Total bärförmåga för förband med olika sidlängd 
Det går inte att dra några generella slutsatser genom att endast jämföra bärförmågan för en specifik 

storlek på förbandet. Därför har även en jämförelse av bärförmågan gjorts för förband med andra 

storlekar. Ett kvadratiskt förband har valts där sidlängden stegvis ökar från 70 mm till 300 mm. 

5.5.1 Jämförelse med alla dimensioner 
En jämförelse görs med alla tillgängliga dimensioner på förbindarna. 

5.5.1.1 Spik 

Bärförmågan för ett spikförband med olika sidlängder visas i Figur 20. Där är trenden samma som i 

jämförelsen med 120x120 mm-förband. 2,7x75 och 3,3x90 har i princip lika stor bärförmåga oavsett 

förbandets storlek. Sedan blir bärförmågan mindre ju längre bort diametern kommer från 3 mm. De 

tjockaste spikarna har väldigt tydligt den lägsta bärförmågan. Det är intressant att 2,7 mm spik trots sin 

längd på enbart 75 mm har lika hög bärförmåga som 3,3 mm spik totalt sett. Ju längre förbindaren 

tränger in i virkesdel 2, desto större bärförmåga får såklart varje enskild förbindare. 

5.5.1.2 Träskruv 

Vad gäller träskruvsförbandet i Figur 21 är det inte lika lätt att dra några slutsatser. De tre olika 

spikdimensionerna turas om att ha den högsta bärförmågan för olika bredd på förbandet upp till 

ungefär 170 mm sidlängd. Där får 4,5 mm träskruv ge sig i kampen om högst bärförmåga och se sig 

besegrad. Det är ändå anmärkningsvärt att 4,5 mm är ungefär lika bra som de andra dimensionerna upp 

till 230 mm med tanke på att den bara är 70 mm lång. Samma trend syntes i spikförbandet, att tunna 

förbindare trots kortare längder kunde vara med och konkurrera om högsta bärförmågan. Det tyder på 

att om det fanns tunna spikar/träskruvar i 90 mm längd borde de ge den högsta totala bärförmågan. För 

väldigt stora förband syns en trend att större träskruvsdimension ger högre total bärförmåga. 

5.5.1.3 Skruv 

Figur 22 visar bärförmågan för skruvförband. I likhet med spikförbandet uppvisar det samma trend som 

120x120 mm-förbandet gjorde. Mindre skruvdimension ger högre total bärförmåga. Det tyder på att det 

viktigaste i ett skruvförband är hur många förbindare som får plats. För tjocka skruvar är det brottmod c 

som är dimensionerande, alltså att förbindaren förblir rak och träet deformeras. Då är det inte viktigt 

hur stark själva förbindaren är, utan det som avgör bärförmågan är förbindarens diameter. Större 

diameter ger högre bäddhållfasthet i träet p.g.a. större yta som fördelar kraften mot träet. Om 

förbindaren är väldigt stark ger ökad diameter inte en proportionerlig ökning av bärförmågan. 
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Figur 21. Total bärförmåga för kvadratiskt träskruvförband med olika sidlängd och olika träskruvsdimensioner. 
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5.5.2 Jämförelse med utvalda dimensioner 
Om man vill uppnå maximal bärförmåga för en knutpunkt som i exemplet är det tunna skruvar som är 

mest fördelaktigt. Det är ingen tvekan om den saken. Men det är kanske inte så ofta man vill använda sig 

av 4 mm skruvar, utan om man använder skruvar är det ofta i dimensioner kring 8-16 mm. Så vad 

händer om man jämför de förbindare i varje kategori som är vanligast på byggarbetsplatsen? Den spik 

som är mest vanlig har en diameter runt 3 mm, och för träskruvar används sällan de med diameter 

under 6 mm. För skruv väljs en diameter på 10 mm. Resultatet visas i Figur 23. Där har spik den största 

bärförmågan istället för skruv, och träskruv har fortfarande lägst bärförmåga. För att skruv ska få en 

högre bärförmåga än spik måste alltså skruvdiametern vara under 10 mm. 
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5.6 Skillnad mellan spik och träskruv 
Varför har då spik betydligt högre bärförmåga än träskruv i den här jämförelsen? Det beror till viss del 

på att träskruven har två olika sätt att mäta diametern. Om man jämför en träskruv med yttre 

gängdiameter 4,5 mm med en 4,3 mm räfflad trådspik har spiken betydligt högre total bärförmåga. 0,77 

