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Sammanfattning 
Detta examensarbete syftade till att med hjälp av teoretiska beräkningar och praktiska försök beräkna 
karakteristisk och dimensionerande bärförmåga samt karakteristisk styvhet för ett skruvat träförband i 
KL-trä. Vidare syftade arbetet till att fastställa hur överrensstämmande praktik och teori var. 
Beräkningar enligt teori utgick från Dimensionering av träkonstruktioner del 1-2 samt KL-
Trähandboken och de praktiska försöken utfördes med hjälp av en provmaskin. Sju provkroppar 
genomgick provning och materialparametrarna fastställdes. Den karakteristiska bärförmågan enligt 
teori uppgick till 14.48 kN och 13.86 kN enligt praktiska försök. Den dimensionerande bärförmågan 
enligt teori uppgick till 10.16 kN och 9.60 kN enligt praktiska försök. Karakteristiska styvheten enligt 
teori uppgick till 10000000 kN/m/m och 6380 kN/m/m enligt praktiska försök. Slutsatsen är att de 
framtagna karakteristiska och dimensionerande bärförmågorna stämmer bra överrens. 
Beräkningsteorin bör dock utökas med fler formler som tar hänsyn till förband som inte uppfyller de 
krav som den nuvarande teorin förutsätter. Karakteristiska styvheten baserat på teori är mycket högre 
än styvheten enligt praktiska försök och detta är något som bör beaktas vid dimensionering. Detta 
därför att det teoretiska värdet ger en icke verklighetstrogen bild av hur lastfördelningen ser ut i en 
konstruktion vid till exempel en lastnedräkning eftersom att infästningarna i verkligheten har en 
mycket lägre styvhet. 
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Abstract 
This thesis aimed at calculating characteristic load-bearing capacity as well as characteristic stiffness 
for a screwed wood joint made out of CLT using theoretical calculations and practical experiments. 
Furthermore, the work aimed at determining how consistent practice and theory were. Calculations 
according to theory were based on Dimensionering av träkonstruktioner del 1-2 as well as KL-
Trähandboken and the practical experiments were carried out using a test machine. Seven specimens 
underwent testing and the material parameters were determined. The characteristic load-bearing 
capacity according to theory was 14.48 kN and 13.86 kN according to practical experiments. The 
design load-bearing capacity according to theory was 10.16 kN and 9.60 kN according to practical 
experiments. The characteristic stiffness according to theory amounted to 10000000 kN/m/ m and 
6380 kN/m/ m according to practical experiments. The conclusion is that the characteristic load-
bearing capacities correspond well. However, the theory should be expanded with more formulas for 
joints that do not meet the requirements which the current theory requires. The characteristic stiffness 
based on theory is much higher than the stiffness according to practical experiments and this is 
something that should be considered when designing. This is because the theoretical value gives a 
non-realistic picture of how the load distribution appears in a construction when calculating resulting 
loads because the joints in reality have a much lower stiffness-value. 
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1 Inledning 
Ett relativt nytt byggmaterial som har blivit populärt i byggbranschen är korslimmat trä, så kallat KL-
trä. Uppkomsten sägs vara att drivna politiker i alpländerna ville vidareutveckla trä istället för att 
bygga med betong. Varför man intresserade sig av att utveckla träet som byggmaterial beror bland 
annat på att trä har ett litet ekologiskt fotavtryck [1]. Politikerna lät universitetsforskare studera träets 
sammansättning i jakt på att effektivisera trä som byggnadsmaterial och efter några års forskning, i 
slutet av 1990-talet, hade KL-träet uppfunnits. Resultatet av forskningen blev ett klimatsmart, 
ekologiskt och förnyelsebart material [2].  

KL-trä är gjort av solitt trä, uppbyggt av virke som är korsvis limmat och som utformas som bland 
annat skivor, plattor, pelare och balkar. Varje brädskikts utsträckning ligger 90° i förhållande till 
varandra vilket gör att KL-träet innehar en högre formstabilitet än en traditionell regelvägg. KL-träet 
har en låg egenvikt vilket är fördelaktigt vid till exempel påbyggnader eftersom att man inte behöver 
förstärka den underliggande befintliga konstruktionen lika mycket som om man bygger i exempelvis 
betong. På grund av den låga egenvikten är materialet enkelt att transportera och även lätthanterligt på 
byggarbetsplatser. Den goda brandsäkerheten samt de i princip obegränsade möjligheterna i 
utformning är också bra egenskaper som kännetecknas för materialet [2]. 

Vid dimensionering av konstruktioner är bärförmågan för en knutpunkt som binder ihop olika element 
minst lika viktig som bärförmågan för de enskilda elementen [3]. Eftersom att KL-trä är ett nytt och 
relativt outforskat material finns det inte lika mycket teori som fastställer hur man dimensionerar 
knutpunkter i samma utsträckning som för exempelvis traditionellt trä, stål och betong. I Sverige finns 
Eurokod 5 och KL-Trähandboken som underlag för att dimensionera i KL-trä men det finns även 
Dimensionering av träkonstruktioner del 1-2 som baserar sig på det som tas upp i Eurokod 5. En ny 
Eurokod beräknas att släppas 2021 i vilken det kommer finnas ett nytt kapitel som behandlar 
dimensionering av KL-trä [4]. 

Förutsättningen för att kunna dimensionera knutpunkter i KL-trä med dagens beräkningsteori kräver 
att vissa krav uppfylls vad gäller utformning. Kraven är bland annat att kant-/ändavstånd vid skruv- 
och spikplacering inte får vara för små [5]. Det finns knutpunkter som inte uppfyller alla 
utformningskrav beroende på att nya knutpunkter uppkommer på marknaden i en snabbare takt än vad 
beräkningsteorin hinner utökas. För den sortens knutpunkter kan inte den nuvarande teorin antas gälla 
vilket gör att konstruktören måste göra ingenjörsmässiga antaganden vid fastställande av en sådan 
knutpunkts bärförmåga. En knutpunkt som tillhör denna kategori och som Sigma Civil vill undersöka 
närmare är ett skruvat träförband vilket används då två KL-skivor möts och bildar en 90 graders vinkel 
i förhållande till varandra. Eftersom vissa krav inte uppfylls för denna knutpunkt försvåras 
konstruktörens arbete med att avgöra vilken bärförmåga den har. Osäkerhet som kan uppstå kring 
fastställandet av bärförmåga leder ofta till överdimensionering av knutpunkter vilket både är kostsamt 
och ett onödigt utnyttjande av resurser. Denna undersökning har avsett att med hjälp av dagens 
beräkningsteori och praktiska försök enligt provning undersöka vad knutpunkten har för karakteristisk 
och dimensionerande bärförmåga enligt 5-percentsfraktilen genom att anbringa en punktlast i 
konstruktionen. Bärförmågan enligt beräkningsteori och praktiska försök har sedan jämförts med 
varandra.  
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Trots att bärförmågan är en av de viktigaste parametrarna vid utformning och dimensionering av 
element och knutpunkter spelar även rotationsstyvheten en stor roll. Rotationsstyvheten i ett element 
beror på dess styvhetsegenskaper. Ju styvare det är desto mer last är elementet kapabelt till att ta upp. 
Om en knutpunkt med olika styva element sammanfogas påverkar detta lastens väg när den vandrar 
igenom knutpunkten [6].  

För att exemplifiera ett scenario där ovetskap om styvheter kan leda till oväntade konsekvenser, 
ponera en byggnad innehållande KL-väggar. Byggnaden består av innerväggar i KL-trä som har lika 
stora inbördes avstånd vilket ansluter mot en yttervägg i KL-trä. Innerväggarna är fixerade i 
ytterväggen med träskruv. Ifall en jämt utbredd horisontallast, till exempel en vindlast, verkar på 
byggnaden vilket ger upphov till skjuvspänningar i förbanden, ter det sig naturligt att alla väggar 
hjälps åt lika mycket att stabilisera byggnaden om styvheten i skivornas förband är lika stora, se figur 
1.  

 

Figur 1. Idealiserad lastfördelning då förband har samma styvhet. 

 

Ifall väggarnas förband inte är lika styva kommer de däremot att bidra olika mycket till stabiliseringen. 
De styvaste förbanden kommer att ta upp mer last. Har konstruktören vid en dimensionering i ett 
sådant utförande antagit att horisontallasten fördelas jämt i alla väggar så kan detta därför skapa 
problem. Det leder till att det finns risk för att utnyttjandegraden för de styvaste förbanden överskrids 
medan de mindre styva förbanden inte bidrar lika mycket som ursprungligen antagits, se figur 2. 

 

 

Figur 2. Idealiserad lastfördelning då förband har olika styvhet. 
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Ovetskap kring byggnadsdelars styvhetsegenskaper kan med andra ord lätt leda till att lasterna i 
verkligheten fördelar sig på ett annorlunda sätt än vad som först har antagits i en lastmodell. Eftersom 
byggnadsdelars styvheter har stor betydelse för hur lastfördelningen i en konstruktion ser ut är det 
viktigt att konstruktören beaktar detta och antar rimliga värden på dessa vid lastnedräkningar. 

Ett hjälpmedel som används som ett komplement till handberäkningar vid dimensionering är 
datorprogrammet FEM-Design. FEM-Design är ett program som använder sig av finita 
elementmetoden vilket används vid avancerade beräkningar av bärförmåga för enskilda element och 
element sammanfogade i förband. I FEM-Design kan man justera en mängd materialparametrar i olika 
riktningar för varje element, och styvhet är en av dessa. Ifall man i ett förband inte manuellt justerar 
styvhetsparameterarna så använder sig programmet av ett standardiserat värde som ursprungligen är 
framtaget för betong och stål. Sigma Civil upplever att detta standardiserade värde är väldigt högt när 
trä ska dimensioneras och om så är fallet skulle det kunna resultera i opålitliga lastnedräkningar. 
Examensarbetet har därför avsett att i en provning undersöka vad den karakteristiska vertikala 
styvheten uppgår till i ett KL-träförband och den har baserats på 50-percentsfraktilen. 

