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Sammanfattning 
När Eurokod 5, standarden för dimensionering av träkonstruktioner, infördes i Sverige så 
gjordes det även en sänkning av hållfasthetsvärden för trä vid tryck vinkelrätt fibrerna. 
Tidigare kapacitet på 8 MPa för limträklass L40 var nu för högt, och den av Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut (SP) reviderade CE L40c fick en kapacitet på 2,7 MPa. Ett 
problem i och med detta blev att byggnader som är konstruerade och uppförda enligt 
Boverkets föreskrifter inte längre kan utformas på samma sätt sedan Eurokodernas 
införande. Syftet med arbetet blev därför att: 
  

• Ta reda på varför sänkningen skedde 
• Ta fram några räkneexempel på hur man kan åtgärda för låg kapacitet vid tryck 

vinkelrätt fibrerna 
 
Litteraturstudien som ligger till grund för arbetet visar på att sänkningen skedde på grund av 
att Eurokodernas provmetod för bestämning av hållfastheten skiljer sig från den metod som 
Boverket använt. Den stora skillnaden ligger i att Eurokoderna inte utnyttjar lastspridning i 
trä, där lasten kan spridas från en träfiber till en annan intilliggande och på så vis öka den 
faktiska kapaciteten. Det kan också nämnas att själva dimensioneringsprocessen inte har lika 
stor betydelse som hållfasthetsklassningen. 
 
De beräkningar som gjordes i enlighet med arbetets andra syfte visar lämpliga 
förstärkningsåtgärder vid upplaget. De tre förstärkningsåtgärder som har undersökts är: 
 

• Stålplåt som läggs mellan pelare och balk för att på så vis utöka upplagslängd och 
därmed sprida upplagstrycket 

• Stålskruvar som skruvas in vid upplaget, tvärs fibrerna i balken 
• Trästavar som limmas in vid upplaget, tvärs fibrerna i balken 

 
Alla beräkningar utfördes med 100 kN last, balktvärsnitt på 215x630 mm, pelartvärsnitt på 
215x150 mm och upplagslängd 150 mm.  
 

• Då stålplåtens bredd var 215 mm och med stålkvalitet s235 erhölls enligt beräkningar 
en plåttjocklek på15 mm och en plåtlängd på 270 mm för att klara av 
dimensionerande last. 

• För 6 st stålskruvar M12 4.6 och penetrationsdjup 400 mm erhölls enligt beräkningar 
en ny karakteristisk kapacitet på 5,6 MPa. 

• För 6 st trästavar av björk, 19 mm diameter och penetrationsdjup 400 mm erhölls 
enligt beräkningar en ny karakteristisk kapacitet på 5,07 MPa. 

 
 
 
 
 
 
 
  



Abstract 
When Eurocode 5, design rules for timber structures, was introduced in Sweden there was 
also a reduction in strength values for structural timber, and especially when it comes to 
compression perpendicular to the grain. Earlier on, before Eurocode 5, the capacity of 
Scandinavian glulam L40 was 8 MPa which now was to be revised by the Technical Research 
Institute of Sweden (SP). The new value was set to 2.7 MPa and the new revised glulam was 
named CE L40c. A problem now arose, namely so that existing structures (which are 
designed after the old Swedish standard BKR) no longer can be designed in the same way. 
The purpose of this thesis was to: 
 

• Find out why the reduction in capacity for compression perpendicular to the grain 
occurred 

• Make a few examples through calculations on how to fix this problem 
 
The studies of literature which this thesis is based upon indicates that the reduction in 
capacity was due to the very nature of how the Eurocodes determines the strength classes, 
and how it is different from BKR. The big difference is that in the Eurocodes there is no 
utilization of the physical phenomenon where the loaded wood fibres distributes the load to a 
nearby unloaded fibre. This phenomenon greatly increases the capacity at compression 
perpendicular to the grain. It should be mentioned that this work also indicates that the 
design process does not have the same impact on the design of structures as the grading of 
strength classes has. 
 
According to the second purpose of this thesis, a set of calculations were made which 
indicates appropriate methods of reinforcement of a wooden beam. The three methods are: 
 

• A steel plate which is placed between a column and a beam to increase the support 
length and therefore spread the support stress over a larger area of the beam 

• Steel screws which are screwed into the beam at the support, perpendicular to the 
grain 

• Wooden rods which are glued in place inside the beam at the support, perpendicular 
to the grain 

 
All calculations were made with a load of 100 kN, cross section of the beam is 215x630 mm, 
cross section of the column is 215x150 mm and support length is 150 mm. 
 

• When the width of the steel plate is 215 mm and steel grade s235 is used, the steel 
plate dimensions required are, according to calculations, thickness of 15 mm and 
length of 270 mm. 

• With 6 steel screws, M12 4.6 and a penetration depth of 400 mm, a new characteristic 
capacity of 5.6 MPa was obtained. 

• With 6 wooden rods made out of birch, 19 mm diameter and a penetration depth of 
400 mm, a new characteristic capacity of 5.07 MPa was obtained. 
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1. Inledning  
Detta examensarbete är tänkt att undersöka problematiken i en träkonstruktion när det 
gäller för låg kapacitet vid upplagstryck. Sänkning har medfört problem för de svenska 
konstruktörerna vid dimensionering av byggnader. Arbetet görs i samarbete med och på 
Sweco Structures AB i Umeå. 
  
1.1 Bakgrund  

I Sverige gick man år 2011 över till att dimensionera efter Eurokoderna, den nya standarden 
för de europeiska länderna att konstruera och dimensionera efter. En av anledningarna till 
införandet av Eurokoderna var att få till en ökad rörlighet för byggprodukter, 
konstruktionslösningar och andra ingenjörstjänster de europeiska länderna emellan och nu 
skulle länderna alltså få likadana dimensioneringsregler. En annan aspekt var ett mer 
enhetligt säkerhetstänkande vid dimensioneringen. Varje medlemsland kan sedan själv välja 
några olika parametrar som är specifika för just det landet, till exempel vindlastens och 
snölastens utformning och omfattning. I Sverige är det Boverket som svarar för de nationellt 
valda parametrarna och för tillämpning av de europeiska konstruktionsstandarderna, EKS. 
[6] 
 
När standarden Eurokod 5 (för dimensionering av träkonstruktioner) infördes så skedde 
även en sänkning av hållfasthetsvärden för trä vid tryck vinkelrätt fibrerna. Tidigare 
kapacitet på 8 MPa för limträklass L40 var nu för högt [16], och den av svensk träindustri 
reviderade CE L40c fick en kapacitet på 2,7 MPa. [15] Ett stort problem blev att byggnader 
som är konstruerade och uppförda enligt Boverkets föreskrifter inte längre kan utformas på 
samma sätt sedan Eurokodernas införande. 
 
1.2 Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på varför och hur en sådan 
kapacitetsnedskrivning skedde. Kopplat till detta kommer även en begränsad mängd 
beräkningar att utföras enligt Eurokod 5. Syftet med beräkningarna är att visa på några olika 
beräkningsexempel när det gäller att lösa problemet med för låg kapacitet vid upplagstryck.   
 
1.3 Målsättning  

Målsättningen är att i klartext kunna skriva vad det är som har orsakat 
kapacitetsnedskrivningen för träets tryckhållfasthet vinkelrätt fiberriktningen. Gällande 
beräkningarna så är målsättningen att få till en enklare guide för några olika lösningar för 
problemet med för låg kapacitet vid upplagstryck. Beräkningarna förväntas bli en sorts 
vägledning.  
 
1.4 Avgränsning  

Inga egna tryckprover kommer eller laboratorieförsök kommer att utföras. Primära 
informationskällor kommer huvudsakligen att bestå av den vetenskapliga forskning som 
ligger till grund för Eurokod 5, men även annan forskning som bedöms ha relevans och 
kredibilitet för detta arbete kan komma att användas. Andra examensarbeten som bedöms 
hålla en hög kvalitet kan användas. 
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1.5 Rapportens disposition 

Kapitel 2 beskriver tillvägagångssättet som hela rapporten baseras på. 
 
I kapitel 3, 4 och 5 tas bakomliggande teori för tryck vinkelrätt fibrerna upp. Först träet som 
material, sedan de olika provmetoderna som används för att ta fram materialets egenskaper 
och sist vilka dimensioneringsnormer det resulterar i. 
 
I kapitel 6 redovisas olika förstärkningsåtgärder vid för låg kapacitet vid tryck vinkelrätt 
fibrerna. 
 
I kapitel 7 redovisas resultaten från de beräkningar som gjorts. I bilagor redovisas 
beräkningsgången. 
 
I kapitel 8 ges författarens slutsatser av arbetet. 
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2. Metodik 
Tillvägagångssättet var att genom inläsning av vetenskaplig forskning som ligger till grund 
för Eurokoderna få den information som var nödvändig för att uppnå syftet. Utgångspunkt 
var Eurokodernas referenser och därigenom arbeta bakåt. Trovärdigheten och riktigheten i 
dessa källor kan därför anses vara på högsta möjliga nivå. Övriga källor av relevans var 
svensk träindustri, svensk forskning och europeisk forskning. 
 
Tidigare kurslitteratur som använts på Byggteknikprogrammet vid Umeå Universitet har 
använts vid behov. 
 
2.1 Verktyg 

Nedan listas de programvaror och verktyg som använts i detta examensarbete. 
 
2.1.1 Microsoft Word 

För dokumentskrivning har Microsoft Word använts. Beskrivning överflödig. 
 