kN respektive 1,6 kN i karakteristiska värden. Det beror på att träskruvens inre diameter endast är 2,8 

mm, alltså nästan hälften så tunn som den yttre gängdiametern. Om man istället jämför samma 4,5 mm 

träskruv med en 2,7 mm spik är det nästan ingen skillnad alls. En 2,7 mm spik har 0,87 kN i bärförmåga 

jämfört med 0,77 kN för träskruven. Eftersom reglerna om inbördes avstånd utgår från den yttre 

diametern för träskruv får det plats fler 2,7 mm spik än 4,5 mm träskruv på samma area. Det gör att 2,7 

mm spik får högre totala bärförmåga än 4,5 mm träskruv i ett förband med maximalt antal förbindare. 

En jämförelse mellan tjocka spikar och träskruvar ger dock inte samma samband. En 6 mm räfflad 

trådspik har 1,87 kN i skjuvbärförmåga utan linverkan inräknat. En 6 mm träskruv har 1,45 kN i 

skjuvbärförmåga utan linverkan. Om man lägger till linverkan får de dock lika stor bärförmåga (2,04 kN). 

Det innebär att spik inte är lika fördelaktigt jämfört med träskruv för stora dimensioner. 

Med det sagt så ska det klargöras att träskruv med d<6 mm inte har medräknats någon linverkan. Det 

finns olika tolkningar vad gäller beräkningar av den axiella bärförmågan vilket diskuteras längre fram i 

rapporten. Om andra tolkningar görs så kan andra slutsatser dras. Generellt brukar man dock som 

tumregel tänka att spik klarar större skjuvkrafter än träskruv för en specifik yta. 

  

Figur 23. Bärförmåga för kvadratiska förband med olika sidlängder. De vanligaste förbindarna i varje kategori har använts, 
3,3 mm spik, 6,0 mm träskruv och 10 mm skruv. 
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5.7 Effektivt antal spikar 
För spikförband måste antalet spikar parallellt med fiberriktningen reduceras om kraften går parallellt 

fibrerna. Reducering måste göras om avståndet mellan spikarna är mindre än 14d. Det minsta möjliga 

avstånd mellan spikarna parallellt fiberriktningen är 10d. Då kan man fråga sig om det inte är lika bra att 

redan från början placera spikarna med avståndet 14d så man slipper räkna på ett effektivt antal spikar. 

I Figur 24 har bärförmågan jämförts om man placerar 2,3 mm tjocka spikar så tätt som möjligt och om 

man placerar dem med avståndet 14d från början. Där framgår det att för korta förband är det 

fördelaktigt att placera spikarna så tätt som möjligt. För förband där längden börjar närma sig 300 mm 

är det dock mer fördelaktigt att placera ut dom med minsta avstånd 14d parallellt fiberriktningen och 

inte behöva ta hänsyn till ett effektivt antal spikar. 

Men gäller det för alla spikdimensioner? En jämförelse gjordes för de spikdimensioner som har använts 

tidigare i olika jämförelser och redovisas i Figur 25. Diagrammet visar skillnaderna i total bärförmåga 

mellan att placera ut spikarna så tätt som möjligt och att placera ut dem med avståndet 14d. För ett 

förband med arean 150x150 mm framgår att alla givna spikdimensioner ger ett positivt värde. Det 

innebär att för ett sådant förband är det bäst att placera ut spikarna så tätt som möjligt. För ett 300x300 

mm förband ger 2,7 mm och 3,1 mm ett negativt värde, medan de andra dimensionerna ger ett positivt 

värde. Om man sedan betraktar ett förband med sidlängd större än 500 mm ger alla spikdimensioner ett 

negativt värde. Diagrammet visar att brytpunkten går ungefär vid 300-400 mm. Dock så gäller att för 

tjockare spikar krävs det längre förband innan det är fördelaktigt att placera ut dem med avståndet 14d.  
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Figur 24. Bärförmåga för ett spikförband med bredden 150 mm och olika längd. 2,3x60 mm räfflad trådspik från Gunnebo. 
Antingen placerar man spikarna så tätt som möjligt, eller så placerar man dem med avståndet 14d parallellt fiberriktningen. 
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5.8 Ökad tjocklek på virkesdelarna 
Två virkesdelar ska sättas ihop med ett spikförband bestående av 1 spik. Om inte förbandet får 

tillräckligt hög bärförmåga kanske man vill prova att öka tjockleken på virkesdelarna och därmed kunna 

använda en längre spik. Men hjälper det alltid att öka tjockleken och få en längre spik? Till slut kommer 

det inte att spela någon roll hur tjocka virkesdelar som används, utan det kommer ändå uppstå flytleder 

i spiken nära skjuvplanet och spiken går till brott innan träet.  