1.1 Syfte 
Genom att jämföra hur väl teori och praktik förhåller eller inte förhåller sig till varandra avser arbetet 
att minska den osäkerhet som finns gällande fastställandet av karakteristisk och dimensionerande 
bärförmåga samt karakteristisk vertikal styvhet för den knutpunkt som studeras.  

1.2 Mål 
Målet med arbetet är att bestämma karakteristisk och dimensionerande bärförmåga praktiskt enligt 
provning men även teoretiskt enligt dagens gällande beräkningsteori. Arbetet går även ut på att 
bestämma karakteristisk vertikal styvhet enligt provning.  

1.3 Avgränsningar 
Eftersom examensarbetet är tidsbegränsat och vissa avgränsningar måste göras, läggs inget fokus på 
att beräkna fram den karakteristiska vertikala styvheten för hand utan den beräknas enbart baserat på 
resultatet från provningen. 
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2 Teori 
Att utförligt beskriva hur ett förband i en knutpunkt beter sig rent matematiskt kan ofta vara svårt med 
tanke på att det är många olika krafter som verkar i förbandet när det belastas. Som förenkling har det 
genom resultat av åtskilliga provningar härletts formler som kan användas som 
handberäkningsunderlag vid bestämmande av bärförmåga i träförband både för KL-trä och 
konstruktionsvirke. De härledda formlerna finns presenterade i ibland annat KL-Trähandboken och 
Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-2. För att fastställa karakteristiska värden baserat på 
resultat från provning tas standarden SS-EN 14358:2016 till hjälp. 

De krav som erfordras för att beräkningsteorin ska gälla vid fastställande av bärförmåga är främst 
tillräckligt änd- och kantavstånd men även inbördes avstånd mellan skruvar. Vad som styr vilka 
minimiavstånd som får användas beror på skruvens tjocklek med generell vägledning enligt tabell 1. 

 

Tabell 1. Minsta centrumavstånd samt änd- och kantavstånd som erfordras för självborrande träskruvar i KL-träskivans plan 
då skruvarna har en yttre gängdiameter som är större än 8 mm [7]. 

Virkesdel Avstånd 
Centrumavstånd  
Parallellt med fiberriktningen 4d 
Änd-/kantavstånd  
Belastad ände 6d 

 

Vad gäller fastställandet av karakteristisk styvhet i ett förband finns det i dagsläget ingen teori som är 
ämnad för träförband utan paralleller måste i så fall dras till den teori som finns beskriven i 
ståleurokoden och utifrån den resonera fram en styvhet.  

2.1 Tvärkraftsbelastat skruvförband 
När skruvar i ett förband utsätts för tvärkraft är det många faktorer som spelar in för vilken 
bärförmåga som förbandet har. Det kan uppstå olika brottmoder i förbandet beroende på vilken skruv 
och typ av träkomponenter som ingår. Kontroller som skall göras för att bestämma bärförmågan i ett 
tvärkraftsbelastat KL-träförband innehållande skruvar är  

 Skjuvning av skruvar 
 Utdragning, genomdragning och materialbrott i skruvar 
 Tvärkraftsbärförmåga vid samtidig skjuvning och dragning i skruvar 
 Tryck vinkelrätt fiberriktningen i förbandet 

2.1.1 Skjuvning av skruvar 
Skjuvkapaciteten bestäms av KL-träets hålkanthållfasthet. Den karakteristiska hålkanthållfastheten i 
KL-trä med helgängad träskruv vinkelrätt planet ges av: 

 

𝑓 = 0.019 × 𝑑 . × 𝜌 .                                                                                          [EKV 1]                         

 

Där:  

𝑓   Karakteristisk hålkanthållfasthet                                

𝑑   Träskruvens effektiva diameter [𝑚𝑚] 
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𝜌     Karakteristisk densitet för KL-trä  

Denna ekvation gäller förutsatt att: 
 

 Träskruvens yttre gängdiameter skall vara lika med eller större än 6 mm 
 KL-träets lagertjocklekar skall vara lika med eller större än 10 mm 
 Skruvarnas effektiva längd skall tränga in i minst tre skikt i KL-träet 

 

 

Den karakteristiska hålkanthållfastheten förutsätter att skruven skruvas in vinkelrätt mot KL-skivans 
plan. Hålkanthållfastheten för skruvar varierar med vinkeln som de skruvas in med och vid avvikelse 
görs en reduktion. Den karakteristiska hålkanthållfastheten vid en vinkel 𝛼 beräknas enligt:  

 

𝑓 =
× ( ) ( )

                                                                                                            [EKV 2] 

 

Där:  

𝑓   Karakteristisk hålkanthållfasthet vid en vinkel 𝛼                                

𝑓     Karakteristisk hålkanthållfasthet                                

𝑘 = 1.35 + 0.015𝑑 - Korrektionsfaktor för materialet som skruven skruvas in i 

𝑑   Skruvens diameter [𝑚𝑚] 

𝛼   Skruvens vinkel i förhållande till fiberriktningen 

Och gäller under förutsättning att skruvens diameter är mindre än 30 mm. 

 

2.1.2 Utdragning, genomdragning och materialbrott i skruvar 
Vid fastställande av träskruvars axiella dragkapacitet beräknas bärförmågan för tre olika brottmoder 
och sedan ansätts skruvens dragkapacitet som minimivärdet [9]. De tre moderna som kontrolleras är: 
 

 Utdragsbrott i skruvens gängade del 
 Genomdragningsbrott i KL-träet orsakat av skruvhuvudet 
 Materialbrott i skruven  

 

 

2.1.2.1 Utdragsbrott i skruvens gängade del 
Utdragsbrott definieras som det fenomen som uppstår då en skruv belastas med en axiellt dragande 
kraft och rycks ut ur materialet som den är skruvad i då gängorna vid skruvspetsen tappar greppet om 
materialet. Den karakteristiska bärförmågan för utdragsbrott i skruvens gängade del ges av: 

 

𝐹 =
× . × .

. × ( ) ( )
                                                                                                           [EKV 3] 
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Där:    

𝐹   Karakteristisk utdragsbärförmåga [𝑁] 

𝑑  Den yttre gängdiametern i träskruven [𝑚𝑚] 

𝑙   Den effektiva förankringslängden vilket representeras av skruvens gängor. En minsta 

förankringslängd 4𝑑 krävs. [𝑚𝑚] 

𝛼  Vinkeln mellan skruvriktningen och fiberriktningen 

Vid fastställande av en skruvs utdragsbärförmåga enligt den generella ekvationen [EKV 3] 
rekommenderas att virket har en karakteristisk densitet som uppgår till 350 kg/m3  och skruvarna 
skall vara självborrande. 

2.1.2.2 Genomdragningsbrott i KL-träet orsakat av skruvhuvudet             
Genomdragningsbrott orsakat av skruvhuvudet definieras som det brott som sker då skruvhuvudet i en 
axiellt dragbelastad skruv dras loss från materialet som den sitter fast i. Den karakteristiska 
bärförmågan för genomdragningsbrott i KL-träet orsakat av skruvhuvudet beräknas enligt:     

𝐹 = 𝑓 × 𝑑 × ( ) .                                                                                                  [EKV 4] 

Där: 

𝑓   Karakteristisk genomdragshållfastheten för en träskruv vilket bestäms genom provning med en 

specifik referensdensitet 𝜌  för virkesmaterialet                                 

𝑑   Skruvhuvudets diameter [𝑚𝑚] 

𝜌   Karakteristisk densitet för KL-trä  

𝜌   Karakteristisk referensdensitet för KL-trä  

2.1.2.3 Materialbrott i skruven 
Materialbrott definieras som det brott som uppstår då skruven någonstans längs sin axel plasticeras så 
pass mycket på grund av dragbelastning att den slits itu. Den karakteristiska bärförmågan för 
materialbrott i en skruv fastställs av skruvtillverkaren genom dragprovning enligt svensk standard och 
den återfinns i prestandadeklarationen för skruven. Den karakteristiska bärförmågan för materialbrott 
ges av: 

 

𝐹 = 𝑓                                                                                                                                 [EKV 5] 

 

Där:  

𝑓   Karakteristisk draghållfasthet för skruven 

När en grupp skruvar belastas i ett förband är det ovanligt att alla skruvar når gränsen för sin maximala 
lastbärande förmåga samtidigt. Detta kan bero på defekter och lokala variationer i materialet skruvarna 
skruvas in i men även i skruvarna själva. Cramer (1968) och Lantos (1969) studerade detta fenomen 
och kom fram till att för ett dragbelastat förband är det skruvarna i ändarna som går till brott först [8]. 
Om ett förband består av flera skruvar rekommenderas inte en summering av de enskilda skruvarnas 
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bärförmåga. Istället ska ett effektivt antal skruvar beräknas fram för att ta hänsyn till de defekter och 
lokala variationer som påvisades i studien. Framtagning av ett effektivt antal skruvar ges av: 

𝑛 = 𝑛 .                                                                                                                                      [EKV 6] 

Där: 

𝑛   Antalet skruvar som ingår i förbandet under antagandet att ojämn lastfördelning infinner sig 

𝑛  Antal skruvar som ingår i förbandet 

2.1.3 Tvärkraftsbärförmåga vid samtidig skjuvning och dragning i skruvar 
Den karakteristiska tvärkraftsbärförmågan för skruv i förband trä mot trä och som har enkelt 
skjuvningsplan där samverkande skjuvning och utdragning verkar, beräknas med hjälp av brottmoder 
enligt Johansens teori. Brottmoderna ges av: 

 

 

𝐹 = 𝑚𝑖𝑛

⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎧

𝑓 × 𝑡 × 𝑑
𝑓 × 𝑡 × 𝑑

× ××
𝛽 + 2𝛽 1 + + + 𝛽 − 𝛽 1 + +

1.05
× ×

2𝛽(1 + 𝛽) +
( )

× ×
− 𝛽 +

1.05
× ×

2𝛽 (1 + 𝛽) +
( )