2.1.2 MathCAD 

I arbetet har beräkningsprogrammet MathCAD använts. Valet att använda ett 
beräkningsverktyg är för att få till ett bra flöde i beräkningarna så att inte onödig tid slösas på 
enklare beräkningar. Tiden det tar för att lära sig programmet vinner man tillbaka genom en 
kraftigt förenklad beräkningsprocess när formlerna väl är uppsatta. 
 
I programmet ställs formler upp som består av önskat antal parametrar. Sedan definieras 
parametrarna separat och olika värden kan med enkelhet bytas ut och olika resultat är enkla 
att få fram. 
 
2.1.3 Eurokoderna, nätupplaga 

Swedish Standards Institute är den organisation i Sverige som har ansvaret för Eurokoderna. 
Tillgång till eurokoderna finns i form av en upplaga online, som det finns åtkomst till både på 
Sweco Structures AB och på Umeå Universitet.  
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3. Träet som byggnadsmaterial 
Fura och gran har under miljontals år utvecklats till att ha hög hållfasthet i just den naturliga 
miljön den lever i, nämligen ståendes upprätt med egentyngd som permanent last och vind 
som yttre påfrestning [10]. Det gör att träet blir naturligt starkt mot böjspänningar och 
tryckspänning i dess längsriktning vilken även kan kallas för dess för fiberriktning. Trä är 
nämligen uppbyggt av avlånga celler som bildar en fiberstruktur vars styrka ligger i 
belastning parallellt fibrerna, se figur 1 för grafisk förklaring av träets uppbyggnad.  
 

 
Figur 1. En grov förenkling över hur drag och tryck fungerar parallellt och vinkelrätt fibrerna. ”Stängerna” 
motsvarar fiberstrukturen i träet. [7] 

 
För att kunna konstruera och dimensionera i trä behöver man veta vilka 
hållfasthetsegenskaper som träet då har. Hållfastheten är kopplad till vilken typ av träd det 
rör sig om. Specifikt handlar det om vilken densitet som veden har, vilket då är starkt 
beroende av till exempel tillväxthastighet, mängd sol, var trädet har växt, markförhållanden 
och dylikt. Vid hållfasthetsberäkningar så används det som kallas torr-rådensitet. Den 
svenska skogen är historiskt av högre kvalitet på grund av att den växer långsamt i jämförelse 
med skog längre söderut. [11-12] 
 
En oerhört viktig aspekt vid val av trä som konstruktionsmaterial är då att ta i beaktning i 
vilken riktning som träet kommer att belastas i. Mekaniskt så har trä tre huvudsakliga 
kraftriktningar i vilka den har olika egenskaper, se figur 2. Dessa är parallellt fibrerna, 
tangentiellt årsringarna och vinkelrätt årsringarna. Tangentiellt och vinkelrätt årsringarna 
brukar båda två kategoriseras som vinkelrätt fibrerna. [13] 
 

 
Figur 2. Principskisser över en trädstam och en utskuren kub med de olika belastningsriktningarna. L är i 
fiberriktningen, R är radiellt mot årsringarna och T är tangentiellt mot årsringarna. [4] 
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Densiteten på veden är direkt kopplad till hållfastheten på den färdiga byggvaran. Enligt 
normen SS-EN 384:2010 så är den karakteristiska hållfastheten vid tryck vinkelrätt fibrerna, 
generellt sett för barrved, 0,007 gånger den karakteristiska densiteten. I normen SS-EN 
338:2009 kan man läsa ut att ett stycke konstruktionsvirke i kvalitetsklass C24 har den 
karakteristiska densiteten på 350 kg/m3, vilket då resulterar i en karakteristisk kapacitet vid 
tryck vinkelrätt fibrerna på 0,007 ⋅ �� = 0,007 ⋅ 350 = 2,45	��. I eurokoderna kan man då 
läsa av att värdet för ����� = 2,5	�� för C24, vilket då kan sägas överensstämma. 
 
En viktig aspekt av trä är att det är ett hygroskopiskt material, vilket betyder att det suger åt 
sig fukt. Träets hållfasthet varierar med fukthalten och tryck är oftast känsligare för 
fuktändringar än drag. I en bit felfritt trä har man uppmätt runt 5 % ändring av hållfastheten 
vid endast 1 procentenhets förändring i fukthalt. Således är det mycket viktigt att se till att 
träet inte utsätts för fukthalter ovanför dimensionerat värde. Vid långtidslast så ökar 
krypningen än mer med en ökad fukthalt. [14] 
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4. Metoder för provtryckning 
När kännedom om träet som material erhållits kan träets egentliga hållfasthet provas och 
bestämmas. Detta resulterar i vad som kallas för hållfasthetsklasser. 
 
För att bestämma hållfastheten vid tryck vinkelrätt fibrerna måste en serie tryckprover 
utföras. Beroende på vilken metod som används så kan väldigt varierande resultat uppnås. 
De standardiserade provmetoder som redovisas i detta arbete är de från European committee 
for Standardization (CEN) vilka används inom Eurokoderna, American society for testing 
and materials International (ASTM International) som ursprungligen används inom Amerika 
men mer och mer börjar spridas internationellt och slutligen International Organisation for 
Standardization (ISO). Det som skiljer metoderna är hur provkropparna är utformade och 
hur de belastas. Enligt CEN ska provkroppens två belastade ytor vara fullt belastade, det vill 
säga ingen delyta lämnas obelastad. I jämförelse med CEN har både ASTM och ISO större 
provkroppar. Enligt ASTM, där provkroppen liknar en balk, ligger provkroppen på ett 
kontinuerligt stöd och där bara en liten del av ytan upptill belastas. Enligt ISO, där 
provkroppen också liknar en balk, belastas provkroppen upptill och nedtill med två lika stora 
plattor. Se figur 3 för grafisk förklaring över de tre metoderna.  
 

 
Figur 3. Provkropparna för CEN (A), ASTM (B) och ISO (C). [1] 

 
Beroende på hur man belastar provkroppen kan en lastspridningsverkan uppträda. Tester 
har visat att en lastspridning upp till och med 45 graders vinkel (i förhållande till kraftens 
riktning) uppträder i trä vid tryck vinkelrätt fibrerna [1]. Lastspridning i detta fall förklaras 
med att en fiber som utsätts för direkt belastning kan sprida lasten till en intilliggande 
(obelastad) fiber vilken då blir indirekt belastad. Därmed kan en högre sluthållfasthet uppnås 
beroende på provkroppens dimensioner vilket då också naturligtvis kommer att påverka hur 
en standard definieras, se figur 4.  
 

 
Figur 4. Lastspridningsverkan teoretiskt. Lasten angriper ovanifrån. [1] 
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Beroende på hur en provkropp belastas kommer då hållfastheten att variera kraftigt. Om hela 
ytan för en provkropp är belastad, som till exempel CENs provkropp är, så kommer inte 
lastspridning att kunna utnyttjas. ASTM och ISO har då en uppenbar fördel gentemot CEN 
där lastspridning utnyttjas eftersom att en stor yta lämnas fri dit lasten kan spridas. I figur 5 
nedan, som baseras på tidigare utförda provtryckningar, visas hur stor skillnaden egentligen 
är. Som man kan utläsa ur figuren är hållfastheten där lastspridning utnyttjas drygt den 
dubbla jämfört med ett fall där lastspridning ej utnyttjas.  
 

 
Figur 5. Beroende på hur en provkropp belastas så kommer hållfasthetsresultaten att variera kraftigt. 
Provkropparna a-e är utformade så att varje efterföljande provkropp i ordningen får mer fri yta än föregående, där 
a har noll fri yta. Vertikal axel är spänning och horisontell axel är deformation. [3] 

 
4.1 CEN 

European committee for Standardization är det organ inom EU som ansvarar för 
standardiseringsarbetet och har tagit fram Eurokoderna. I normen SS-EN 
408:2010+A1:2012 är provningsförfarandet dokumenterat. För provkroppar av 
konstruktionsvirke skall måtten vara 45x70x90 och för provkroppar av limträ skall måtten 
vara 45x70x180. Metoden för att bestämma hållfastheten vid tryck vinkelrätt fibrerna är att 
belasta hela ytan på 45x70, se figur 3, A. När man utfört önskat antal tryckprover så att 
spännings-deformationskurva kan tas fram, så kan man mäta upp i kurvan var gränsen går 
för tryckhållfasthet vinkelrätt fibrerna. I kurvan mäter man upp 10 % och 40 % av 
brotthållfastheten. Mellan dessa punkter drar man en rät linje vilket ses som den elastiska 
fasen av hållfastheten. Parallellt med denna linje (elastiska delen av kurvan) drar man en 
linje avståndet 0,01h där h är provkroppens höjd (h=90 mm för konstruktionsvirke, h=180 
mm för limträ) och där den parallellt löpande linjen skär kurvan utses hållfastheten, se figur 
6. På detta viset tar man hänsyn till olika träslags densitet och styvhet. [1] 
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Figur 6. Linje 1 (även kallat elastiska delen) är den vertikala linjen som går mellan 10% och 40% av hållfastheten 
på kurvan. Linje 2 är den linje som löper parallellt med linje 1 med avstånd på 0,01h där h är provkroppens höjd. 
Där linje två skär kurvan antas hållfastheten ligga enligt Eurokoderna. [1] 

 
Ett faktum med denna provmetod är att lastspridningsverkan [2] inte kan utnyttjas eftersom 
att hela ytan belastas både upptill och nertill, och då kommer alltså hållfastheten att vara 
lägre än tekniskt möjligt. Effekten av lastspridningsverkan kan enkelt utläsas i figur 5, där 
provkropparna b-e har en fri yta som inte är belastad. 
 