I Figur 26 visas de olika brottmoderna för en spik som har en diameter på 3,3 mm. Där framgår att för 

virkestjocklekar under 40 mm blir bärförmågan högre ju tjockare virkesdelarna är. Om virkesdelarnas 

tjocklek överskrider 40 mm förblir bärförmågan konstant oavsett hur tjocka delarna är.  Figur 27 visar 

brottmoderna för en spik med 8,0 mm diameter. Där ökar bärförmågan med ökande virkestjocklekar 

upp till 90 mm. För tjockare spikar tjänar man alltså på att öka virkesdelarnas tjocklek längre än för 

tunna spikar. För spikar med diameter mellan 3,3 och 8,0 mm är ökningen linjär. För en 6 mm spik går 

alltså brytpunkten vid 70 mm. 

Det är dock återigen väldigt teoretiska jämförelser. Just de här specifika gränserna gäller för den 

exempelknutpunkt som har använts i alla tidigare beräkningar. Dessutom finns det inte spikar i alla 

dimensioner som har testats. Exempelvis finns inte 3,3 mm spik i längder över 100 mm. 

 

Figur 25. Diagrammet visar differensen i bärförmåga mellan att placera ut spikarna så tätt som möjligt och att placera ut dom 
med inbördes avstånd 14d för olika spikdimensioner. Positivt värde för en given spikdimension innebär att det är 
fördelaktigt att placera spikarna så tätt som möjligt. Negativt värde innebär att det är fördelaktigt att placera ut spikarna 
med avståndet 14d. 
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 Figur 27. Brottmoderna för ett spikförband bestående av 1 spik. Spikdiametern är konstant 8,0 mm medan virkesdelarnas 
tjocklek samt spikens längd varierar. Spiken är alltid lika lång som virkesdelarnas totala tjocklek. 

Figur 26. Brottmoderna för ett spikförband bestående av 1 spik. Spikdiametern är konstant 3,3 mm medan virkesdelarnas 
tjocklek samt spikens längd varierar. Spiken är alltid lika lång som virkesdelarnas totala tjocklek. 
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6 Diskussion 

6.1 Tolkningar i eurokod 
I eurokoderna finns det självklart vissa områden där reglerna kan vara otydliga eller svåra att tolka. När 

jag har gjort mina beräkningar av olika förbindare har jag stött på några av dessa problem. Jag har 

försökt gräva lite extra i vissa frågor för att se vilka olika tolkningar som finns i böcker och bland 

auktoriteter på ämnet. 

6.1.1 Effektiv diameter, träskruv 
Vid beräkning av träskruv är det viktigt att ha koll på vilken diameter som används. När man pratar om 

en 6 mm träskruv menar man ofta en träskruv vars yttre gängdiameter är 6 mm. Den inre 

gängdiametern är då för Gunnebos träskruvar 3,8 mm. I EK5 8.7.1 framgår att om träskruvens diameter 

är större än 6 mm ska den räknas som en skruv vid tvärkraftsbelastning. Om diametern istället är lika 

eller mindre än 6 mm ska den räknas som en spik vid tvärkraftsbelastning. Det står även att en effektiv 

diameter för träskruven ska användas vid bestämning av bärförmågan enligt ekvation (27). 

Det som då kan diskuteras är om det är 𝑑 eller 𝑑𝑒𝑓 som ska användas som diameter när det ska 

bestämmas om träskruven ska räknas som en spik eller skruv. Eurokod 5 anger att 𝑑𝑒𝑓 ska användas ”vid 

bestämning av bärförmågan”. Med den formuleringen tolkar jag det som att det är 𝑑 som ska användas 

eftersom det inte handlar om att bestämma bärförmågan, utan bara om att bestämma vilka regler som 

ska gälla. Det går dock också att göra tolkningen att beslutet i en senare fas kommer att avgöra 

bärförmågan, och att det därför är 𝑑𝑒𝑓 som bör användas. Den senare tolkningen görs av SIS i deras 

tolkningsforum. Där anges att träskruven ska räknas som skruv om 𝑑𝑒𝑓 > 6 𝑚𝑚 och som spik om 𝑑𝑒𝑓 ≤

6 𝑚𝑚 (SIS, 2019). 