× ×
− 𝛽 +

1.15 2𝑀 × 𝑓 × 𝑑 +

                            [EKV 7] 

Där: 

𝐹   Karakteristisk tvärkraftsbärförmåga för en skruv som ingår i ett förband med ett skjuvningsplan [𝑁] 

𝑡   Inträngningsdjupet eller tjockleken hos materialet där 𝑖 är i material 1 eller 2 [𝑚𝑚] 

𝑓   Karakteristisk hålkanthållfasthet vid en vinkel 𝛼 för virkesdel 𝑖                                

𝑑  Skruvens diameter [𝑚𝑚] 

𝑀   Karakteristiskt flytmoment för skruven vilket återfinns i prestandadeklarationen [𝑁𝑚𝑚] 

𝛽 =  - Faktor som beskriver förhållandet mellan de ingående materialens hålkanthållfastheter 

𝐹   Karakteristisk dragkapacitet i skruven [𝑁] 

Brottmoden som i [EKV 7] ger det lägsta värdet bestämmer den karakteristiska tvärkraftsbärförmågan 
för en skruv. För varje brottmod ska det även kontrolleras att bidraget av den axiella dragkapaciteten 
inte överstiger 100% av den första termen vilket gäller för träskruvar [10]. Denna kontroll ges av: 

 

≤ 1.0                                                                                                                           [EKV 8] 

 



8 
 

Där: 

𝐹   Karakteristisk dragkapacitet i skruven [𝑁] 

𝐹   Karakteristisk bärförmåga för en skruv som ingår i ett förband med ett skjuvningsplan [𝑁] 

För att bestämma bärförmåga vid samtidig skjuvning och dragning ska, förutom att bestämma 
tvärkraftsbärförmågan enligt Johansens teori, även interaktion göras mellan lasteffekt och bärförmåga 
vad gäller skjuvning och dragning [11]. Interaktionen utförs enligt: 

+ ≤ 1.0                                                                                                              [EKV 9] 

Där 𝐹  beskriver lasteffekten i form av hur stor dragkraften är i förbandets mest belastade skruv, 
baserat på momentet som en given punktlast åsamkar i provkroppen: 

𝐹 =  [𝑁]                                                                                                                              [EKV 10] 

𝑧  Den inre hävarmen vilket är avståndet mellan den dragna skruven och den nedre kanten på KL-
skivan där ett tryck uppstår vinkelrätt fiberriktningen. Dessa bildar tillsammans ett kraftpar [𝑚𝑚] 

𝑀 = 𝑃 × 𝑑 [𝑁𝑚]                                                                                                                        [EKV 11] 

𝑑  Det horisontella avståndet mellan punktlasten och skivskarvarna [𝑚𝑚] 

𝑃 = 𝑛 × 𝐹  [𝑁]                                                                                                                           [EKV 12] 

Där: 

𝑛  Antalet skruvar som ingår i förbandet 

𝐹   Den tvärkraft varje skruv belastas med [N] 

𝐹    Karakteristisk eller dimensionerande utdragsbärförmågan för en skruv [𝑁] 

𝐹   Tvärkraften som punktlasten 𝑃 åsamkar i samtliga skruvar i förbandet [𝑁] 

𝐹   Karakteristisk eller dimensionerande bärförmåga för ett effektivt antal skruvar med enkelt             
skjuvningsplan [𝑁] 

Beräkningsgången i 2.1 används både för att beräkna karakteristisk och dimensionernade bärförmåga 
för provkroppen. Om ekvationerna följs som de är presenterade ovan erhålls den karakteristiska 
bärförmågan. För att fastställa den dimensionerande bärförmågan för provkroppen måste den 
karakteristiska tvärkraftsbärförmågan 𝐹  räknas om till en dimensionernade tvärkraftsbärförmåga 
𝐹 . Då multipliceras det karakteristiska värdet med en klimat- och lastvarighetsfaktor 𝑘  som 
beror på vilken miljö provkroppen befinner sig i och med vilken lastvarighet lasten antas ha. Uttrycket 
divideras sedan med en säkerhetsfaktor 𝛾𝑀 vilket är en partialkoefficient som är olika för olika 
material [12]. Uttrycket ges av: 

 

𝐹 = 𝑘 ×                                                                                                                     [EKV 13]  
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Där: 

𝐹   Karakteristisk tvärkraftsbärförmåga för skruv som ingår i ett förband med ett skjuvningsplan [𝑁] 

𝑘   Klimat- och lastvarighetsfaktor 

𝛾𝑀  Materialspecifik säkerhetsfaktor 

2.1.4 Tryck vinkelrätt fiberriktningen i förbandet 
När punktlasten 𝑃 verkar excentriskt uppstår ett moment 𝑀 vilket kan beskrivas som två krafter i ett 
kraftpar med magnituden 𝐹 . Kraftparet verkar med en lika stor kraft i den översta skruven som i 
den nedersta delen av KL-skivan. På grund av provuppställningen kommer punktlasten som anbringas 
ge upphov till ett drag i den översta skruven och ett tryck i KL-skivan. KL-trä har en övre gräns för 
hur mycket tryck den kan belastas med och därför måste en erfordrad area i KL-skivan beräknas med 
hänsyn till kraften som verkar i skivan. Denna area beräknas med hjälp av: 

𝜎 = =
×

   →   𝑥 =
×

                                                                                                         [EKV 14] 

Där: 

𝜎 = 𝑓 = 𝑘 ×  [𝑃𝑎] - Enligt [EKV 13] där den karakteristiska hållfastheten vinkelrätt 

fibrerna 𝑓  stoppas in som ingångsvärde 

𝐴 = 𝑏 × 𝑥 – Arean av tryckzonen som erfordras i KL-träet med bredden 𝑏 och höjden 𝑥 

𝐹  Tryckkraften som KL-träet känner av som är lika stor som dragkraften i den översta skruven [N] 

 

När den erforderliga tryckzonen är känd kan den slutliga inre hävarmen 𝑧  beräknas med: 

𝑧 = 𝑧 −                                                                                                                                 [EKV 15] 

Där: 

𝑧   Den inre hävarmen vilket är avståndet mellan den övre dragna skruven till centrum av    

tryckzonen [𝑚𝑚]  

𝑧  Den inre hävarmen vilket är avståndet mellan den dragna skruven och den nedre kanten på KL-
skivan där ett tryck uppstår vinkelrätt fiberriktningen. [𝑚𝑚] 

𝑥  Höjden på KL-träets tryckzon [𝑚𝑚] 

 

2.2 Karakteristiska värden 
All dimensionering utgår ifrån grundregeln att den dimensionerade bärförmågan ska vara större än den 
dimensionerade lasteffekten vilket brukar kallas för det fundamentala fallet [13]. Oberoende av vilket 
material eller komponent som ingår i en dimensionering finns det för var och en framtagna 
karakteristiska värden som beskriver olika hållfasthetsparametrar. De karakteristiska värdena kan 
bland annat fastställas genom provning och härleds med hjälp av statistisk. Förenklat kan det sägas att 
ett karakteristiskt värde är ett viktat värde och som är specifikt för alla material och komponenter men 
som också är specifikt för olika belastningsriktningar [14]. 

I brottgränstillstånd där styrkeberäkningar är av intresse, exempelvis bärförmåga, baseras oftast de 
karakteristiska värdena på 5-percentsfraktilen vilket innebär att 95 prov av hundra håller för det 
beräknade värdet. I bruksgränstillståndet där deformationsberäkningar istället är mest intressant brukar 
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de karakteristiska värdena baseras på 50-percentsfraktilen vilket betyder att hälften av alla prov ej 
överskrider det beräknade värdet. Styvheten är ofta förknippat med deformationsberäkningar varpå 
den ofta baseras på 50-percentsfraktilen [15]. 

2.2.1 Fastställande av karakteristiskt värde från provresultat 
Ju större mätserier som genomförs desto tillförlitligare blir det karakteristiska värdet. Värdet är en 
form av medelvärde som baserar sig på samtliga prov i mätserien, med undantaget att hänsyn tas till 
ifall det är en stor eller liten spridning proven emellan och hänsyn tas även till antal prov som ingår i 
mätserien. Hur stor eller liten spridning det är beskrivs av standardavvikelsen och hur många prov som 
ingår i mätserien. Antal prov beskrivs av en faktor 𝑘 ( ) som är olika beroende på om det är 5-

percentsfraktilen eller 50-percentsfraktilen som ska beräknas [14]. Karakteristiskta värden beräknas 
enligt: 

𝑓 = y  − 𝑘 ( ) × 𝑠                                                                                                                [EKV 16] 

Där: 

𝑓   Karakteristiskt värde för en given materialparameter 

y    Medelvärdet vilket beräknas enligt:  y  = ∑ 𝑚                                                        [EKV 17] 

𝑘 ( )  Faktor som beror på antal prov och typ av percentil, se tabell 2 

𝑠   Standardavvikelsen vilket ges av:    

 𝑠  𝑚𝑎𝑥
∑ (𝑚 − y  )

0.05 y  

                                                                                              [EKV 18] 

Tabell 2. Värden på ks(n) -faktorn 

Antal test 
𝒏 

 

Faktor för 5-
percentsfraktilen 

𝒌𝒔(𝟓) 

Faktor för 50-
percentsfraktilen 

𝒌𝒔(𝟓𝟎) 
3 3.150 0.471 
5 2.460 0.331 
10 2.100 0.222 
15 1.990 0.179 
20 1.930 0.154 
30 1.870 0.125 
50 1.810 0.096 
100 1.760 0.068 
500 1.690 0.030 
∞ 1.640 0.000 

 

Vid fastställande av den karakteristiska vertikala styvheten beräknas förhållandet mellan den last som 
uppträder vid en given förbestämd förskjutningsgräns för varje enskilt prov. Därefter beräknas ett 

medelvärde y   enligt [EKV 17]. Med hjälp av medelvärdet och [EKV 16] fås sedan styvheten i 

enheten 𝑘𝑁/𝑚𝑚. FEM-Design uttrycker styvhetsparametern i /𝑚 vilket betyder att en 

enhetsomvandling måste göras. Detta redovisas i bilaga b. 
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3 Genomförande 
Provkropparna tillverkades och provades vid Umeå universitet. Sju provkroppar genomgick provning 
och till detta användes en provmaskin, en längdmätare, en fasthållningsanordning samt 
datorprogramvara för registrering av provdata. 