4.2 ASTM International 

American Society for Testing and Materials International var tidigare en amerikansk förening 
för standarder, men är numera en global organisation med avsikt att skapa standarder inom 
diverse områden. Normen ASTM D143 är det dokument som redovisar för hur tryckprover 
skall gå till för att ta fram tryckhållfasthet vinkelrätt fibrerna. Provkroppen är tänkt att likna 
ett verkligt fall där balken har ett kontinuerligt stöd och lastad i mitten med en platta av stål 
på 51x51 mm. Provkroppen är 51x51x152 mm, se figur 3, B. [1] 
 
Tillvägagångssättet är att det önskade antalet tryckprover utförs, och sedan ritas en 
spännings-deformationskurva med hjälp av de erhållna resultaten. För att ta fram 
tryckhållfastheten vinkelrätt fibrerna räknar man med en deformation på 2 % och var på 
kurvan man då hamnar är hållfastheten, se figur 7 nedan. 
 

 
Figur 7. Bestämningen av hållfasthet enligt ASTM. Hållfastheten motsvarar punkten på kurvan där 2 % 
deformation har uppnåtts. [1] 
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När hållfastheten räknas fram endast enligt deformationen så tas inte hänsyn till olika 
träslags styvhet och elasticitet vilket kan bli missvisande. 
 
Enligt normen för ASTM så skall provkropparna som testas ha ett kontinuerligt stöd och en 
punktlast i mitten och är alltså inte likadan som testmetoden för CEN. Då kan en 
lastspridningsverkan erhållas och därför ökar hållfastheten. 
 
Som en jämförelse så är tryckhållfastheten vinkelrätt fibrerna drygt den dubbla för trä enligt 
ASTM i jämförelse med CEN, vilket tydligt kan utläsas i figur 5. Notera att figur 5 inte 
redovisar någon egentlig standard utan endast diverse provkroppar, men att paralleller 
mellan dessa metoder (CEN och ASTM) och provkropparna i figur 5 kan dras ändå på grund 
av dess utformning. 
 
4.3 ISO 

International Organisation for Standardization är världens största 
standardiseringsorganisation som arbetar internationellt med införandet och skrivningen av 
standarder. Normen ISO 13910:2005 gäller för uppmätning av tryckhållfasthet vinkelrätt 
fibrerna. Provkroppen skall enligt figur 3, C, belastas med två likadana plåtar upptill och 
nertill. Enligt [1] så får tryckprov enligt ISO den lägsta hållfastheten av de olika metoderna 
som redovisas i detta arbete. Vidare i standarden finner man en skillnad jämfört med både 
ASTM och CEN, nämligen att för ISO är inga dimensioner för provkroppen fastlagda, utan de 
riktlinjer man ritat upp är att längden på provkroppen skall vara 6 gånger höjden, se figur 8. 
Plåten som används för tryckprovet skall vara sträckan d+10 mm. 
 

 
 
Figur 8. Provkropp enligt ISO. Den som utför provet kan alltså själv välja dimensioner. (ISO 13910:2005) 

 
På samma vis som för CEN och för ASTM så skall en serie tryckprover utföras och sedan kan 
en spännings-deformationskurva ritas upp. När kurvan är uppritad drar man en linje 
parallellt med den elastiska delen för att få ut sträckgränsen, linjen dras 2 millimeter bredvid, 
se figur 9. I figuren syns även definitionen enligt Australiensk/Ny zeeländsk standard där 
hållfastheten sätts där kurvan har 10 % deformation.  
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Figur 9. Kurvan för bestämningen av hållfasthet enligt ISO och Australiensk/Ny zeeländsk standard (AS/NZS). 
Linjen kallad ISO är dragen med 2 mm avstånd från den elastiska delen av kurvan och där den skär kurvan sätts 
hållfastheten. AS/NZS drar en rät linje från 10 % deformation och där den skär kurvan antas hållfastheten. [1] 

 
4.4 Slutsats 

Det som huvudsakligen påverkar hur en hållfasthetsklass definieras är då vilken provmetod 
som använts. Som skrivet ovan så ger provning enligt ASTM nästan det dubbla värdet i 
jämförelse med CEN endast på grund av att provmetoden är annorlunda.   
 
Beroende på vilken provmetod man använder kommer alltså resultaten att variera nämnvärt. 
Ett högst relevant exempel är svenska limträklassen L40 som gått från 8 MPa i 
tryckhållfasthet vinkelrätt fibrerna ner till 2,7 MPa för CE L40c som är den nya 
standardklassen att använda. Efter sänkningen återstår alltså endast en tredjedel av den 
ursprungliga hållfastheten trots att limträet är uppbyggt på samma vis som tidigare. 
 
I [1] kan man läsa att som jämförelse när man testat finsk gran enligt både ASTM och CEN så 
har värden på 7 MPa uppmätts enligt ASTM och 2.8 MPa enligt CEN, en storleksskillnad på 
2,5 gånger. I ett test där man jämförde Nyzeeländsk tall i ISO och CEN så uppmättes 11,1 
MPa för ISO och 5,7 MPa för CEN, en storleksskillnad på nästan 2 gånger. 
 
Slutsatsen är att kapacitetsnedskrivningen skedde på grund av hur CEN utformar sina 
provmetoder där lastspridning inte utnyttjas. 
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5. Normerna för dimensionering 
När hållfasthetsklasserna är definierade så skall dimensioneringen ta vid. Nedan redovisas 
dimensioneringen för upplagstryck enligt BKR och Eurokod 5. 
 
5.1 Boverkets konstruktionsregler 

I Boverkets konstruktionsregler [16], senaste utgåvan likväl den sista, står det följande när 
det gäller dimensionering av bärförmågan vid tryck vinkelrätt fibrerna 
 
����� = ���� ⋅ ����� ⋅ �       
 
där  
 
�����  är dimensionerande bärförmåga i � 
 
���� är en förstoringsfaktor som bland annat beaktar belastningslängden, se SS-EN 1995-1-1, 
6.1.5 
 
�����  är dimensionerande värde för tryck vinkelrätt fibrerna i � ���⁄  
 
� är den tryckbelastade arean i ��� 
 
Som man ser ovan så hänvisar [16] till SS-EN 1995-1-1 och där kan man läsa att ���� = 1,0 
såvida inte ett antal villkor uppfylls, varvid värdet kan öka men max uppnå 4,0. För att uppnå 
4,0 måste ett visst antal faktorer uppfyllas som har att göra med upplagslängd, tvärsnittshöjd 
och var upplagen är placerade. Att använda ���� större än 1 resulterar i att man höjer 
kapaciteten. Sedan denna standard skrevs har kapitlet i eurokoderna reviderats och gäller 
alltså inte längre, utan har blivit ersatt av en annan variant. Den hittar man i SS-EN 1995-1-
1:2004/A1:2008, vilken också är nu gällande standard. Där kan ���� maximalt bli 1,75. Den 
vanligaste limträklass som använts i Sverige (fram till övergången till Eurokod 5) är L40 vars 
hållfasthetsegenskaper redovisas i tabell 1 nedan. Intressant att notera är värdet på ����� =
8	��. 
 
Tabell 1. Karakteristiska värden för hållfasthetsklass L40. [16] 

Hållfasthetsvärden (MPa) 

Böjning parallellt fibrerna  ��� 33 

Dragning parallellt fibrerna  ��� 23 

Dragning vinkelrätt fibrerna  ����� 0,5 

Tryck parallellt fibrerna   ��� 36 

Tryck vinkelrätt fibrerna   �����  8 

Längsskjuvning   � � 4 
Styvhetsvärden för bärförmågeberäkningar (MPa) 

Elasticitetsmodul   !"� 10 400 

Skjuvmodul    #"� 700 
Styvhetsvärden för deformationsberäkningar (MPa) 

Elasticitetsmodul parallellt fibrerna  !� 13 000 

Elasticitetsmodul vinkelrätt fibrerna  !��� 450 

Skjuvmodul    #� 850 
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5.2 Eurokod 5 

Enligt nu gällande norm SS-EN 1995-1-1:2004/A1:2008 (tillägg 2008 som reviderade bland 
annat upplagstryck) så gäller följande villkor vid dimensionering för upplagstryck: 
 
$���� % ���� ⋅ �����        
 
där 
 

$���� � &�����'( 	är	dimensionerande	tryck	vinkelrätt	fibrerna	i	� ���⁄  

 ���� är en faktor som tar hänsyn till lastens utformning, risken att träet delar sig och hur stor 
deformationen är från trycket. Ju högre värde på ���� desto högre kapacitet för upplagstryck 
erhålls. 
 �����  är dimensionerande hållfasthet vid tryck vinkelrätt fibrerna, tabulerat värde i � ���⁄  
 &����  är dimensionerande last i � 
 �'( � ; ⋅ <'( är effektiv kontaktarea i ���. Kontaktbredden benämns ; och <'( är effektiv 
kontaktlängd. 
 
I SS-EN 1995-1-1:2004/A1:2008 så kan man läsa att faktorn ���� har satts till att maximalt 
vara 1,50 för konstruktionsvirke och 1,75 för limträ, för fritt upplagda balkar. Enligt figur 10, 
förutsatt att <= > 2? där <= definieras som sträckan från upplaget till närmaste belastade 
punkt på balken och där ? är balktvärsnittets höjd, gäller följande: 
 

• ���� � 1,5 för konstruktionsvirke 
• ���� � 1,75 för limträ, då måste även < % 400	�� 

 
Om inget av ovanstående villkor uppfylls gäller ���� � 1,0. 
 