För att kolla med ytterligare experter kontaktades Roberto Crocetti, professor vid KTH, om vad som 

gällde vid effektiv diameter. Han hänvisar till boken Dimensionering av träkonstruktioner Del 2 

(Borgström (red.), 2016). Där skriver de att ”𝑑𝑒𝑓 ska användas när flytmomentkapaciteten och 

hålkanthållfastheten för den gängade delen bestäms. 𝑑 ska användas för att bestämma centrum-, änd- 

och kantavstånd samt effektivt antal träskruvar.” Jag tolkar den formuleringen som att 𝑑𝑒𝑓 enbart ska 

användas vid flytmoment och bäddhållfasthet, alltså ”vid bestämning av bärförmågan” som det står i 

EK5. 

Även Helena Lidelöw, professor vid Luleå tekniska universitet, menar att det är rimligt att använda den 

nominella diametern. Hon står som författare till kapitlet Dimensionering av träförband i boken 

Dimensionering av träkonstruktioner Del 1 och borde därför vara bekant med frågeställningen. Dock så 

understryker hon att det är hennes gissning och att hon inte vet säkert. 

Ytterligare en källa är boken Structural Timber Design To Eurocode 5 (Porteous, 2013, s. 397). Där står 

det att ”When the value of 𝑑𝑒𝑓 is greater than 6 mm, the rules in 8.5.1. will apply. When the value of 𝑑𝑒𝑓 

is less than or equal to 6 mm, the rules in 8.3.1 will apply”. Där är det tydligt att det är 𝑑𝑒𝑓 som bör 

användas.  
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Om 𝑑𝑒𝑓 ska användas krävs det väldigt tjocka träskruvar innan de får räknas som just skruv. I praktiken 

gäller det träskruvar med yttre gängdiameter på 10 mm, vilket inte omfattar så många träskruvar. 

6.1.2 Axiell bärförmåga träskruv 
Ytterligare en gräns som går vid 6 mm gäller axiell bärförmåga. I EK5 8.7.2 redovisas ekvationer för att 

beräkna den axiella bärförmågan för träskruv. Det som blir klurigt där är beräkning av 

utdragsbärförmågan. EK5 anger två olika ekvationer för att beräkna 𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘. Ekvation (10) ska användas 

om 0,6 ≤ 𝑑1 𝑑⁄ ≤ 0,75 och 6 𝑚𝑚 ≤ 𝑑 ≤ 12 𝑚𝑚 (det framgår tydligt att det inte handlar om effektiv 

diameter i det här fallet). Ekvation (13) ska användas om ”kraven på ytter- och innerdiameter inte 

uppfylls”. Frågan är då vad som menas med ”ytter- och innerdiameter”. Syftar det på det första kravet 

om förhållandet mellan inner- och ytterdiameter, eller syftar det på kravet att 6 𝑚𝑚 ≤ 𝑑 ≤ 12 𝑚𝑚? 

Eller syftar det på båda två? 

I Structural Timber Design To Eurocode 5 (Porteous, 2013, ss. 425-426) menar författarna att 

ekvationerna i EK5 bara får användas om 6 𝑚𝑚 ≤ 𝑑 ≤ 12 𝑚𝑚. För träskruvar där 𝑑 < 6 𝑚𝑚 och 0,6 ≤

𝑑1 𝑑⁄ ≤ 0,75 hänvisar de istället till PD6693-1, som är en standard i Storbritannien (BSI, 2019). 

Några som inte gör samma tolkning är Gunnebo. De tolkar istället EK5 som att ekvation (13) får 

användas för träskruv med 𝑑 ≤ 6 𝑚𝑚. De menar att deras träskruvar är gjorda för att användas i 

bärande konstruktioner och därför ska kunna användas i beräkningar. De motiverar också det med att 

ekvation (10) bygger på en teoretisk 𝑓𝑎𝑥,𝑘  medan ekvation (13) bygger på en 𝑓𝑎𝑥,𝑘 som är framtagen 

genom provning på just deras träskruvar (Lejondahl, 2019). 