Inom byggnadskonstruktion är det vanligt att provningar genomförs. Dessa genomförs bland annat för 
att ta reda på materialegenskaper hos olika enskilda material men även material i sammansatta 
element. I konstruktionssammanhang är provdata gällande brottlast, förskjutning och styvhet 
vanligtvis den data som är eftersökt, och dessa kan bestämmas med hjälp av att provmaskinen 
registrerar hur förskjutningen för en viss anbringad last förhåller sig till varandra. Efter en 
genomgången provning då ett prov har gått till brott erhålls ett last/förskjutningsdiagram som 
beskriver detta förhållande. Med hjälp av diagrammen kan sedan den karakteristiska brottlasten och 
vertikala styvheten beräknas [16]. 

Eftersom att standardvärden för styvhet vid vertikal förskjutning, det vill säga vid ren skjuvning, är en 
av de parametrar som programvaran FEM-Design använder sig av och vars styvhet Sigma Civil ville 
jämföra i en verklig provning, eftersträvades en så ren skjuvning som möjligt. Detta åstadkoms genom 
att anbringa en punktlast i den ena KL-skivan så nära skruvförbandet som möjligt, vilket gjorde att 
KL-skivorna kunde förskjutas i förhållande till varandra. Ytterligare en anledning till varför en ren 
skjuvning eftersträvades var för att bärförmågan som bestämdes med hjälp av dagens gällande 
beräkningsteori, lättare kan beräknas fram för ett skjuvat förband.  

 

3.1 Provkroppar 
För att kunna utföra provningen erfordrades KL-skivor för tillverkning av provkroppar. Med hjälp av 
14 stycken 100 mm tjocka KL-skivor i varierande storlek samt 28 träskruvar tillverkades sju 
provkroppar. Skivorna bestod av tre skikt där de yttre var 25 mm tjocka i hållfasthetsklass C24 och det 
inre var 45 mm tjockt i hållfasthetsklass C14. Eftersom skivorna hade en varierande storlek fick de 
kapas manuellt. Varje skiva kapades till en storlek som var 250x500 mm. Till detta arbetsmoment togs 
en sänksåg till hjälp, se figur 3. Skivorna lades på en bänk och sedan markerades andelen som skulle 
kapas bort. Sänksågens skena passades in längs markeringarna och därefter gjordes ett kapsnitt. 
Sänksågens maximala sågdjup var 55 mm och eftersom KL-skivornas tjocklek uppgick till 100 mm 
behövde skivorna sågas från båda sidor. Med hjälp av sänksågen erhölls raka och fina snitt vilket var 
viktigt när skivorna skruvades ihop i varandra två och två.   

 

Figur 3. KL-skiva som kapas till i rätt storlek. 
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Varje provkropp bestod av två KL-skivor som fixerades i varandra med ett förband, där varje förband 
bestod av fyra stycken 130 mm långa skråade träskruvar. Träskruvarna som användes var av typen 
SW-D 8x130 mm. Dessa skruvar valdes därför att de ofta används i den externa partens projektering 
och anledningen till det är att skruvarna ej kräver förborrning vilket resulterar i snabbt och enkelt 
montage i produktionen. Vid monteringen av skruvarna eftersträvades en lutning på skruven som 
uppgick till 40 grader, mätt mellan skruvriktningen och planet på den KL-skiva som skruvhuvudet satt 
i efter montering. Anledningen till just denna vinkel är dels därför att den teori som erhålles i KL-
Trähandboken förespråkar mellan 30 och 45 graders skruvvinkel och dels för att teorin baseras på att 
båda KL-styckena som skruvas ihop har lika lång skruvlängd i sig. Ifall vinkeln hade varit för stor 
eller för liten hade detta inte uppfyllts. 

När provkropparna monterades ställdes två KL-skivor vinkelrätt mot varandra och sedan fixerades 
skivorna tillfälligt i varandra med hjälp av två stycken limknäcktar. Limknäcktarna förhindrade 
skivorna från att tappa sin placering då skruvarna skruvades in, se figur 4. När skruvarna skulle 
skruvas in markerades skruvplaceringen enligt den förbestämda provuppställningen vilket togs fram 
genom att beakta det minimala kant- och ändavståndet samt det minimala inbördes avståndet för 
skruvar i KL-trä. Både KL-Trähandbokens och skruvtillverkarens minimiavstånd togs i beaktning vid 
skruvplaceringen vilket var ett kant-/ändavstånd på 48 mm och ett inbördes avstånd på 24 mm. Kant- 
och ändavståndet sattes till 50 mm och inbördes avståndet sattes till 133 mm [17], se figur 5. Storlek 
och måttsättning för provkroppen visas i figur 6. 

 

               Figur 5. Färdigtillverkad provkropp. 
Figur 4. Provkropp som är 
fixerad med limknäcktar. 

Figur 6. Måttsatt ritning över provkropparna. 



13 
 

3.2 Provuppställning 
Provuppställningen bestod av en fasthållningsanordning, en provmaskin, en längdgivare, se figur 7, 
samt en dator med datorprogramvara. 

 

Figur 7. Provuppställning över provkropp. 

3.2.1 Provmaskinen 
Provmaskinen som användes i provningen är av märket Shimadzu och modellen heter AG-XPlus, se 
figur 8. AG-XPlus är en noggrann maskin och är utrustad med ultrasnabb registrering av fluktuationer 
i last-/förskjutningsförloppet vilket innebär att det gör det lätt att analysera förändringar i arbetskurvan 
under ett provningsförlopp. Maskinen har en tryck- och dragkapacitet på 100 kN och består av en 
kraftig konstruktion. Botten består av en stålplattform där fasthållningsanordningar samt provkroppar 
kan placeras och ovanför den finns en arm som hålls upp av en stålkonstruktion. Armen kan anbringa 
tryckande eller dragande krafter i provet som ska testas. Maskinen är utrustad med en längdgivare som 
fästs på materialet som skall genomgå provning. Givaren kommunicerar med datorprogrammet och 
loggför förskjutning i proven under provningsförloppet. Med hjälp av maskinens finkänslighet kan 
armen arbeta med en långsam hastighet vilket är fördelaktigt då man vill erhålla noggranna resultat. I 
provningen sattes hastigheten till 2 millimeter per minut. 

 

Figur 8. Shimadzu AG-X Plus provmaskin [18] 
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3.2.2 Fasthållningsanordning 
En förutsättning för ett lyckat provsresultat är att det som skall belastas sitter fast ordentligt för att inte 
framkalla oönskade vridande krafter och moment. I provningen skulle provkropparnas två KL-skivor 
skjuvas vertikalt i förhållande till varandra genom att den ena skivan fixerades samtidigt som en last 
anbringades i den andra skivan nära skivskarven. Hade inte den ena skivan fixerats skulle provkroppen 
utöver att skjuvas, även kunna utsättas för vridande krafter, vilket inte är önskvärt för ett tillförlitligt 
resultat. Den specialanpassade fasthållningsanordningen som tillverkades för att fixera den ena skivan 
består av en bottenplatta med en påsvetsad VKR-profil samt en hylla, se Figur 9. I VKR-profilen är ett 
plattstål fastsvetsat och i nedre änden på plattstålet är ytterligare två plattstål fastsvetsade och dessa 
fungerar som en hylla för den fixerade skivan. Efter att en provkropp hade monterats på 
fasthållningsanordningens hylla monterades en skruvtving i överkant av den skiva som skulle sitta 
fast. Skruvtvingen fästes mellan skivan och plattstålet.  

 

 

Figur 9. Fasthållningsanordning. 

3.2.3 Programvaran Trapezium X 
Provmaskinen var kopplad till en dator och dessa kommunicerade sinsemellan med hjälp av 
programvaran Trapezium X. Under provningarna registrerade Trapezium X den pålagda lasten och 
den åsamkade förskjutningen som provmaskinen uträttade i proven till dess att brott uppstod, se figur 
10. Resultatet från varje prov presenterades i ett last/förskjutningsdiagram och genom att analysera 
dessa kunde ingångsvärden avläsas som behövdes för fastställande av karakteristisk bärförmåga och 
karakteristisk vertikal styvhet. 

 

 

Figur 10. Trapezium X inhämtar data vid provtryckning av en provkropp. 
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3.3 Provtryckning av provkroppar 
Fasthållningsanordningen monterades fast i provmaskinens bottenplåt med hjälp av två skruvar och 
därefter placerades en provkropp på hyllan. En skruvtving monterades mellan plattstålet och den ena 
KL-skivan. Längdgivaren fixerades nära kanten i den skiva som stod på hyllan och ett bockat hålband 
monterades i den andra skivan som var tillräckligt långt för att hålbandet och längdgivaren skulle möta 
varandra, se figur 11.  

Mellan hålbandet och längdgivaren placerades en magnet vilket hade som uppgift att fixera 
längdgivarens stålstav med hålbandet. Provmaskinens arm bestod av en stålcylinder som var 50mm 
och eftersom att KL-skivorna var 100 mm breda placerades två stålkuber med längden 100 mm under 
cylindern för att lastfördelningen i skivan skulle bli optimal. Med tanke på att cylindern hade en 
utsträckning så kunde inte maskinen framkalla en ren vertikal skjuvning. Detta eftersom resultanten av 
den tryckande kraften som armen anbringade hamnade 25 mm ifrån skivskarven.  

 

Figur 11. Fastmoterad provkropp. 