 
Figur 10. Variant på ett upplag. (SS-EN 1995-1-1:2004/A1:2008) 

 
Vid kontakttrycket så ska man enligt normen använda sig av en effektiv kontaktarea. Den 
räknar man fram med en effektiv längd på upplaget eller angripande last. Den effektiva 
längden <@A är beroende av sträckorna �, < och <= enligt figur 10. <@A räknar man upp med 30 
mm per sida av <, dock inte högre än sträckorna �, < eller <= 2⁄ . 
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Exempel: om sträckan � � 25	��, < � 150	�� och <= 2⁄ � 200	�� så är 25 mm det högsta 
tillåtna värde som får läggas på per sida. Det betyder att <@A � < + 25 ⋅ 2 � 200	��. 
 
Notera att i figur 10 har de två sträckorna < inte nödvändigtvis samma värde vid en uträkning. 
Som eurokoderna är skrivna skall det < som är intressant för konstruktionen väljas. Det vill 
säga att om undersökning av spänning från last eller från upplag görs skall värde på < väljas 
därefter.  
 
Med Eurokod 5 kom nya limträklasser vilka benämns GL 24h/c, GL 28h/c och GL 32h/c, där 
h innebär homogeneous och c innebär combined. Svensk träindustri gillade inte dessa nya 
klasser eftersom att de inte tillgodogjorde sig den högkvalitativa svenska skogsråvaran på 
samma sätt som L40 gjorde. Man införde därför CE L40c som är specifik för Norden. CE 
L40c var tänkt att öka utnyttjandegraden av limträet vid böjning parallellt fibrerna, dessvärre 
hjälpte det inte särskilt mycket vid tryck vinkelrätt fibrerna. I tabell 2 nedan kan man se, 
enligt nu gällande standard, att ����� � 2,7	�� vilket är en avsevärd sänkning från tidigare 8 
MPa för limträ L40. [15] 
 
Tabell 2. Karakteristiska värden för hållfasthetsklass CE L40c. [15] 

Hållfasthetsvärden (MPa) 

Böjning parallellt fibrerna   ��� 30,8 

Dragning parallellt fibrerna  ��� 17,6 

Dragning vinkelrätt fibrerna  ����� 0,4 
Tryck parallellt fibrerna   ��� 25,4 

Tryck vinkelrätt fibrerna   �����  2,7 

Längsskjuvning  � � 3,5 
Styvhetsvärden (MPa) 

Elasticitetsmodul   !"� 10 500 

Elasticitetsmodul parallellt fibrerna  !� 13 000 

Elasticitetsmodul vinkelrätt fibrerna  !��� 410 

Skjuvmodul    #� 760 

Densitet (�D/�F) 
Densitet    �� 400 
 
5.3 Slutsats 

Hur man går tillväga när man dimensionerar för upplagstryck skiljer sig inte nämnvärt 
mellan BKR och Eurokod 5. I den sista upplagan av BKR blev man hänvisad till eurokoderna 
för definition av faktorn ����. Där kunde utläsas att ���� som högst kunde sättas till 4, vilket 
skulle innebära att kapaciteten för upplagstryck dimensioneras upp fyra gånger. 2008 
reviderades denna faktor till ���� � 1,75 som högst. För att kunna sätta ���� högre än 1,0 
måste villkoret <= > 2? (och även < % 400	�� för limträ) uppfyllas, se figur 10 för de specifika 
måtten. För exempelvis en enkel takkonstruktion med balk-åssystem så placeras åsarna även 
ute i kanten på balken varav hela modellen faller och ���� då måste sättas till 1,0. Att 
hållfasthetsvärdena sjönk till att endast ha kvar en tredjedel av den ursprungliga 
hållfastheten är mycket problematiskt och inget som dagens dimensioneringsmetoder rår på. 
Det är uppenbart att det är viktigt att definiera hållfasthetsklasserna mer noggrant och 
verklighetsenligt än vad som är läget idag, eftersom att kapacitet för upplagstryck mer hänger 
på hållfasthetsklassningen av träet än på dimensioneringsmetoden.   
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6. Förstärkningar för att klara upplagstryck 
Publicerade standarder och normer för hur en konstruktör ska göra vid för låg kapacitet vid 
upplagstryck finns inte i dagsläget. Nedan kommer därför några olika förstärkningsåtgärder 
att redovisas som testats fram på empirisk väg från tidigare arbeten inom Sverige och 
Europa. Grundprincipen bakom förstärkningarna är att antingen öka den yta som belastar 
balken för att på så vis få en lägre spänning per ytenhet eller att förstärka bärförmågan 
genom att ”armera” balken. Tester utförda 2006 av H.J. Blass och I. Betjka visade att 
bärförmågan ökar med upp till 300 % för en stålskruvförstärkt balk i jämförelse med en balk 
utan förstärkning. [5] 
 
6.1 Förstärkning med stålskruv 

Man upptäckte och definierade tre olika brottmoder vid testerna. Den första var att 
förstärkningsskruven trycktes längre in än tänkt och därför är hållfastheten mot intryckning 
intressant. Den andra brottmoden är att skruvarna kan knäckas varvid hänsyn till det skall 
tas. Tredje brottmoden inträffar inuti balken vid skruvarnas spets där en större spänning 
uppstår än ute i kanten. Alla tre brottmoder har tillsammans resulterat i en 
dimensioneringsmodell som redovisas nedan. [5] 
 
Hållfastheten mot intryckning i träet, för en skruv, uppskattas vara lika hög som vid 
utdragning. Det vill säga att värdet på utdragningskapaciteten är lika hög som kapaciteten för 
intryckning. Utdragningskapaciteten &HI,"� enligt norm SS-EN 1995-1-1:2004/A1:2008: 
 

&HI,"� � J'( ⋅ �HI,� ⋅ K ⋅ <L ⋅ ��1,2 cos� M + NOJ� M 													där 
 �HI,� � 0,52 ⋅ KP�,Q ⋅ <LP�,= ⋅ ���,R 
 �� � �OJSK 8⁄ ; 1U 
 K är diametern på skruven, anges i �� &HI,"� karakteristisk kapacitet mot utdragning, � �HI,� karakteristisk styrka mot utdragning, � ���⁄  J'( � J�,�  är effektivt antal skruvar  <L penetrationsdjupet för den gängade delen, <'( enligt Eurokod 5 men för att 

undvika förvirring med uttrycket effektiv kontaktlängd får den annan 
beteckning, anges i �� �� karakteristisk densitet, anges i �D �F⁄  M  är vinkeln mellan skruvens axel och fiberriktningen, med M > 30°   

 
Dimensionerande bärförmåga vinkelrätt fiberriktningen, ���� , har enheten � och definieras 
enligt ekvationer nedan: 
 

���� � �OJ WJ ⋅ �� + ���� ⋅ <'( ⋅ ; ⋅ �����; ⋅ <'(,� ⋅ ����� X      där 
 �� � �OJY�HI,�	; 	��,�Z  (Notera: �HI.� � &HI,"�, dimensionerande kapacitet) 
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��,� � \� ⋅ �]^,� \� � 1,0   för _ % 0,2  \� � =
�`a�bPcb för _ d 0,2 

där � � 0,5 e1 + 0,49g_ h 0,2i + _�j 
_ � k�]^,���l,�  
 ; är bredden på balken <'( � < + �OJ	S<	; �	; <= 2⁄ ; 30U	�� för enkelsidig lastfördelning enligt figur 11 (se även figur 10 
för definitioner av variablerna) <'( � < + 2 m�OJ	S<	; �	; <= 2⁄ ; 30U	�� för dubbelsidig lastfördelning enligt figur 11 (se även 
figur 10 för definitioner av variablerna) 

<'(,� � n + 2 ⋅ <Ltan	(45°) 				där	<L 	är	penetrationsdjupet	och	n	är	skruvavstånd	i	längsled, se	figur	11	���� är koefficient framtagen enligt kapitel 5.2 �����  är dimensionerande kapacitet vid tryck vinkelrätt fibrerna för träet �]^,� är dimensionerande bärförmåga för skruven då plasticering tillåts ��l,� är dimensionerande bärförmåga med hänsyn till knäckning ��l,� bestäms enligt nedan: 
 ��l,� � 2 ⋅ uvw ⋅ !L ⋅ xL  för en balk på upplag 

 

vw � (0,22 + 0,014 ⋅ K) ⋅ �1,17 sin� M + cos� M 	är	en	faktor	som	tar	hänsyn	till	elasticiteten	på	det	omgivande	träet 
 

xL � y64 ⋅ (0,7 ⋅ K){ 
 !L � 210	#�� är skruvens elasticitetsmodul K är skruvens diameter 

 
Figur 11. Definitionen av sträckorna <'(� och <L. Till vänster: upplag ute i kanten på balken, enkelsidig 
lastfördelning. Till höger: upplag är någon annanstans än ute i kanten på balken, dubbelsidig lastfördelning. [5] 
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Inga föreskrifter om skruvavstånd och avstånd mellan kant och första skruv i denna teori, ett 
rimligt antagande är därför att använda Eurokodernas föreskrifter om kantavstånd och 
avstånd mellan skruv enligt SS-EN 1995-1-1:2004/A1:2008 avsnitt 8.7.2. Där utläses att 
minimumavstånd är 5d mellan skruvar och 4d för kantavstånd. Dessa värden gäller för axiellt 
belastade skruvar. 
 