I mina beräkningar tidigare i rapporten har ekvation (10) använts tillsammans med det framprovade 

värdet på 𝑓𝑎𝑥,𝑘. Jag menar att det inte känns rimligt att man måste använda ett teoretiskt värde på 𝑓𝑎𝑥,𝑘 

i samband med ekvation (10). Jag tolkar istället EK5 som att det går att använda ett teoretiskt värde om 

ett provat värde inte finns tillgängligt. Alltså samma tillvägagångssätt som när man vid beräkning av 

skjuvbärförmågan använder ett 𝑀𝑦,𝑅𝑘 från tillverkaren istället för att använda ett teoretiskt värde på 

flytmomentet. 

Min slutsats gällande axiell bärförmåga för träskruv är att ekvationerna givna i eurokod även bör kunna 

användas där d<6 mm i motsats till vad eurokod beskriver. Om ett värde på 𝑓𝑎𝑥,𝑘 har provats fram anser 

jag det rimligt att det kan användas i ekvation (13), precis som Gunnebo resonerar. Dock så bygger de 

beräkningar och jämförelser som har presenterats i rapporten på att axiell bärförmåga inte används där 

d<6 mm, i enlighet med reglerna i eurokod. 

6.1.3 Leverantörsspecifik produktinformation 
Vid beräkning av träskruvens genomdragningsbärförmåga och dragbärförmåga ska parametrarna 𝑓ℎ𝑒𝑎𝑑,𝑘 

och 𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠,𝑘 användas. Dessa värden finns bara att hitta hos tillverkare och går inte att räkna ut teoretiskt 

med några ekvationer i eurokod. Det innebär att man i ett tidigt skede måste veta vilken 

träskruvsleverantör som ska användas för att veta vilka värden på 𝑓ℎ𝑒𝑎𝑑,𝑘 och 𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠,𝑘 som ska användas. 

Om man inte vill specificera en viss skruv kan lösningen vara att föreskriva ett minimivärde på dessa 

parametrar eller ett minimivärde på bärförmågan för hela träskruven. 

6.1.4 Centrum-, kant- ändavstånd för träskruv 
Som tidigare nämnt räknas träskruv olika beroende på vilken diameter träskruven har. Det gäller också 

för centrum-, kant- och ändavstånd. Där uppstår en av de största skillnaderna mellan att räkna som spik 
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eller som skruv. Spik kräver betydligt större avstånd än skruvar vilket tidigare visats i Tabell 5. När man 

jämför en träskruv med d=5 mm och en träskruv med d=10 mm kan det ibland krävas större avstånd för 

5 mm träskruv. För en 5 mm träskruv krävs det 50 mm till belastad kant. För en 10 mm träskruv krävs 

det 40 mm till en belastad kant. Det är helt orimligt i praktiken om det är samma typ av träskruv i övrigt. 

6.2 Produktdata från leverantör 
Vid beräkningar av spik, träskruv och skruv måste det från början finnas viss information om den 

förbindare som ska användas. För exempelvis träskruv måste man veta längd, ytterdiameter, 

innerdiameter, huvudets diameter och gänglängd för att bara nämna några. Hur mycket och hur tydligt 

den informationen redovisas skiljer sig mycket mellan olika tillverkare. Exempelvis de träskruvar som går 

att köpa i butiker som Biltema och Clas Ohlson har i princip aldrig den informationen redovisad. I en 

vanlig byggvaruhandel går det att köpa både träskruv från tillverkare som har den information och från 

tillverkare som inte redovisar någon utförlig information. En av de största utmaningarna för mig när jag 

skulle göra mina jämförelser var att hitta tillverkare som redovisade all information jag behövde. Även 

när det gällde stora erkända tillverkare kunde det vara krångligt att hitta all information. SFS är ett stort 

företag som tillverkar bl.a. träskruvar och var först med att ta fram den dubbelgängade träskruven. Hur 

jag än letade på nätet kunde jag inte hitta produktdata över deras träskruvar. Efter mycket mailande 

fram och tillbaka fick jag till slut tag på ett dokument som redovisade alla tekniska detaljer. Men med 

tanke på hur krångligt det var är det inget jag själv skulle välja att använda mig av vid dimensionering av 

träförband. Exempel på andra tillverkare som redovisar information mer lättillgängligt är Gunnebo, 

Essve och Simpson Strong-Tie. Arvid Nilsson är ytterligare ett stort företag som tillverkar träskruvar. De 

redovisade nästan all produktdata, men saknade information om skruvhuvudets diameter, så då gick det 

ändå inte att använda deras träskruvar i beräkningar. 