Provmaskinen startades, kopplades upp mot Trapezium X och därefter påbörjades provningen. 
Maskinen skjuvade provkropparna en och en med en konstant hastighet av 2 mm/min under tiden som 
Trapezium X loggförde pålagd last och åsamkad förskjutning fram tills att brott uppstod eller till dess 
att provmaskinens maximala förskjutningskapacitet hade uppnåtts, se figur 12. Eftersom att 
längdgivarens stålstav och hålbandet var fixerat i varandra med en magnet så kunde längdgivaren 
loggföra den förskjutning som uppstod i provet då skivorna förskjöts i förhållande till varandra. För att 
studera vad som hände med skruvarna efter genomgången provning sågades en skruv ut ur en av 
provkropparna, se figur 13. 
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Figur 12. Provkropp som har gått till brott. 

 

Figur 13. Demonterad provkropp och skruv efter genomgången provtryckning. 

3.4  Framtagning av karakteristiska värden 
Framtagning av karakteristiska värden enligt provning gjordes genom att läsa av arbetskurvornas 
brottlaster och laster vid en fastställd gränsförskjutning, se bilaga b och bilaga c, för att därefter matas 
in i ekvationerna som finns i teoriavsnittet. Framtagning av karakteristiska värden enligt dagens 
beräkningsteori fastställdes med hjälp av samtliga ekvationer i teoriavsnittet, se bilaga a och bilaga b. 

Det var komplicerat att beräkna bärförmågan hos den valda provkroppen för hand och det resulterade i 
att ingenjörsmässiga antaganden och förenklingar fick göras. I beräkningsteorin stod vilka kontroller 
som skulle genomföras men för vissa framgick det inte hur dessa skulle verifieras för den valda 
provkroppen. Eftersom att skivorna endast bestod av tre skikt och skruvarna skulle skråas uppfylldes 
inte kravet att den effektiva längden skulle tränga in i minst tre skikt KL-trä. Det fanns ingen annan 
beräkningsgång för att räkna ut hålkanthållfastheten i förbandet och därför användes ändå [EKV 1] till 
detta. 

Eftersom att punktlasten inte gick att anbringa i direkt anslutning till skivskarvarna medförde detta att 
ett moment uppstod i förbandet utöver skjuvpåkänningen vilket resulterade i ett axiellt drag i samtliga 
skruvar. I verkligheten hjälptes alla skruvar åt att hålla emot krafterna som detta moment orsakade 
men eftersom det medförde komplexa beräkningar gjordes en förenkling. Det antogs att momentets 
resulterande krafter togs upp av ett kraftpar bestående av den översta skruven och en del av KL-
skivornas nedre ände.  
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Brottlasten är den maximala påfrestning en konstruktion klarar av innan den går till brott och den 
representeras av den högsta lasten som arbetskurvan når under ett provningsförlopp, se figur 14. För 
att bestämma bärförmågan baserat på 5-percentsfraktilen ska brottlasten avläsas för varje prov i 
mätserien. Dessa skall sedan viktas i förhållande till varandra med hjälp av statistiska formler.  

Styvheten representeras av lutningen på arbetskurvan i det elastiska området och beskrivs av 
∆

∆
, se 

figur 10. Vid provning kan det hända att arbetskurvan inte har ett linjärt område som är synligt och då 
är det svårt att urskilja var det elastiska och plastiska området är och därav vilken lutning som ska 
antas. Ett liknande scenario uppstår när sträckgränsen för ett kallbearbetat stål ska fastställas. 
Sträckgränsen representeras av den maximala spänning stålet kan belastas med utan att kvarstående 
deformationer uppstår vid avlastning. Sträckgränsen kan på sätt och vis likställas med den 
dimensionerande bärförmågan för provkroppen. Eftersom det är svårt att läsa av sträckgränsen i en 
arbetskurva för kallbearbetat stål finns det bestämmelser som säger att sträckgränsen definieras som 
den spänning som ger 0.2 % kvarstående deformation efter avlastning, där 0.2 % kvarstående 
deformation är en förskjutningsgräns.  

Likt det kallbearbetade stålet erhöll provkropparna en olinjär arbetskurva och därför var en liknande 
förskjutningsgräns tvungen att antas. Det fanns inga direktiv för vilken förskjutning som lutningen 
skulle baseras på varpå ett ingenjörsmässigt antagande gjordes. Eftersom att den karakteristiska 
styvheten baseras på 50-percentsfraktilen vilket används i bruksgränstillstånd gjordes antagandet att 
lutningen skulle baseras på provkroppens teoretiskt dimensionerande bärförmåga. Den åsamkade 
förskjutning varje prov erhöll vid den dimensionerade bärförmågan antecknades och sedan beräknades 
ett medelvärde av dessa vilket blev 3 mm. Efteråt avlästes den last som erhölls efter 3 mm förskjutning 
för varje prov och dessa dividerades sedan med 3 mm för att erhålla styvheten. Lasterna viktades 
därefter i förhållande till varandra med statistiska formler på samma sätt som för bestämmandet av den 
karakteristiska brottlasten.  

  

 

Figur 14. Avläsning av brottlast och styvhet i en arbetskurva. 
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4 Resultat 
Nedan presenteras en sammanställning av samtliga provkroppars avlästa laster som behövs för 
beräkning av den vertikala styvheten enligt provning, karakteristisk brottlast enligt provning samt den 
beräknade karakteristiska och dimensionerande brottlasten enligt teori. Samtliga beräkningar baserat 
på provning rörande brottlaster grundar sig på 5-percentsfraktilen och samtliga beräkningar rörande 
vertikal styvhet grundar sig på 50-percentsfraktilen. 

Beräkningar för fastställandet av samtliga värden i resultatet återfinns i bilaga a samt bilaga b och i 
bilaga c finns samtliga provkroppars arbetskurvor presenterade.  

4.1 Provresultat efter provtryckning av provkroppar 
Provmaskinen Shimadzu AG-X Plus provtryckte samtliga sju provkroppar och med hjälp av 
Trapezium X registrerades sju arbetskurvor. Utifrån dessa avlästes brottlaster som behövdes för att 
beräkna den karakteristiska brottlasten enligt provning, se tabell 3, samt laster som behövdes som 
ingångsvärde för beräkning av den karakteristiska vertikala styvheten, se tabell 4. Lasterna som 
avlästes för att kunna beräkna den karakteristiska vertikala styvheten lästes av vid en 3 mm 
gränsförskjutning och dividerades sedan med 3 mm för att få enheten kN/mm, se bilaga b. 

Tabell 3. Brottlaster vid provtryckning. 

Test 1 2 3 4 5 6 7 
Brottlast 
[KN] 

21.10 24.60 16.75 22.00 20.10 17.50 21.85 

 

Tabell 4. Provens avlästa laster vid en 3 mm gränsförskjutning vilka sedan är dividerade med 3 mm. 

Test 1 2 3 4 5 6 7 
Vertikal 
styvhet i 
enskilda 
prov 
[kN/mm] 

3.22 4.14 3.28 3.88 3.17 3.36 3.32 

 

4.2 Beräkning av karakteristisk bärförmåga och karakteristisk vertikal styvhet enligt 
provning 
Efter genomgången avläsning av laster både vad gäller bärförmåga och vertikal styvhet, användes 
lasterna som ingångsvärden för att beräkna den karakteristiska bärförmågan och den karakteristiska 
vertikala styvheten. För att kunna bestämma karakteristisk bärförmåga enligt 5-percentsfraktilen och 
karakteristisk vertikal styvhet enligt 50-percentsfraktilen var medelvärdet och standardavvikelsen 
tvungen att fastställas och dessa återfinns i tabell 5. 

Tabell 5. Medelvärde för bärförmåga och vertikal styvhet, karakteristiskt och dimensionerande värde för bärförmåga samt 
karakteristiskt värde för den vertikala styvheten i enheterna kN/mm och kN/m/m. 

Hållfasthetsparameter Medelvärde 
[kN] 

Karakteristiskt 
värde [kN] 

Dimensionerande 
värde [kN] 

Bärförmåga 20.56 13.86 9.60 
 Medelvärde 

[kN/mm] 
Karakteristiskt 
värde [kN/mm] 

Karakteristiskt 
värde [kN/m/m] 

Vertikal styvhet 3.48 3.19 6380 
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4.3 Karakteristisk och dimensionerande bärförmåga enligt teori 
Karakteristisk och dimensionerande bärförmåga, se tabell 6, fastställdes för den valda provkroppen 
med hjälp av KL-trähandboken och Dimensionering av träkonstruktioner del 1-2, se bilaga a. 

Tabell 6. Karakteristisk och dimensionerande bärförmåga enligt teori. 

Hållfasthetsparameter Karakteristiskt värde [kN] Dimensionerande värde [kN] 
Bärförmåga 14.48 10.16 

 

4.4 Jämförelse av teori och praktik 
I tabell 7 jämförs den karakteristiska och dimensionerande bärförmågan enligt provning med den som 
är beräknad enligt teori. I tabell 8 jämförs den karakteristiska vertikala styvheten enligt provning med 
den karakteristiska vertikala styvheten som FEM-Design har som standardiserat ingångsvärde. 

 

Tabell 7. Jämförelse av karakteristisk och dimensionerande bärförmåga enligt provning och teori. 

Hållfasthetsparameter Provning [kN] Teori [kN] 
Karakteristisk 
bärförmåga 

13.86 14.48 

Dimensionerande 
bärförmåga 

9.60 10.16 

  

Tabell 8. Jämförelse av karakteristisk vertikal styvhet enligt provning och programvara. 

Hållfasthetsparameter Provning 
[kN/m/m] 

FEM-Design 
[kN/m/m] 

Karakteristisk 
vertikal styvhet 

6380 10000000 
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5 Diskussion 
Den teoretiskt fastställda karakteristiska och dimensionerande bärförmågan, vilka beräknades till 
14.48 kN samt 10.16 kN, stämmer förvånansvärt bra överrens med den som är fastställd enligt 
provning, vilka uppgick till 13.86 kN respektive 9.60 kN. Den karakteristiska vertikala styvheten 
enligt provning baserat på en 3 mm gränsförskjutning fastställdes till 3.19 kN/mm vilket efter 
enhetsomvandling för jämförelse med FEM-Design kan skrivas som 6380 kN/m/m. FEM-Designs 
standardiserade ingångsvärde är 10000000 kN/m/m. Styvhetens värde enligt provning är således 
extremt mycket mindre än standardvärdet. 