De ekvationer som redovisats i detta kapitel gäller även vid förstärkning med trästav. 
 
6.2 Praktiska försök och numeriska analyser 

Eftersom att inga egna laborationsförsök har gjorts under detta arbetes gång kan inte egna 
laborationsresultat redovisas och därför görs en studie och sammanfattning av tidigare 
arbeten på området med förstärkning av träbalkar. 
 
Två arbeten som båda ledde till masterexamen vid Lunds Tekniska Högskola har studerat 
förstärkning av träbalkar. Dimensioneringsprincipen som lades fram i kapitel 6.1 
återkommer i dessa två arbeten, men här användes gängande stålstänger istället för 
stålskruvar och även trästavar har provats med samma dimensioneringsmetod som för 
stålskruvar enligt teorin framlagd i kapitel 6.1. Det ena arbetet var praktiskt baserat med 
kompletta laboratorietester av både förstärkta och oförstärkta limträbalkar [8], medan det 
andra arbetet var en numerisk analys med hjälp av finita elementmetoden där en 
datormodell togs fram som gav resultat vad gäller förstärkningar [9]. 
 
6.2.1 Praktiska försök 

För de praktiska försöken användes limträbalkar av storlek 115x630x2500 mm. Trästavarna 
var av björk och var 400 mm långa och hade en diameter på 19 mm. Trästavarna placerades 
60 mm in i balken från kanten och med 30 mm mellanrum mellan stavgrupper och som mest 
tre grupper, se figur 12. Stavarna limmades i de förborrade hålen för att erhålla kontakt med 
balken. 
 

 
Figur 12. Avstånd mellan kanten och första gruppen skruv/trästav för balken och inbördes mellan 
skruvarna/trästavarna. [9]  

 
Laboratorieförsöken visade resultatet att hållfastheteten vinkelrätt fibrerna mättes upp till 
cirka 8 MPa för ett upplag på 60 mm och cirka 10 MPa för ett upplag på 90 eller 120 mm, se 
figur 13. Intressant att notera är att deformationen är mycket låg (2-3 mm) i bägge fallen. 
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Figur 13. Medelvärden som erhölls vid praktiska försök med trästavar som förstärkning. Streckad blå kurva 
motsvarar upplag på 60 mm med två trästavar, punktad röd kurva motsvarar upplag på 90 mm med fyra trästavar 
och heldragen grön kurva motsvarar upplag på 120 mm med sex trästavar. [8] 

 
För försöken med gängade stålstänger användes likadana balkar som i övriga tester, 
115x630x2500 mm. Stängerna var 400 mm långa M12 4.6. Placeringen av de gängade 
stålstängerna likadan som för trästavarna, se figur 12. I jämförelse med trästavarna så når 
stålstångsförstärkningen upp till ungefärligt värde på 6-7 MPa vid 2-3 mm deformation men 
har en betydligt högre sluthållfasthet. Vid 6-7 mm deformation så har stålförstärkningen en 
hållfasthet på ungefär 15-17 MPa se figur 12, där trästavarna redan passerat brottgränsen, se 
figur 14.  
 

 
Figur 14. Medelvärden som erhölls vid praktiska försök med stålstänger som förstärkning. Streckad blå kurva 
motsvarar upplag på 60 mm med två stålstänger, punktad röd kurva motsvarar upplag på 90 mm med fyra 
stålstänger och heldragen grön kurva motsvarar upplag på 120 mm med sex stålstänger. [8] 

 
Resultaten är alltså antingen väldigt nära eller över det karakteristiska värdet för den äldre 
limträklassen L40 där ����� � 8	�� utan förstärkning. 
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6.2.2 Numerisk analys med finita elementmetoden 

Inom hållfasthetsanalys och andra strukturmekaniska problem kan man använda finita 
elementmetoden. Det är en är numerisk analys av en given geometrisk kropp. Kroppen delas 
upp i flera mindre delområden, så kallade finita element. De mindre delområdena kan 
definieras approximativt med andra ordningens differentialekvationer. Dessa element binds 
samman genom speciella noder. Element och noder tillsammans utgör ett nät. Det gäller att 
få näten att efterlikna material som finns i verkligheten. För att lösa de mekaniska 
problemen, som är tanken, använder man sig av datorer som kan hantera stora mängder 
differentialekvationer. Lösningarna är approximativa. Ju fler delområden som en kropp delas 
in i desto noggrannare resultat erhålls. [9] 
 
Med hjälp av finita elementmetoden gjordes en numerisk analys och en datormodell kunde 
ställas upp. Liknande fall som i kapitel 6.1 modellerades, trästavar i björk 400 mm långa och 
19 mm i diameter och gängade stålstänger 400 mm långa M12 4.6. Datormodellen visade på 
resultaten där kapaciteten vid tryck vinkelrätt fibrerna uppnådde 10,2 MPa, 11,1 MPa och 11,5 
MPa för upplag på 60 mm, 90 mm och 120 mm respektive, detta med trästavar som 
förstärkning, se tabell 3 för bättre strukturering av resultaten.  
 
För de gängade stålstavarna uppmättes en kapacitet vid tryck vinkelrätt fibrerna upp till 11,0 
MPa, 15,1 MPa och 17,8 MPa, se tabell 3 för bättre strukturering av resultaten. 
 
Tabell 3. Resultaten från finita elementmetoden med avseende på upplagslängd och förstärkningstyp. [9] 

Hållfasthet (MPa) 
Upplagslängd (mm) Trästavar Gängade stålstänger 

60 10,2 11,0 
90 11,1 15,1 
120 11,5 17,8 

 
6.3 Slutsats 

Förstärkningsmetoderna redovisade ovan i kapitel 6.1 och 6.2 verkar ge en betydligt högre 
hållfasthet vid upplagen utan att tumma på kraven om tillåten deformation. Som beskrivet så 
ger förstärkning med trästavar en stum konstruktion med sprött brott och en förstärkning 
med stålstänger en lite mer elastisk konstruktion med segt brott. Detta beteende är även 
verifierat med ovan beskriven FEM-modell. 
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7. Beräkningar 
Ett av målen med rapporten är att redogöra för några olika lösningar vad gäller problemet 
med upplagstryck. Teorin som hittas i kapitel 3 till och med kapitel 6 ligger till grund för de 
beräkningar som gjorts. 
 
För beräkningarna har programmet MathCAD Prime 2.0 Express använts. Det funkar på det 
viset att en ekvation skrivs upp bestående av önskat antal parametrar. Sedan definieras 
parametrarnas värde separat och programmet sköter beräkningen. På det viset är det enkelt 
att få fram olika resultat om användaren vill se variationen av till exempel olika 
upplagslängder men med i övrigt likadana förutsättningar som förut. 
 
Eftersom att det inte finns några publicerade standarder och normer för hur man skall gå 
tillväga vid för låg kapacitet vid upplagstryck så grundar sig inte heller beräkningarna på ett 
verkligt projekt, utan bedöms endast vara rimliga och/eller visa på problemen med 
upplagstryck. Utifrån målsättningen med arbetet är beräkningarna tänkt att vara en 
fingervisare för hur det är möjligt att gå tillväga. 
 
Beräkningarna redovisas i form av en beräkningsgång i bilagor. 
 
Värt att notera är att balk och pelare ej har kontrollerats för annat än det som har betydelse 
för de beräkningar som gjorts med avseende på upplagstryck.  
 
7.1 Förstärkning med stålplåt mellan balk och pelare 

En förstärkningsvariant som undersökts teoretiskt är att lägga en stålplåt mellan balk och 
pelare för att på så vis öka upplagslängden för balken och därmed sprida trycket på en större 
yta. Stålplåtens längd styrs av den upplagslängd som behövs för att träet skall klara av 
upplagstrycket enligt Eurokod 5. För att kunna bestämma minsta tillåtna längd på plåten 
måste en plåtbredd antas vilket enkelt kan sättas till att vara lika med balkens och pelarens 
bredd. Då är det plåttjockleken och stålkvaliteten som eftersöks och som avgör om den klarar 
av det moment som uppstår i plåten. I detta fall antas genomplasticering där en flytled 
uppstår i stålplåten vid pelarens ände i balkens längsriktning, dessutom betraktas den 
utstickande delen av stålplåten som en konsol inspänd i punkten där flytleden uppstår. Då 
går det att ta reda på både det moment som uppstår och det maximalt tillåtna moment som 
stålplåten kan utsättas för. Se figur 15 för grafisk förklaring. 
 
Följande situation råder: 

• Pelarens tvärsnitt 215x150 mm 
• Balkens tvärsnitt 215x630 mm 
• Upplagslängd 150 mm 
• Stålkvalitet s235 
• Stålplåtens bredd 215 mm 
• Dimensionerande last 100 kN 

• Lasten verkar på balken på ett sådant sätt att faktorn ���� � 1 
 
Dessa förutsättningar resulterar i att träbalken klarar av upplagstrycket genom en ökad 
upplagslängd som stålplåten medför. Stålplåten blir 270 mm lång, 15 mm tjock och klarar av 
en flytmoment på 2,842 ⋅ 10| Nmm. Utnyttjandegrad blir 92,8 %. 
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Figur 15. Illustration över stålplåtens placering och var den antagna flytleden uppkommer. 

 
Beräkningsgången redovisas i bilaga 1.   
 