Det finns väldigt många tillverkare på marknaden, men väldigt få har tänkt på att förenkla för 

konstruktören. I nuläget är det väldigt krångligt att få koll på t.ex. vilka träskruvar som kan användas i 

bärande konstruktioner. Många träskruvar kan såklart ändå användas i bärande konstruktioner, men för 

väldigt få kan man redovisa en komplett beräkning av bärförmågan. 

För spik och skruv är det inte lika svårt att få reda på nödvändig information. Det beror kanske på att det 

inte är lika många parametrar som måste redovisas av tillverkaren. Särskilt när det gäller skruv är det 

väldigt lite information som behövs, i stort sett bara hållfasthetsklassen. 

6.3 Montering och demontering av förbindare 
Något som tidigare knappt har nämnts i rapporten vad gäller val av förbindare är de tidsmässiga och 

estetiska aspekterna. Att montera en spik tar inte lika lång tid som att montera en skruv med tillhörande 

brickor och mutter, och en skruv är betydligt svårare att dölja än ett litet spikhuvud. Går det att säga 

något generellt om vad som alltid är bäst? Tyvärr inte. Det beror självklart på hur konstruktionen ser ut 

och vilka förutsättningar som gäller. Det går dock att ange några generella för- och nackdelar med de 

olika förbindarna. 

6.3.1 Spik 
Det som ofta går snabbast att montera är spik. Särskilt om man använder spikpistol kan det gå väldigt 

fort att smälla dit några spikar i ett förband. Det som också har märkts vid tidigare jämförelser är att spik 

är bra när bärförmågan ska maximeras på en liten förbandsyta. Eftersom spikar ofta är runt 3 mm tjocka 
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och har ett litet spikhuvud syns de inte så mycket vilket kan vara estetiskt tilltalande. Den största 

nackdelen är att de är väldigt svåra att demontera.  

6.3.2 Träskruv 
Träskruv går relativt snabbt att montera om de inte behöver förborras. Skruvhuvudet syns ofta inte så 

mycket, och om man väljer att försänka huvudet kan det döljas ännu mer. Träskruvar går lätt att 

demontera direkt efter montering. Om det får gå några decennier har kanske skruvhuvudet sjunkit in i 

träet, rostat lite och på andra sätt deformerats, och då är det betydligt svårare. Träskruven har lägre 

bärförmåga än spik och skruv för små träskruvs- och virkesdimensioner. 

6.3.3 Skruv 
Den förbindare som kan ta absolut störst last är skruv. Många små skruvar är fördelaktigt om 

bärförmågan verkligen ska maximeras. För bärförmåga per förbindare är skruven också överlägsen, se 

Figur 28. Skruvar kräver dock lite mer tid att montera. Ett hål ska borras, skruven ska igenom, brickor ska 

träs på och en mutter ska skruvas på. Brickorna och muttern gör att det krävs fyra komponenter för 

varje skruv vilket kan vara krångligt att hålla reda på. Vid demontering är skruv det som är absolut 

enklast. Det går ofta ganska enkelt att skruva av en mutter och dra ur skruven. Estetiskt är det svårt att 

dölja en skruv med det stora huvudet, muttern och brickor. Det kan dock vara en vattendelare om 

skruvförband är snyggt eller inte.   

Figur 28. Bärförmågan för olika förbindare med olika diameter. Bärförmågan gäller 1 förbindare och ett förband där båda 
virkesdelarna är 45 mm tjocka. 
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6.4 Förslag till framtida arbeten 
Jämförelserna i den här rapporten har nästan uteslutande behandlat träförband med virkestjockleken 

45 mm. Om större limträdimensioner ska sammanfogas används större tvärsnitt än 45 mm. Tjockare 

virkesdelar ger andra typer av förband som kanske inte är lämpliga för väldigt tunna spikar. Ett förslag 

till framtida arbeten är att göra liknande jämförelser som i den här rapporten fast med tjockare 

virkesdelar. 

Det skulle även vara intressant att göra jämförelser mellan vanlig träskruv och dubbelgängad träskruv. 

De dubbelgängade träskruvarna har betydligt högre utdragsbärförmåga än vanliga träskruvar och skulle 

kunna öka bärförmågan i träskruvförband.  
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7 Slutsats 
• Vid användning av eurokod 5 kan det uppstå situationer där det är svårt att veta hur reglerna 

ska tolkas. I det praktiska dimensioneringsarbetet är det därför ofta enklare att använda sig av 

de värden som tillverkaren av förbindaren uppger. Gunnebo har exempelvis redan färdiga 

tabellerade värden för förbindarnas bärförmåga vid vissa givna lastsituationer. Tabellerna täcker 

självklart inte in alla möjliga olika fall, men är ofta tillräckligt bra för att användas vid praktisk 

dimensionering. 