Den karakteristiska bärförmågan enligt provning skiljer sig ifrån de brottlaster proven vidhöll när 
provmaskinen tryckte sönder dem, och en av anledningarna kan vara därför att det var få prov i 
mätserien. Hade fler provkroppar ingått i mätserien hade standardavvikelsen blivit mindre och det 
hade mest troligen ökat den karakteristiska bärförmågan. Den karakteristiska bärförmågan hade då 
mest troligen blivit mer lik brottlasterna som uppstod i provningen. 

Arbetet med att ta fram den teoretiska bärförmågan har kantats av problem i form av att teorins 
erfordrade krav för hålkanttryck ej har uppfyllts i det avseende att träskruvarna inte har skruvats 
igenom tre lager KL-trä per skiva. Trots att kravet ej har uppfyllts har beräkningsgången följts och 
skruvarna har på sin höjd skruvats igenom ett och ett halvt lager vilket torde betyda att den teoretiska 
bärförmågan egentligen bör reduceras. Eftersom att det inte finns någon teori som behandlar denna typ 
av fenomen är det svårt att bilda sig en uppfattning om hur stor reducering det skulle innebära. För att 
minska osäkerheten kring bärförmågan för dessa förband så skulle det vara väldigt fördelaktigt ifall 
teori tas fram som täcker in även detta.  

När en skruv är fixerad i en KL-skiva säger teorin att skruven måste ha ett minsta kant/ändavstånd för 
att få anses som fullt verksam. Jag tänker mig kant/ändavståndet som en tredimensionell rektangel 
vilket omsluter skruven och att trä måste finnas inom rektangelns volym för att skruven ska få anses 
som fullt verksam. En tanke som har slagit mig under examensarbetets gång är att när skruvar skråas i 
närheten av en kant/ände, även om minimiavståndet uppfylls, omsluter inte trä hela den 
tredimensionella rektangeln. Det kan spontant tänkas att skruven då inte borde kunna antas vara fullt 
verksam och att bärförmågan bör reduceras. En idé som skulle vara intressant att undersöka mer men 
som inte räknats på är att man kunde pröva reducera skruvens inträngningsdjup i förhållande till den 
procentuella avsaknaden av omslutande trä och på så sätt kunna beräkna fram en reducerad 
bärförmåga med hänsyn till detta.  

Värdet på den karakteristiska vertikala styvheten har varit problematisk att ta fram med tanke på att 
det inte finns några direktiv för hur stor gränsförskjutning som ska ansättas. Styvheten är högst i 
början av arbetskurvorna och sedan avtar den. Eftersom att gränsförskjutningen som är ansatt i 
examensarbetet baserar sig på den teoretiskt beräknade dimensionerande bärförmågan vilket är en bit 
in i arbetskurvan, är styvhetsvärdet betydligt lägre där. Hade styvheten beräknats med hänsyn till en 
brukslast hade den således blivit betydligt högre och antagandet om styvheten kan därför anses vara en 
aning defensivt och det borde gå att använda sig av ett högre värde vid dimensionering i 
bruksgränstillstånd. Trots detta går det klart och tydligt att se att styvhetsvärdena skiljer sig markant 
mellan provning och FEM-Design. Ifall konstruktioner dimensioneras efter det standardiserade 
ingångsvärdet kan det ge opålitliga lastfördelningar och därför tycker jag att man ska beakta detta.  
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6 Slutsats 
Slutsatsen som kan dras är att den framtagna karakteristiska bärförmågan enligt provning och teori 
stämmer bra överrens vilket betyder att osäkerheten kring detta har minskat. Det saknas dock teori 
som tar hänsyn till förband som inte uppfyller samtliga erfordrade krav vilket den nuvarande teorin 
förutsätter. Vad gäller den karakteristiska vertikala styvheten framtagen enligt provning så skiljer den 
sig väldigt mycket ifrån det standardiserade ingångsvärdet i FEM-Design.  
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8 Bilagor 
Bilaga a: Bilagan beskriver uppskattning av karakteristisk och dimensionerande bärförmåga i 
förbandstypen samt vilken teoretisk punktlast som proven borde kunna belastas med innan de går till 
brott. (Bortse från eventuella röda markeringar som omsluter variabler)  
 

Bilaga b: Bilagan beskriver beräkning av karakteristisk och dimensionerande bärförmåga enligt 5-
percentilsfraktilen och karakteristisk styvhet enligt 50-percentilsfraktilen utifrån provresultat. 

 

Bilaga c:  Bilagan visar last/förskjutningsdiagram som erhållits efter provning av samtliga 
provkroppar. (Bortse från markeringarna YP_2 i samtliga diagram) 

 



Bilaga a

Bilaga a - Bilagan beskriver uppskattning av karakteristisk och dimensionerande 
bärförmåga i förbandstypen samt vilken teoretisk punktlast som proven borde 
kunna belastas med innan de går till brott.

För provuppställning, se figur 1.

1

2

3
((mm))

4 ((mm))

figur 1. Provuppställning

Fastställning av bärförmågan i förbandet beräknas med hjälp av KL-trähandboken samt 
Dimensionering av träkonstruktioner del 2. Samtliga ingångsvärden som behövs i 
beräkningarna är hämtade ifrån Gunnebos produktblad för skruvtypen. Vid dimensionering 
av förband ska följande brottmoder kontrolleras enligt KL-trähandboken:

Skjuvning av skruvförbandet※
Utdragning och genomdragning av skruv samt materialbrott i skruv※
Tvärkraftsbärförmåga vid samverkande skjuvning och utdragning av skruvar※
Tryck vinkelrätt fiberriktningen i förbandet※

Skjuvning av skruvförbandet

Skjuvkapaciteten bestäms av KL-träets hålkanthållfasthet. Den karakteristiska 
hålkanthållfastheten i KL-trä med helgängad träskruv vinkelrätt planet ges av [EKV 1]: 

≔fhk ⋅⋅0.019 def
-0.3 ρk

1.24

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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givet: ≔def 5.4 mm ≔ρk 350 ――
kg

m3

ger:

≔fhk ⋅⋅⋅⋅0.019
⎛
⎜
⎝

⋅ρk ――
m3

kg

⎞
⎟
⎠

1.24

⎛⎝ ⋅def mm-1⎞⎠
-0.3

N mm-2

=fhk 16.36 ――
N

mm 2

[EKV 1] gäller om:

- träskruvens yttre gängdiameter skall vara lika med eller större än 6 mm - OK!
- KL-träets lagertjocklekar skall vara lika med eller större än 10 mm - OK!
- skruvarnas effektiva längd skall tränga in i minst tre skikt i KL-träet - EJ OK!

På grund av att träskruvarna är skråade så måste detta beaktas. En karakteristisk 
hålkanthållfasthet vid en vinkel α beräknas enligt [EKV 2]:

≔fhαk ――――――――
fhk

+⋅k90 sin ((α))
2

cos ((α))
2

givet: skruvdiameter: ≔d 8 mm

KL-träet består av barrträ vilket ger: ≔k90 +1.35 ⋅8 0.015

skråskruvning ger: ≔α 40 °

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.

2



Bilaga a

karakteristisk hålkanthållfasthet vinkelrätt planet: =fhk 16.36 ――
N

mm 2

ger: =k90 1.47

≔fhαk ―――――――
fhk

+⋅k90 sin ((α))
2

cos ((α))
2

=fhαk 13.7 ――
N

mm 2

[EKV 2] gäller under förutsättningen att skruvens diameter d ≤ 30 mm - OK!

Utdragning och genomdragning av skruv samt materialbrott i skruv

Vid fastställande av träskruvars axiella dragkapacitet beräknar man bärförmågan för tre 
olika brottmoder och sätter skruvens axiella dragkapacitet som minimivärdet. Följande 
moder kontrolleras:

Utdragsbrott i skruvens gängade del※
Genomdragningsbrott i KL-träet orsakat av skruvhuvudet※
Materialbrott i skruven ※

När ett förband med skruvar är axiellt belastade så skall hänsyn även tas till Johansens 
teori vad gäller beräkning av ett effektivt antal skruvar.

Den karakteristiska bärförmågan för utdragsbrott i skruvens gängade del beräknas enligt 
[EKV 3]:

≔FaxRk ⋅――――――――――
⋅⋅31 ⎛⎝ ⋅d mm-1⎞⎠

0.8
⎛⎝ ⋅lef mm-1⎞⎠

0.9

+⋅1.5 cos ((α))
2

sin ((α))
2

N

givet: ≔d 7.8 mm ≔lef 40 mm ≔α 45 °

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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≔lef 40 mm

ger: ≔FaxRk ⋅――――――――――
⋅⋅31 ⎛⎝ ⋅d mm-1⎞⎠

0.8
⎛⎝ ⋅lef mm-1⎞⎠

0.9

+⋅1.5 cos ((α))
2

sin ((α))
2

N

=FaxRk 3.55 kN

Ett effektivt antal skruvar som verkar i förbandet, enligt Johansens teori, beräknas med 
hjälp av [EKV 6]:

≔nef n0.9

givet: ≔n 4

ger: ≔nef n0.9

=nef 3.48

=――
nef

n
⋅870.55 10-3

Bärförmågan för axiellt belastade skruvar måste med andra ord reduceras 
med ungefär 13%.

utdragsbrott för en skruv med reducering ger:

≔FaxRkreducerad ⋅FaxRk ――
nef

n

=FaxRkreducerad 3.09 kN

Den karakteristiska bärförmågan för genomdragningsbrott i KL-träet orsakat av 
skruvhuvudet beräknas enligt [EKV 4]:

≔FaxαRk ⋅⋅fheadk dh
2

⎛
⎜
⎝
―
ρk
ρa

⎞
⎟
⎠

0.8

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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givet: ≔fheadk 38.8 ――
N

mm 2
≔dh 10 mm ≔ρk 350 ――

kg

m3
≔ρa 350 ――

kg

m3

ger: ≔FaxαRk ⋅⋅fheadk dh
2

⎛
⎜
⎝
―
ρk
ρa

⎞
⎟
⎠

0.8

=FaxαRk 3.88 kN

genomdragningsbrott för en skruv med reducering ger:

≔FaxαRkreducerad ⋅FaxαRk ――
nef

n

=FaxαRkreducerad 3.38 kN

Den karakteristiska bärförmågan för materialbrott i en skruv som ingår i ett förband, 
beräknas enligt [EKV 5] och [EKV 6] kombinerat:

≔FtRk ⋅ftensk ――
nef

n

givet: ≔ftensk 23 kN =――
nef

n
⋅870.55 10-3

ger: ≔FtRk =⋅ftensk ――
nef

n
20.02 kN

Brottmoden som uppstår i skruvarna vid axiellt drag är således utdragsbrott i träskruvens 
gängade del, vilket ger att bärförmågan per skruv är:

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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≔FtRk =⋅ftensk ――
nef

n
20.02 kN

Brottmoden som uppstår i skruvarna vid axiellt drag är således utdragsbrott i träskruvens 
gängade del, vilket ger att bärförmågan per skruv är:

=FaxRkreducerad 3.09 kN

Tvärkraftsbärförmåga vid samverkande skjuvning och utdragning av skruvar

Den karakteristiska tvärkraftsbärförmågan för skruv i förband trä mot trä och som har 
enkelt skjuvningsplan där samverkande skjuvning och utdragning verkar, beräknas med 
hjälp av Johansens teori vad gäller brottmoder och ges av [EKV 7]:

Brottmoden som i [EKV 7] ger den lägsta bärförmågan bestämmer den karakteristiska 
tvärkraftsbärförmågan för en skruv. Kontroll av brottmoderna enligt [EKV 8] ska också 
göras för att kontrollera så att bidraget av axiell dragkapacitet inte överstiger 100% (för 
träskruv) av första termen:

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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≔fh1k fhαk =fh1k 13.7 ――
N

mm 2

givet: =fhαk 13.7 ――
N

mm 2
och så

≔fh2k fhαk =fh2k 13.7 ――
N

mm 2

≔β ――
fh1k
fh2k

så =β 1

≔lskruv 130 mm ≔d 8 mm ≔t ――
lskruv
2

=FaxRkreducerad 3.09 kN ≔MyRk ⋅32076 N mm

≔t1 t =t1 65 mm
ger: =t 65 mm och så

≔t2 t =t2 65 mm

[EKV 7] ger:

Brottmod A och B:

≔FvRkab =⋅⋅fhαk t d 7.12 kN

Brottmod C:

≔FvRkc =+⋅―――
⋅⋅fhαk t d

+1 β
-

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
++β ⋅2 β2

⎛
⎜
⎜⎝

++1 ―
t1
t2

⎛
⎜
⎜⎝
―
t1
t2

⎞
⎟
⎟⎠

2 ⎞
⎟
⎟⎠

⋅β3
⎛
⎜
⎜⎝
―
t2
t1

⎞
⎟
⎟⎠

2

⋅β
⎛
⎜
⎜⎝

+1 ―
t2
t1

⎞
⎟
⎟⎠

⎡
⎢
⎢⎣

⎤
⎥
⎥⎦

―――――
FaxRkreducerad

4
3.72[[ ]] kN

kontroll - bidrag av axiell dragkapacitet enligt [EKV 8]:

=―――――――
―――――
FaxRkreducerad

4

-FvRkc ―――――
FaxRkreducerad

4

⋅261.75 10-3⎡⎣ ⎤⎦ < 1.0 OK!

Brottmod D:
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≔FvRkd =+⋅⋅1.05 ―――
⋅⋅fhαk t d

+2 β
-

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
+⋅⋅2 β (( +1 β)) ―――――――

⋅⋅⋅4 β (( +2 β)) MyRk

⋅⋅fhαk d t2
β

⎡
⎢
⎢⎣

⎤
⎥
⎥⎦

―――――
FaxRkreducerad

4
3.76[[ ]] kN

kontroll - bidrag av axiell dragkapacitet:

=―――――――
―――――
FaxRkreducerad

4

-FvRkd ―――――
FaxRkreducerad

4

⋅258.56 10-3⎡⎣ ⎤⎦ < 1.0 OK!

Brottmod E:

≔FvRke =+⋅⋅1.05 ―――
⋅⋅fhαk t d

+1 ⋅2 β
-

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
+⋅⋅2 β2 (( +1 β)) ――――――――

⋅⋅⋅4 β (( +1 ⋅2 β)) MyRk

⋅⋅fhαk d t2
β

⎡
⎢
⎢⎣

⎤
⎥
⎥⎦

―――――
FaxRkreducerad

4
3.76[[ ]] kN

kontroll - bidrag av axiell dragkapacitet:

=―――――――
―――――
FaxRkreducerad

4

-FvRke ―――――
FaxRkreducerad

4

⋅258.56 10-3⎡⎣ ⎤⎦ < 1.0 OK!

Brottmod F:

≔FvRkf =+⋅⋅1.15
‾‾‾‾‾
――

⋅2 β
+1 β

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅⋅2 MyRk fhαk d ―――――
FaxRkreducerad

4
3.82 kN

kontroll - bidrag av axiell dragkapacitet:

=―――――――
―――――
FaxRkreducerad

4

-FvRkf ―――――
FaxRkreducerad

4

⋅253.26 10-3 < 1.0 OK!

Karakteristisk bärförmåga för en skruv i förbandet blir:
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Karakteristisk bärförmåga för en skruv i förbandet blir:

≔FvRk =min ⎛⎝ ,,,,FvRkab FvRkc FvRkd FvRke FvRkf⎞⎠ 3.72 kN

Brottmod C är lägst och brott definieras enligt Johansens teori som att skruvarna kommer 
att vika sig i KL-skivorna utan att skruvarna plasticeras nämnvärt. Resultatet av 
beräkningarna hittills är följande:

Karakteristisk utdragsbärförmåga per skruv - =FaxRkreducerad 3.09 kN

Karakteristisk tvärkraftsbärförmåga per skruv - =FvRk 3.72 kN

Fastställande av brottlast åsamkad av punktlast

Beräknar hur stor punktlast P proven kan belastas med enligt provuppställningen innan den 
översta skruven går till brott, se figur 2. För att beräkna detta så utförs interaktion mellan den 
översta skruvens tvärkraftsbärförmåga och utdragsbärförmåga enligt [EKV 9] tillsammans med 
[EKV 10], [EKV 11], och [EKV 12]:
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Både karakteristisk brottlast (Pkar) och dimensionerande brottlast (Pdim) beräknas.

Beräkning av karakteristisk brottlast Pkar:

givet: =FvRk 3.72 kN
=FaxRkreducerad 3.09 kN

Prövar att sätta lasteffekten FvEd=3.62 kN 
per skruv och beräknar sedan med hjälp av 
[EKV 12] vilken bärförmåga fyra skruvar 
har:

ger: ≔FvEd 3.62 kN

≔Pkar ⋅4 FvEd

=Pkar 14.48 kN
figur 2. Beskriver vilket avstånd 
d från skivskarvarna som lasten 
P angriper, samt den inre 
antagna hävarmen z.

Beräknar dragkraften som uppstår i översta skruven på grund av lasten 
Pkar genom att först beräkna momentet med [EKV 11] som P orsakar för 
att sedan räkna ut ett ekvivalent kraftpar med hävarmen z enligt [EKV 10]:

givet: ≔z 450 mm ≔d 22 mm =FvEd 3.62 kN

ger: ≔Mkar ⋅Pkar d =Mkar 318.56 N·m

≔FaxEd ――
Mkar

z
=FaxEd 707.91 N

Interaktion enligt [EKV 9] ger:

=+
⎛
⎜
⎝
―――――

FaxEd

FaxRkreducerad

⎞
⎟
⎠

2 ⎛
⎜
⎝
――
FvEd
FvRk

⎞
⎟
⎠

2

⋅998.34 10-3 < 1.0 OK!

Slutsats: Den karakteristiska punktlasten Pkar borde teoretiskt kunna uppgå till 14.48 kN

Beräkning av dimensionerande brottlast Pdim:

Dimensionerande bärförmåga för träförband beräknas med hjälp av [EKV 13]:
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Dimensionerande bärförmåga för träförband beräknas med hjälp av [EKV 13]:

≔FRd ⋅kmod ――
FvRk
γM

givet: ≔kmod 0.9

≔γM 1.3

=FvRk 3.72 kN

ger: ≔FRd ⋅kmod ――
FvRk
γM

=FRd 2.58 kN

Varje skruv har alltså en dimensionerande tvärkraftsbärförmåga Frd=2.58 kN

Prövar att sätta lasteffekten FvEd=2.54 kN per skruv och 
beräknar sedan med hjälp av [EKV 12] vilken bärförmåga 
fyra skruvar har:

ger: ≔FvEd 2.54 kN

≔Pdim ⋅4 FvEd

=Pdim 10.16 kN

Beräknar dragkraften som uppstår i översta skruven på grund av lasten 
Pdim genom att först beräkna momentet med [EKV 11] som P orsakar för 
att sedan räkna ut ett ekvivalent kraftpar med hävarmen z enligt [EKV 10]:

givet: ≔z 450 mm ≔d 22 mm =FRd 2.58 kN

ger: ≔M ⋅Pdim d =M 223.52 N·m
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≔FaxEd ―
M
z

=FaxEd 496.71 N

Interaktion enligt [EKV 9] ger:

=+
⎛
⎜
⎝
―――――

FaxEd

FaxRkreducerad

⎞
⎟
⎠

2 ⎛
⎜
⎝
――
FvEd
FRd

⎞
⎟
⎠

2

⋅997.4 10-3 < 1.0 OK!