7.2 Förstärkning med stålskruv 

Den andra förstärkningsmetoden är den som redovisas i kapitel 6.1 och alltså innebär en 
förstärkning med stålskruv. Vid upplaget förstärks balken genom att man skruvar in önskat 
antal skruvar vinkelrätt fibrerna. I detta fall har skruvarna placerats i grupper om två stycken 
per grupp med totalt tre grupper vilket blir sex skruvar. Vid ökande upplagslängd ökar antal 
skruvgrupper och inte antal skruvar per grupp. Se figur 16 för en grafisk förklaring. 
 
Följande situation råder: 

• Pelarens tvärsnitt 215x150 mm 
• Balkens tvärsnitt 215x630 mm 
• Upplagslängd 150 mm 
• 6 stålskruvar M12 4.6 
• 400 mm penetrationsdjup för skruvarna 
• Dimensionerande last 100 kN 

• Lasten verkar på balken på ett sådant sätt att faktorn ���� � 1 
 
Förutsättningarna ovan resulterade i ett ökat karakteristiskt värde till ����� � 5,6	��. Med 
förstärkningen håller konstruktionen med avseende på upplagstryck. Utnyttjandegraden blir 
86.4 %. 
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Figur 16. Illustration över skruvförstärkning i balken. 

 
För beräkningarna ligger kapitel 6.1 till grund och beräkningsgången redovisas i bilaga 2. 
 
7.3 Förstärkning med trästav 

Den tredje och sista förstärkningsmetoden som detta arbete fokuserat på är en liknande 
variant av stålskruvförstärkning. Skillnaden är att trästavar sätts in i balken istället för 
stålskruvar. Balken förborras för önskat antal stavar och sedan limmas stavarna på plats inuti 
balken, detta för att erhålla full kontakt med balken i sig. I detta fall placeras trästavarna i ett 
liknande mönster som stålskruvarna i kapitel 7.2, i grupper om två stycken med tre grupper 
vilket blir 6 trästavar. Se figur 17.  
 
Följande situation råder: 

• Pelarens tvärsnitt 215x150 mm 
• Balkens tvärsnitt 215x630 mm 
• Upplagslängd 150 mm 
• 6 trästavar av björk 
• 400 mm penetrationsdjup för trästavarna 
• Dimensionerande last 100 kN 

• Lasten verkar på balken på ett sådant sätt att faktorn ���� � 1 
 
Dessa förutsättningar resulterade i ett ökat karakteristiskt värde till ����� � 5,07	��. Med 
förstärkningen håller konstruktionen med avseende på upplagstryck. Utnyttjandegraden blir 
95,6 %.  
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Figur 17. Illustrationen visar trästavarnas placering.  

 
För beräkningarna ligger kapitel 6.1 till grund och beräkningsgången redovisas i bilaga 3. 
 
7.4 Slutsats 

Förstärkningsåtgärderna visar på en ökad kapacitet vid upplaget. Vilken metod som används 
är helt upp till ansvarig konstruktör i samråd med beställare. 
 
Värt att notera vid förstärkning med trästavar är att beräkningsmetoden är samma som den 
som bygger på och är framtagen för stålskruvar. Det kan alltså medföra vissa osäkerheter 
som ej har undersökts. Däremot har en faktisk ökad hållfasthet kunnat påvisats enligt kapitel 
6.2.1. 
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8. Slutsats och diskussion 
Kapacitetsnedskrivningen som skett beror på hur Eurokoderna definierar hållfastheten. Som 
fastslagits i kapitel 4 så hänger kapaciteten för tryck vinkelrätt fibrerna på: 
 

• Provkroppens dimensioner och yta belastad, det vill säga resultatet blir olika om man 
provtrycker över hela ytan på en provkropp eller om endast en del av ytan blir 
belastad. Det beror som beskrivet på lastspridningsverkan där lasten sprids vidare 
genom träets fibrer. 

• Om man definierar hållfastheten i enlighet med Eurokoderna som tar hänsyn till 
elasticitet i materialet. 

• Om man definierar hållfastheten i enlighet med ASTM där man enbart går efter 2 % 
deformation. 

• Om man definierar hållfastheten i enlighet med ISO där man på ett näst intill 
liknande viss som med Eurokoderna tar hänsyn till elasticitet i materialet. 

• Vilket trädslag som används. 
 
Det är möjligt att metoden föreskriven i Eurokoderna ger för snäva värden eftersom att det är 
mycket sällan som en konstruktion blir belastad som provkroppen. I de flesta fall erhålls 
lastspridningsverkan just på grund av en konstruktions utformning där det finns fria ytor. 
Intressant vore en provmetod där man försöker efterlikna ett verkligt scenario för en balk i 
stil med ASTM men med Eurokodernas metod för att bestämma hållfastheten där hänsyn till 
elasticiteten i materialet tas.  
 
Information om hur Boverket definierade hållfastheten vinkelrätt fiberriktningen har ej 
kunnat hittas. Det är dock mycket sannolikt att Boverket utnyttjat lastspridningsverkan vid 
klassificeringen av de föregående hållfasthetsklasserna. 
 
Enligt kapitel 5 så kan det slås fast att normerna i varken BKR eller Eurokod 5 rår på 
problemet med för låg hållfasthetsklass. Som utformningen för förstoringsfaktorn ���� ser ut 
i dagsläget hjälper den inte mycket. Det är mycket sällan som man kan sätta den till ett annat 
värde än 1,0. Tydligt är att hållfastheten vinkelrätt fibrerna hänger mer på hur 
hållfasthetsklassningen går till än huruvida man kan sätta faktorn ���� � 1.75 eftersom att 
det inte alls är säkert att den går att sätta högre än 1,0.  
 
Förstärkningsmetoderna som redovisas i kapitel 6 och 7 samt bilagor är intressanta. Vad 
gäller en stålplåt som lastspridning för uppkommet tryck vinkelrätt fibrerna så går 
resonemanget som sådant att om bara stålplåten är styv nog så skall lastspridningen 
troligtvis fungera vilket bestyrks av beräkningarna.  
 
Förstärkningen med trästavar uppvisar ett styvt beteende med plötsligt brott medan 
förstärkningen med stålskruvar uppvisar lite större deformationer men med högre brottlast 
än träförstärkning. Den direkta fördelen med träförstärkning är att en sådan inte hindrar 
spikning och skruvning i balken som stålstänger skulle kunna göra utan försiktighet vid 
dimensionering och montage.  
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8.1 Fortsatt arbete 

Slutsats av detta är att det vore mer lämpligt att se över och omarbeta hållfasthetsklassningen 
av träet före man gör något åt dimensioneringsnormerna som redovisats i kapitel 5. Att 
förändra hållfasthetsklasserna är däremot inte gjort över en natt, men det är något som 
definitivt måste ses över. Om inget görs åt hållfasthetsklassningen är det av stor vikt att i 
nästa skede revidera faktorn ����. 
 
Det är uppenbart att faktorn ���� behöver anpassas efter fler belastningssituationer än de 
som råder i Eurokoderna. Det finns avslutade och pågående arbeten inom den region som 
omfattas av Eurokoderna som syftar till att försöka få till stånd en förändring så att fler 
lastfall kan räknas in och dessutom få till ett högre värde på faktorn, men mer förarbete på 
området kan vara nödvändigt ändå. 
 
Säkerheten i beräkningarna vad gäller stålplåten som läggs mellan pelare och balk har inte 
kunnat verifieras praktiskt och därför råder en viss, om än ganska liten, osäkerhet om det är 
korrekta antaganden som gjorts och är därför endast ett förslag på hur det kanske kan gå till. 
Fortsatt arbete på den punkten kan vara att noga studera hur pass bra en stålplåt fungerar 
med avseende på deformation i träet, spänningsfördelning och andra för arbetet intressanta 
faktorer som kan påverka utformningen.  
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Bilaga 1 - Förstärkning med stålplåt mellan pelare och balk

Stålplåten läggs mellan balk och pelare för att på så vis erhålla en större 
kontaktarea mot balken och på så vis få träets kapacitet vid tryck vinkelrätt 
fibrerna att vara tillräckligt.

Metoden är att utifrån aktuell last och dimensionerande kapacitet ta fram den 
effektiva kontaktlängd som behövs, lef

≤σc90d ⋅kc90 fc90d Villkoret som enligt Eurokoderna måste 
uppfyllas för att konstruktionen ska hålla

＝σc90d ――
Fc90d

Aef
Dimensionerande spänning

＝Aef ⋅b lef Effektiv kontaktarea

≤――
Fc90d

⋅b lef
⋅kc90 fc90d

≥lef ――――
Fc90d

⋅⋅b kc90 fc90d
Effektiv kontaktlängd

≔Fc90d 100000

≔b 215

≔kc90 1 Sätts till 1.0 för att illustrera problemet

≔fc90d 1.728 , se bilaga 2

≔lef =――――
Fc90d

⋅⋅b kc90 fc90d
269.165

Stålplåten måste alltså vara minimum                       =lef 269.165

Antar genomplasticering för stålplåten och betraktar den som konsol utanför pelaren
Pelaren                  , därför är stålplåten som konsol:≔lpelare 150 ≔lkonsol =−lef lpelare 119.165

Om lasten                     blir                vilket är intressant för det maximala moment 
som uppstår för konsolen

=Fc90d ⋅1 10
5

＝q ――
Fc90d

lef

≔q =――
Fc90d

lef
371.52

Maximalt moment: ≔Mmax =―――
⋅q lkonsol

2

2
⋅2.638 10

6
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När maximalt moment är beräknat skall den jämföras med kapaciteten Mflyt

Stålkvalitet: ≔fyd 235 beroende på vilken stålkvalitet som önskas

På grund av genomplasticering antas plastiskt böjmotstånd z

＝z ――
⋅b t

2

4
≔b 215 är plåtens bredd

≔t 15 beroende på hur tjock plåt som önskas

≔z =――
⋅b t2

4
⋅1.209 10

4

Tillåtet moment blir då:

≔Mflyt =⋅fyd z ⋅2.842 10
6

Om plåten håller skall följande villkor uppfyllas:

=≤Mmax Mflyt 1 Om returnerat värde är 1 så håller plåten.