• För att maximera bärförmågan i ett träförband med 45 mm tjocka virkesdelar bör skruvar 

användas med minsta möjliga diameter. 

• För att maximera bärförmågan i ett spikförband med 45 mm tjocka virkesdelar bör spikar 

användas med diameter runt 3 mm. 

• För förband där virkesdelarna är 45 mm tjocka gäller tumregeln att skruv ger mest bärförmåga 

per diameter. Spik ger näst högst bärförmåga, och träskruv ger lägst. 

• För förband där virkesdelarna är 45 mm tjocka gäller även tumregeln att skruv ger mest 

bärförmåga per area. Näst störst bärförmåga ger spik och lägst bärförmåga per area ger 

träskruv. Med de dimensioner på förbindarna som normalt brukar användas ger dock spik högst 

bärförmåga per area. 

• Vid placering av antal spikar parallellt fiberriktningen är det fördelaktigt att placera dom så tätt 

som möjligt för förbandslängder upp till ca 400 mm. Därefter är det bättre att placera dem med 

inbördes avstånd 14d. Det gäller för spikar med diameter runt 3 mm. För tunna spikar går 

gränsen vid ca 300 mm. För tjocka spikar går gränsen över 400 mm. 

• Som tumregel kan nämnas att en 3,3 mm trådspik håller för drygt 1 kN, en 6 mm träskruv för 1,5 

kN och en M10 för 4 kN. Det gäller för karakteristiska värden och 90 mm långa förbindare.  
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Bilaga A. 

Produktdata för de förbindare som har använts i jämförelserna i rapporten. 

1. Räfflad trådspik (Gunnebo, Räfflad trådspik, 2019). 
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2. Träskruv (Gunnebo, Träskruv försänkt impreg®+, 2019). 
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3. Skruv, mutter och bricka (Arvid Nilsson, 2019) 
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Bilaga B 

Resultatsida från beräkningsmall för förband med spik, skruv och träskruv. 
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Bilaga C 

Bärförmåga för ett träförband med arean 120x120 mm. 

 Antal 
förbindare 
horisontellt 

Antal 
förbindare 

vertikalt 

Antal 
förbindare 

totalt 

Avstånd, 
i d, 

vertikalt 

𝒌𝒆𝒇 Effektivt 
antal 

vertikalt 

Effektivt 
antal 
totalt 

Bärförmåga 
totalt (kN) 

Träskruv         

4,5x90 4 2 8 14,67 1 2 8 6,16 

5,0x90 3 1 3 - 1 1 3 3,57 

6,0x90 3 1 3 - 1 1 3 6,09 

Spik 
        

2,3x60 9 5 45 10,04 0,85 3,94 35,44 13,82 

2,5x65 8 4 32 12,00 0,93 3,61 28,84 15,00 

2,7x75 7 4 28 10,81 0,88 3,39 23,73 18,51 

3,1x80 6 3 18 13,35 0,98 2,92 17,53 17,00 

3,3x90 6 3 18 12,18 0,93 2,78 16,70 20,04 

4,0x125 5 2 10 18 1 2 10 14,54 

4,3x125 4 2 8 15,91 1 2 8 12,83 

5,1x140 3 1 3 14 1 1 3 5,44 

5,5x175 3 1 3 14 1 1 3 5,775 

6,0x190 3 1 3 14 1 1 3 6,12 

7,0x225 2 1 2 14 1 1 2 4,56 

8,0x300 2 1 2 14 1 1 2 5,03 

Skruv 
        

M4 7 5 35 5,75 - 3,47 24,30 39,97 

M5 5 4 20 5,67 - 2,83 14,15 31,93 

M6 4 3 12 6,5 - 2,26 9,04 27,85 

M8 3 2 6 8 - 1,65 4,96 20,38 

M10 2 2 4 5 - 1,47 2,94 14,64 

M12 2 1 2 1 - 1,00 2,00 11,58 

M16 1 1 1 1 - 1,00 1,00 7,26 

M20 1 0 0 0 - 0,00 0,00 0,00 

 

 

 