Slutsats: Den dimensionerade punktlasten Pdim borde teoretiskt kunna uppgå till 10.16 kN

Kontroll - tryck vinkelrätt fiberriktningen i förbandet :

I beräkningarna ovan så har hänsyn ej tagits till KL-skivornas hållfasthet vad gäller 
tryck vinkelrätt och parallellt fibrerna. Änden av skivan som inte sitter fastmonterad i 
jiggen, belastas med både tryck vinkelrätt och parallellt fiberriktningen. Skivan som 
sitter fast i jiggen utsätts enbart för tryck vinkelrätt fiberriktningen. Eftersom att KL-
trä har högre hållfasthet vid tryck parallellt fiberriktningen än vid tryck vinkelrätt 
fiberriktningen så utförs kontroll av hållfasthetskapacitet enbart för KL-skivan som 
sitter fast i jiggen, se figur 3.

Hur stor måste KL-skivans tryckzon vara för att klara det största lastfallet, det vill säga 
punktlasten Pkar=14.48 kN, vilket åsamkar en normalkraft FaxEd i skruven som uppgår 
till 707.91 N?

Virket i yttersta skiktet på KL-skivorna består av C24 varpå fc90k=2.5 MPa används. Den 
dimensionerande hållfastheten vid tryck vinkelrätt fibrerna beräknas med [EKV 13]:

givet: ≔fc90k 2.5 MPa

≔kmod 0.9

≔γM 1.3

≔fc90d ⋅kmod ――
fc90k
γM

ger: =fc90d 1.73 MPa

och ≔σ fc90d ((mm))

så =σ 1.73 MPa figur 3. Beräkning av erforderlig yta 
utsatt för tryck i KL-skiva.
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figur 3. Beräkning av erforderlig yta 
utsatt för tryck i KL-skiva.

Skivans bredd är 100mm varpå ≔b 100 mm

≔FaxEd 707.91 N

Beräknar höjden x som behövs för att motstå trycket som FaxEd åsamkar 
enligt [EKV 14] och beräknar sedan den slutliga inre hävarmen zeff enligt 
[EKV 15]:

ger:

≔x ――
FaxEd

⋅σ b
=x 4.09 mm vilket härleds ifrån ≔σ ―

F
A

≔zeff -z ―
x
2

så =zeff 447.95 mm

Eftersom att den tidigare antagna hävarmen z inte skiljer sig speciellt mycket från den 
verkliga zeff, så görs inga ytterligare beräkningar vad gäller maximal punktlast och denna 
differans försummas.
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Bilaga b - Bilagan beskriver beräkning av karakteristisk och dimensionerande 
bärförmåga enligt 5-percentilsfraktilen och karakteristisk styvhet enligt 50-
percentilsfraktilen utifrån provresultat.

För att kunna beräkna karakteristisk bärförmåga och styvhet för en provserie måste man 
använda sig av statistiska beräkningsmetoder. Samtliga statistiska beräkningar i denna bilaga 
baserar sig på den svenska standarden SS-EN 14358:2016. 

Karakteristisk bärförmåga utifrån provresultat:
Den karakteristiska bärförmågan ges av [EKV 16] tillsammans med [EKV 17] 
och [EKV 18]:

≔fk -y ⋅ksn sy [EKV 16]

≔n 7
så: ≔y ⋅―

1
n

∑
=i 1

n

Fi och
Fi - samtliga provkroppars brottlast [N]

≔ksn 2.46 ≔sy max
⎛
⎜
⎜⎝

,
⎛
⎜
⎜⎝

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾0
⋅――

1
-n 1

∑
=i 1

n

⎛⎝ -Fi y⎞⎠
2 ⎞
⎟
⎟⎠

(( ⋅0.05 y))
⎞
⎟
⎟⎠

ger:
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Bilaga b ≔sy max
⎛
⎜
⎜⎝

,
⎛
⎜
⎜⎝

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾0
⋅――

1
-n 1

∑
=i 1

n

⎛⎝ -Fi y⎞⎠
2 ⎞
⎟
⎟⎠

(( ⋅0.05 y))
⎞
⎟
⎟⎠

≔ksn 2.46

ger:

≔y =―――――――――――――――――
++++++21100 24600 16750 22000 20100 17500 21850

7
⋅20.56 103 N

≔sy max
⎛
⎜
⎜⎝

,
⎛
⎜
⎜⎝

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
⋅――

1

-n 1

⎛
⎝ ++++++(( -21100 y))

2
(( -24600 y))

2
(( -16750 y))

2
(( -22000 y))

2
(( -20100 y))

2
(( -17500 y))

2
(( -21850 y))

2 ⎞
⎠
⎞
⎟
⎟⎠

⋅0.05 y
⎞
⎟
⎟⎠

=sy ⋅2.72 103 N

med ≔ksn 2.46 =y ⋅20.56 103 =sy ⋅2.72 103 insatt i ≔fk -y ⋅ksn sy

ger: =fk ⋅13.86 103 N Den karakteristiska bärförmågan uppgår alltså till 13.86 kN

Dimensionerande bärförmåga utifrån provresultat:

Den dimensionerande bärförmågan beräknas genom att använda sig av den karakteristiska 
bärförmågan och sen tillföra säkerhetsfaktorer enligt [EKV 13]:

≔FRd ⋅kmod ――
fk
γM

givet: ≔kmod 0.9

≔γM 1.3

≔fk ⋅13.86 kN

ger: ≔FRd =⋅kmod ――
fk
γM

9.6 kN

Den dimensionerande bärförmågan för förbandet uppgår alltså till 9.6 kN.

Karakteristisk vertikal styvhet utifrån provresultat:
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Karakteristisk vertikal styvhet utifrån provresultat:

Den karakteristiska förskjutningsmodulen bestäms vid en förskjutningsgräns som 
representerar medeldeformationen då proven uppnår den dimensionerande handberäknade 
brottlasten Pdim=10.16 kN. 

För att ta fram förskjutningsgränsen så studeras last/deformationsdiagrammen som 
provningarna har gett och sedan antecknas den deformation som har uppstått vid 
Pdim=10.16 kN för varje enskilt prov, se tabell 1.

tabell 1. Uppmätta deformationer 
vid brottlasten Pdim=10.16 kN

Prov

((n))

1

2

3

4

5

6

7

Deformation ⎛⎝ui⎞⎠

((mm))

3.54

1.57

3.30

2.26

3.83

3.13

3.22

Beräknar förskjutningsgränsen         enligt [EKV 17]:um ≔um ⋅―
1
n

∑
=i 1

n

ui

Med deformationer hämtade ur tabell 1 erhålls:

≔um =――――――――――――――
++++++3.54 1.57 3.30 2.26 3.83 3.13 3.22

7
2.98 mm

När förskjutningsgränsen är känd antecknas vilken last som uppträder i samtliga prov vid 
denna deformation och sedan divideras den med förskjutningsgränsen, se tabell 2.
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När förskjutningsgränsen är känd antecknas vilken last som uppträder i samtliga prov vid 
denna deformation och sedan divideras den med förskjutningsgränsen, se tabell 2.

tabell 2. Last som uppträder i varje prov 
vid den bestämda förskjutningsgränsen 
som sedan är dividerad med 
förskjutningsgränsen.

Prov

((n))

1

2

3

4

5

6

7

Last ⎛⎝Fi⎞⎠

((kN))

3.22

4.14

3.28

3.88

3.17

3.36

3.32

Den karakteristiska vertikala styvheten bestäms sedan med hjälp av [EKV 16], [EKV 17] och 
[EKV 18]:

≔Kk -km ⋅ksn sy

ger: ≔km =――――――――――――――
++++++3.22 4.14 3.28 3.88 3.17 3.36 3.32

7
3.48 kN

≔sy max
⎛
⎜
⎜⎝

,
⎛
⎜
⎜⎝

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
++++++⋅――

1

-n 1
⎛⎝ -3.22 km⎞⎠

2
⎛⎝ -4.14 km⎞⎠

2
⎛⎝ -3.28 km⎞⎠

2
⎛⎝ -3.88 km⎞⎠

2
⎛⎝ -3.17 km⎞⎠

2
⎛⎝ -3.36 km⎞⎠

2
⎛⎝ -3.32 km⎞⎠

2 ⎞
⎟
⎟⎠

⎛⎝ ⋅0.05 km⎞⎠
⎞
⎟
⎟⎠

=sy 0.88 kN

≔ksn 0.331

≔Kk =-km ⋅ksn sy 3.19 kN/mm

Den karakteristiska förskjutningsmoduler blir således 3.19 kN/mm för den specifika 
provkroppen. Förskjutningsmodulen beskrivs som kN/m/m i FEM-design varpå det beräknade 
värdet måste omvandlas till kN/m och sedan räknas fram som kN/m/m:

Provkroppen är 0.5 m hög och deformeras 1 mm vid en last av 3.1 kN.

Tänker att två provkroppar står ovanpå varandra vilket bildar en 1 m hög provkropp. Vad 
måste lasten vara för att dessa tillsammans ska deformera 1 mm:
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Provkroppen är 0.5 m hög och deformeras 1 mm vid en last av 3.1 kN.

Tänker att två provkroppar står ovanpå varandra vilket bildar en 1 m hög provkropp. Vad 
måste lasten vara för att dessa tillsammans ska deformera 1 mm:

=――
3.19
0.5

6.38 kN/mm/mm

Vad blir detta i kN/m/m?

6.38*1000=6380 kN/m/m

Den karakteristiska vertikala styvheten är således 6380 kN/m/m.
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Bilagan visar last/förskjutningsdiagram som erhållits efter provning av samtliga provkroppar. 

Erhållna last/förskjutningsdiagram visas i figur 1-7. 

 

Figur 1. Prov 1 
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Figur 2. Prov 2 

 

Figur 3. Prov 3 
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Figur 4. Prov 4 

 

 

 

Figur 5. Prov 5 
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Figur 6. Prov 6 

 

 

Figur 7. Prov 7 