Om returnerat värde är 0 så håller inte plåten
Då måste en tjockare plåt eller högre stålkvalitet väljas, 
alternativt en annan förstärkningsmetod.

Utnyttjandegrad av förstärkningen:

=――
Mmax

Mflyt

0.928
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Bilaga 2 - Förstärkningsåtgärd med stålskruv

Dimensionerande upplagstryck definieras enligt formler nedan:

Dimensionerande spänning           skall vara mindre än eller lika med dimensionerande 
kapacitet           gånger korrektionsfaktorn       , (ss-en 1995-1-1:2004/A1:2008)  

σc90d
fc90d kc90

≤σc90d kc90fc90d

＝σc90d ――
Fc90d

Aef
är dimensionderande tryck vinkelrätt fibrerna i 

Fc90d är dimensionerande kraft i , beräknad vid lastnedräkning

＝Aef ⋅b lef är effektiv kontaktarea, beroende av effektiv kontaktlängd, 

lef är effektiv kontaktlängd, l + 2*min av: ―
l1

2
, l eller a dock ej > 30 

Notera: här antas en dubbelsidig lastfördelning enligt figuren nedan.

Se figur nedan för definition av sträckorna:

≔l1 0

≔l 150

≔a 40

Källa: Eurokod 5

≔lef =+l ⋅2 min
⎛
⎜
⎝

,,,30 a l ―
l1

2

⎞
⎟
⎠
150

≔b 215 är upplagets bredd

≔Aef =⋅b lef ⋅3.225 10
4

≔Fc90d 100000

≔σc90d =――
Fc90d

Aef
3.101
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Korrektionsfaktorn kc90 beräknas enligt nedan:

med höjden h för tvärsnittets höjd ≔h 630 ( l1 och l definierade ovan)

kc90 får sättas till 1.75 om följande två villkor uppfylls (dvs om båda villkor 
returnerar värdet 1.75)

=⎛⎝ ,,≥l1 2 h 1.75 1.0⎞⎠ 1

=(( ,,≤l 400 1.75 0)) 1.75

kc90 sätts till 1.0 nedan om inte båda villkoren ovan uppfylls 
(observera att värdet inte fylls i automatiskt)

≔kc90 1

För att ta reda på den dimensionerande kapaciteten för tryck vinkelrätt fibrerna så skall 
följande uppsättning formler användas:

＝fc90d ――――
⎛⎝ ⋅kmod fc90k⎞⎠

γm

≔fc90k 2.7 Karakteristisk tryckhållfasthet vinkelrätt fibrerna, 

≔kmod 0.8 Faktor som tar hänsyn till klimatklass och lastvaraktighet

≔γm 1.25 Partialkoefficient för bärförmåga beroende på material 

≔fc90d =――――
⎛⎝ ⋅kmod fc90k⎞⎠

γm
1.728

När dimensionerande tryck, korrektionsfaktor och kapacitet är beräknad kan villkoret från 
ovan ställas upp igen och beräknas.

≤σc90d kc90fc90d
Om det returnerade värdet i ekvationen är 1 så 
är kapacitet vid tryck vinkelrätt fibrerna tillräcklig.=⎛⎝ ,,≤σc90d ⋅kc90 fc90d 1 0⎞⎠ 0

Om det returnerade värdet i ekvationen är 0 så 
är kapaciteten ej tillräcklig.

Om kapacitet ej är tillräcklig måste åtgärder göras för att få konstruktionen att hålla.
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Åtgärd: Förstärkning vid upplag med stålskruv (beräkningar med karakteristiska värden 
om ej annat anges)

Skruvens kapacitet mot intryckning definieras enligt nedan:

＝FaxRk ――――――――
⋅⋅⋅⋅nef faxk d ls kd

+⋅1.2 cos ((α))
2

sin ((α))
2

karakteristisk kapacitet i , där:

＝faxk ⋅⋅⋅0.52 d
−0.5

ls
−0.1

ρk
0.8 karakteristisk styrka i 

≔d 12 skruvens diameter i 

≔kd =min
⎛
⎜
⎝
,―

d

8
1
⎞
⎟
⎠
1

≔ls 400 penentrationsdjup för den gängade delen av skruven, i 

≔n 6 antal skruvar

≔nef =n
0.9

5.016 effektivt antal skruvar

≔ρk 400 karakteristisk densitet för träet, 

≔α °90 vinkel mellan skruvens axel och fiberriktning

≔faxk =⋅⋅⋅0.52 d−0.5 ls
−0.1 ρk

0.8 9.951

≔FaxRk =―――――――
⋅⋅⋅⋅nef faxk d ls kd

+⋅1.2 cos ((α))
2

sin ((α))
2

⋅2.396 10
5

När kapaciteten mot intryckning för en skruv är beräknad skall total bärförmåga beräknas.
Karakteristisk bärförmåga vinkelrätt fiberriktningen, R90k , enligt ekvationer nedan

＝R90k min ⎛⎝ ,⎛⎝ +⋅n Rk ⋅⋅⋅kc90 lef b fc90k⎞⎠ ⎛⎝ ⋅⋅b lef2 fc90k⎞⎠⎞⎠

＝Rk min ⎛⎝ ,FaxRk Rck⎞⎠

＝Rck ⋅Kc Nplk

＝Kc 1.0 för ≤λ 0.2

＝λ
‾‾‾‾‾‾⎛
⎜
⎝
――
Nplk

Nkik

⎞
⎟
⎠＝Kc ―――――

1

+k ‾‾‾‾‾‾+k
2

λ
2

för >λ 0.2

＝k 0.5 ⎛⎝ ++1 0.49 (( −λ 0.2)) λ
2 ⎞⎠
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Nplk är karakteristisk bärförmåga för skruven i 

＝Nplk ⋅fy A där        är sträckgräns för skruven i och A är 
spänningsarean i 

fy

Nkik är karakteristisk bärförmåga med hänsyn till knäckning, 

＝Nkik ⋅2 ‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅ch Es Is där

≔ch =――――――――
(( +0.22 ⋅0.014 d)) ρk

⎛
⎝ +⋅1.17 sin((α))

2

cos ((α))
2 ⎞
⎠

132.65 är en faktor som tar hänsyn till 
elasticiteten på det omgivande träet

≔Is =⋅―
64

(( ⋅0.7 d))
4

244.392 trögshetsmoment för skruven, 

≔Es 210000 E-modul för skruven, 

≔Nkik =⋅2 ‾‾‾‾‾‾‾‾⎛⎝ ⋅⋅ch Es Is⎞⎠ ⋅1.65 10
5

Skruv M12 4.6 ger följande: ≔fy 240

≔A 84

≔Nplk =⋅fy A ⋅2.016 104

≔λ =
‾‾‾‾‾‾⎛
⎜
⎝
――
Nplk

Nkik

⎞
⎟
⎠

0.35 ger att ＝Kc ―――――
1

+k ‾‾‾‾‾‾+k
2

λ
2

där

≔k =0.5 ⎛⎝ ++1 0.49 (( −λ 0.2)) λ
2 ⎞⎠ 0.598

≔Kc =―――――
1

+k ‾‾‾‾‾‾+k2 λ2
0.775

≔Rck =⋅Kc Nplk ⋅1.563 10
4

≔Rk =min ⎛⎝ ,FaxRk Rck⎞⎠ ⋅1.563 10
4

≔y 60 avståndet mellan skruvarna i balkens längsled, anges i 

≔lef2 =+y ―――
⋅2 ls

tan (( °45 ))
860
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Slutligen kan då den totala bärförmågan beräknas, R90k

≔R90k =min ⎛⎝ ,⎛⎝ +⋅n Rk ⋅⋅⋅kc90 lef b fc90k⎞⎠ ⎛⎝ ⋅⋅b lef2 fc90k⎞⎠⎞⎠ ⋅1.808 10
5

Nytt värde för det förstärkta fc90k.f kan då beräknas genom:

≔fc90k.f =――
R90k

Aef
5.607 Detta kan jämföras med ＝fc90k 2.7

för hållfasthetsklass CE L40c

Testar det nya värdet

＝fc90d.f ―――――
⎛⎝ ⋅kmod fc90k.f⎞⎠

γm

=fc90k.f 5.607 Karakteristisk tryckhållfasthet vinkelrätt fibrerna, 

≔kmod 0.8 Faktor som tar hänsyn till fukt och lastvaraktighet

≔γm 1.25 Partialkoefficient för bärförmåga beroende på material 

≔fc90d.f =―――――
⎛⎝ ⋅kmod fc90k.f⎞⎠

γm
3.589

När dimensionerande tryck, korrektionsfaktor och kapacitet är beräknad kan villkoret från 
tidigare ställas upp igen och beräknas.

≤σc90d kc90fc90d
Om det returnerade värdet i ekvationen är 1 så 
är kapacitet vid tryck vinkelrätt fibrerna tillräcklig.=⎛⎝ ,,≤σc90d ⋅kc90 fc90d.f 1 0⎞⎠ 1

Om det returnerade värdet i ekvationen är 0 så 
är kapaciteten ej tillräcklig. Om kapacitet ej är 
tillräcklig måste åtgärder tas på nytt. Fler 
stålskruvar, större diameter eller något annat 
som anses vara lämpligt.

Utnyttjandegrad av förstärkningen:

=――――
σc90d

⋅kc90 fc90d.f
0.864
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Bilaga 3 - Förstärkningsåtgärd med trästav

Dimensionerande upplagstryck definieras enligt formler nedan:

Dimensionerande spänning           skall vara mindre än eller lika med dimensionerande 
kapacitet           gånger korrektionsfaktorn       , (ss-en 1995-1-1:2004/A1:2008)  

σc90d
fc90d kc90

≤σc90d kc90fc90d

＝σc90d ――
Fc90d

Aef
är dimensionderande tryck vinkelrätt fibrerna i 

Fc90d är dimensionerande kraft i , beräknad vid lastnedräkning

＝Aef ⋅b lef är effektiv kontaktarea, beroende av effektiv kontaktlängd, 

lef är effektiv kontaktlängd, l + 2*min av: ―
l1

2
, l eller a dock ej > 30 

Notera: här antas en dubbelsidig lastfördelning enligt figuren nedan.

Se figur nedan för definition av sträckorna:

≔l1 0

≔l 150

≔a 40

Källa: Eurokod 5

≔lef =+l ⋅2 min
⎛
⎜
⎝

,,,30 a l ―
l1

2

⎞
⎟
⎠
150

≔b 215 är upplagets bredd

≔Aef =⋅b lef ⋅3.225 10
4

≔Fc90d 100000

≔σc90d =――
Fc90d

Aef
3.101
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Korrektionsfaktorn kc90 beräknas enligt nedan:

med höjden h för tvärsnittets höjd ≔h 630 ( l1 och l definierade ovan)

kc90 får sättas till 1.75 om följande två villkor uppfylls (dvs om båda villkor 
returnerar värdet 1.75)

=⎛⎝ ,,≥l1 2 h 1.75 1.0⎞⎠ 1

=(( ,,≤l 400 1.75 0)) 1.75

kc90 sätts till 1.0 nedan om inte båda villkoren ovan uppfylls 
(observera att värdet inte fylls i automatiskt)

≔kc90 1

För att ta reda på den dimensionerande kapaciteten för tryck vinkelrätt fibrerna så skall 
följande uppsättning formler användas:

＝fc90d ――――
⎛⎝ ⋅kmod fc90k⎞⎠

γm

≔fc90k 2.7 Karakteristisk tryckhållfasthet vinkelrätt fibrerna, 

≔kmod 0.8 Faktor som tar hänsyn till klimatklass och lastvaraktighet

≔γm 1.25 Partialkoefficient för bärförmåga beroende på material 

≔fc90d =――――
⎛⎝ ⋅kmod fc90k⎞⎠

γm
1.728

När dimensionerande tryck, korrektionsfaktor och kapacitet är beräknad kan villkoret från 
ovan ställas upp igen och beräknas.

≤σc90d kc90fc90d
Om det returnerade värdet i ekvationen är 1 så 
är kapacitet vid tryck vinkelrätt fibrerna tillräcklig.=⎛⎝ ,,≤σc90d ⋅kc90 fc90d 1 0⎞⎠ 0

Om det returnerade värdet i ekvationen är 0 så 
är kapaciteten ej tillräcklig.

Om kapacitet ej är tillräcklig måste åtgärder göras för att få konstruktionen att hålla.
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Åtgärd: Förstärkning vid upplag med trästav (beräkningar med karakteristiska värden om 
ej annat anges)

Trästavens kapacitet mot intryckning definieras enligt nedan:

＝FaxRk ――――――――
⋅⋅⋅⋅nef faxk d ls kd

+⋅1.2 cos ((α))
2

sin ((α))
2

karakteristisk kapacitet i , där:

＝faxk ⋅⋅⋅0.52 d
−0.5

ls
−0.1

ρk
0.8 karakteristisk styrka i 

≔d 19 stavens diameter i 

≔kd =min
⎛
⎜
⎝
,―

d

8
1
⎞
⎟
⎠
1

≔ls 400 penentrationsdjup för staven, i 

≔n 6 antal stavar

≔nef =n
0.9

5.016 effektivt antal stavar

≔ρk 400 karakteristisk densitet för träet, 

≔α °90 vinkel mellan trästavens axel och balkens fiberriktning

≔faxk =⋅⋅⋅0.52 d
−0.5

ls
−0.1

ρk
0.8

7.908

≔FaxRk =―――――――
⋅⋅⋅⋅nef faxk d ls kd

+⋅1.2 cos ((α))
2

sin ((α))
2

⋅3.015 10
5

När kapaciteten mot intryckning för en trästav är beräknad skall total bärförmåga beräknas.
Karakteristisk bärförmåga vinkelrätt fiberriktningen, R90k , enligt ekvationer nedan

＝R90k min ⎛⎝ ,⎛⎝ +⋅n Rk ⋅⋅⋅kc90 lef b fc90k⎞⎠ ⎛⎝ ⋅⋅b lef2 fc90k⎞⎠⎞⎠

＝Rk min ⎛⎝ ,FaxRk Rck⎞⎠

＝Rck ⋅Kc Nplk

＝Kc 1.0 för ≤λ 0.2

＝λ
‾‾‾‾‾‾⎛
⎜
⎝
――
Nplk

Nkik

⎞
⎟
⎠＝Kc ―――――

1

+k ‾‾‾‾‾‾+k
2

λ
2

för >λ 0.2
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＝k 0.5 ⎛⎝ ++1 0.49 (( −λ 0.2)) λ
2 ⎞⎠

Nplk är karakteristisk bärförmåga för staven i 

＝Nplk ⋅fy A där        är sträckgräns för staven i och A är 
spänningsarean i 

fy

Nkik är karakteristisk bärförmåga med hänsyn till knäckning, 

＝Nkik ⋅2 ‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅ch Es Is där

≔ch =――――――――
⋅(( +0.22 ⋅0.014 d)) ρk

⎛
⎝ +⋅1.17 sin((α))

2

cos ((α))
2 ⎞
⎠

166.154 är en faktor som tar hänsyn till 
elasticiteten på det omgivande träet

≔Is =⋅―
64

(( ⋅0.7 d))
4

⋅1.536 10
3 trögshetsmoment för staven, 

≔Es 14000 E-modul för staven, 

≔Nkik =⋅2 ‾‾‾‾‾‾‾‾⎛⎝ ⋅⋅ch Es Is⎞⎠ ⋅1.195 10
5

Data för trästav: ≔fy 60

≔Astav =⋅
⎛
⎜
⎝
―
d

2

⎞
⎟
⎠

2

283.529

≔Nplk =⋅fy Astav ⋅1.701 104

≔λ =
‾‾‾‾‾‾⎛
⎜
⎝
――
Nplk

Nkik

⎞
⎟
⎠

0.377 ger att ＝Kc ―――――
1

+k ‾‾‾‾‾‾+k
2

λ
2

där

≔k =0.5 ⎛⎝ ++1 0.49 (( −λ 0.2)) λ
2 ⎞⎠ 0.615

≔Kc =―――――
1

+k ‾‾‾‾‾‾+k2 λ2
0.749

≔Rck =⋅Kc Nplk ⋅1.274 10
4

≔Rk =min ⎛⎝ ,FaxRk Rck⎞⎠ ⋅1.274 10
4

≔y 60 avståndet mellan stavarna i balkens längsled, anges i 

≔lef2 =+y ―――
⋅2 ls

tan (( °45 ))
860

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



Slutligen kan då den totala bärförmågan beräknas, R90k

≔R90k =min ⎛⎝ ,⎛⎝ +⋅n Rk ⋅⋅⋅kc90 lef b fc90k⎞⎠ ⎛⎝ ⋅⋅b lef2 fc90k⎞⎠⎞⎠ ⋅1.635 105

Nytt värde för det förstärkta fc90k.f kan då beräknas genom:

≔fc90k.f =――
R90k

Aef
5.07 Detta kan jämföras med ＝fc90k 2.7

för hållfasthetsklass CE L40c

Testar det nya värdet

＝fc90d.f ―――――
⎛⎝ ⋅kmod fc90k.f⎞⎠

γm

=fc90k.f 5.07 Karakteristisk tryckhållfasthet vinkelrätt fibrerna, 

≔kmod 0.8 Faktor som tar hänsyn till fukt och lastvaraktighet

≔γm 1.25 Partialkoefficient för bärförmåga beroende på material 

≔fc90d.f =―――――
⎛⎝ ⋅kmod fc90k.f⎞⎠

γm
3.245

När dimensionerande tryck, korrektionsfaktor och kapacitet är beräknad kan villkoret från 
tidigare ställas upp igen och beräknas.

≤σc90d kc90fc90d
Om det returnerade värdet i ekvationen är 1 så 
är kapacitet vid tryck vinkelrätt fibrerna tillräcklig.=⎛⎝ ,,≤σc90d ⋅kc90 fc90d.f 1 0⎞⎠ 1

Om det returnerade värdet i ekvationen är 0 så 
är kapaciteten ej tillräcklig. Om kapacitet ej är 
tillräcklig måste åtgärder tas på nytt. Fler 
trästavar, större diameter eller något annat som 
anses vara lämpligt.

Utnyttjandegrad av förstärkningen:

=――――
σc90d

⋅kc90 fc90d.f
0.956
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