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Sammanfattning 

I Sverige har Boverkets konstruktionsregler, BKR, länge varit det styrande regelverket vid 

konstruktionsarbete. Under de första åren av 2000-talet pågick det en övergång till ett nytt regelverk, 

Eurocodes. I januari 2011 slutfördes övergången och Eurokoderna blev då det obligatoriska 

regelverket för alla medlemsländer inom EU. Införandet av Eurokoderna skedde främst för att 

undanröja eventuella handelshinder mellan medlemsländerna. Den aktör som berörs mest av själva 

tillämpningen av det nya regelverket är konstruktören. Att uppdatera sig själv och sina programvaror 

har varit vitalt för alla företag inom byggbranschen.  

 

I de flesta fallen skiljer sig inte beräkningsgången avsevärt mellan BKR och EK. Det finns dock en del 

skillnader. En av de större skillnaderna i och med det nya regelverkets riktlinjer uppstår vid 

dimensionering av förband i träkonstruktioner. Från att ha varit en relativt enkel och rak 

beräkningsprocess i BKR är det nu väldigt tidskrävande att behandla dessa beräkningar. 

 

Syftet med examensarbetet var att ta fram en produkt, ett dimensioneringshjälpmedel, som skulle 

underlätta för konstruktörer vid beräkning av bärförmågan hos förband i träkonstruktioner. 

 

Examensarbetet är indelat i två delar där den första delen består av själva rapporten som beskriver 

bakgrunden till problemställningen samt teorin bakom dimensioneringen och beräkningarna av 

bärförmågan. Den andra delen består av dimensioneringshjälpmedlet som är en serie beräkningsblad i 

Microsoft Excel. Programmet behandlar enskäriga- samt tvåskäriga förband av följande förbandstyper: 

 

 Spikade förband 

 Skruvförband 

 Stålplåtar 

 

Användaren har möjlighet att redigera följande parametrar: 

 

 Typ av plåt/antal skjuvningsplan 

 Hållfasthetsklasser hos virkesdelarna 

 Virkes- och plåttjocklekar 

 Typ av förbindare 

 Diameter hos förbindare 

 Förbindarens längd 

 Draghållfasthet hos förbindaren 

 Kmod och partialkoefficient för dimensionerande värden 

 

Beräkningshjälpmedlet har utformats och utvecklats i samarbete med konstruktörer från företaget 

Byggteknik AB. Efter önskemål har även ett resultatblad uppförts som kan komma till användning vid 

projektredovisningar/presentationer.  



 
 

  



 
 

Abstract 

The governing set of regulations for structural engineering in Sweden used to be Boverket, BKR. 

However in the beginning of the 21
st
 century a changeover to new regulations, the Eurocodes, started. 

The transition was completed in year 2011 when the Eurocodes became the mandatory design work 

policy for all countries within the European Union. The Eurocodes were implemented to simplify and 

remove potential barriers to trade that may exist when countries have different design rules.  Since the 

changeover it has been important for all construction companies to update their knowledge base and 

their design software. 

 

When comparing the two calculation processes they seem similar, but there are a couple of differences 

worth noting.  With the new regulations, engineers will find that the process when designing joints in 

timber structures has changed.  What used to be a fairly easy and straight forward calculation 

procedure has now become tedious and time consuming.  

 

The objective of this degree project is to present a product, a dimensioning tool that will help 

structural engineers when computing lateral load carrying joints in timber structures. 

 

The degree project is made up of two parts where the first part is the written report describing the 

background and theory behind load carrying computations. The second part of the project is the actual 

dimensioning tool which includes several worksheets in Microsoft Excel. The program treats single 

and double shear connections of the following: 

 

 Nail joints 

 Screw joints 

 Steel plates (thick and thin types) 

 

The user can edit the following parameters: 

 

 Type of plate/ number of shears 

 Strength class of timber members 

 Member and plate size 

 Type of fastener 

 Diameter of fastener 

 Length of fastener 

 Yield moment of fastener 

 kmod and partial factors for design load carrying capacity 

 

The dimensioning tool was created and developed in collaboration with structural engineers at the 

company Byggteknik AB. By request, a results documentation sheet was developed with intended use 

for project presentations and project reviews.   



 
 



 
 

Förord 

Detta examensarbete är avslutningen av utbildningsprogrammet Byggteknik & Design 180hp vid 

Kungliga Tekniska Högskolan i Haninge. Examensarbetet är ett självständigt genomfört projekt där 

studenten ska genomföra arbetet på ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt sätt. Arbetet har gått ut på 

att ta fram ett dimensioneringshjälpmedel vid beräkning av enskäriga- och tvåskäriga förband enligt 

Eurokod 5. 

 

Först och främst vill jag tacka min handledare vid KTH, Sven Henrik Vidhall, som hjälpt mig med att 

komma igång med idén till arbetet och har stöttat mig under resans gång. 

 

Jag vill även passa på att tacka Sara Andersson och resten av medarbetarna på Byggteknik AB. Det 

har varit oerhört intressant att arbeta ihop med er och jag hoppas att produkten kommer att bli 

användbar i framtiden. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Från och med 2011 är Eurokoderna det obligatoriska regelverket vid dimensionering av 

byggnadskonstruktioner i Sverige. De ersatte då de tidigare nationella reglerna. I Sveriges fall, 

Boverkets konstruktionsregler.  

Under de senaste åren har det pågått en övergång för byggnadskonstruktörer från Boverkets gamla 

föreskrifter till de nya Eurokoderna. Även om beräkningsmodellerna i princip är de samma i de flesta 

fallen måste ändå konstruktörer vara uppmärksamma och lära sig se skillnaderna och använda det nya 

regelverket. 

Beräkningsprogram är en del av vardagen för en byggnadskonstruktör. De underlättar arbetet samt 

sparar tid. Vid konsultföretaget Byggteknik AB finns det ett behov av dimensioneringshjälpmedel vid 

vissa detaljberäkningar. I de fall där beräkningsprogram saknas utför man handberäkningar, vilket kan 

vara väldigt tidskrävande. [20] 

Ett exempel på sådana handberäkningar är beräkningar av bärförmågan hos spik- och skruvförband. I 

jämförelse med Boverkets konstruktionsregler har nu denna beräkningsprocess blivit betydligt mer 

tidskrävande att utföra. Även om beräkningsgången är rak och relativt okomplicerad innehåller den 

många parametrar. [19,9] 

Om man bortser från kontroll av förbandsutformning och endast ser till beräkning av den 

karakteristiska bärförmågan för ett skär i ett spikförband kan man göra en förenklad jämförelse mellan 

BKR och Eurokod5 för att se skillnaden i omfattning vid handberäkning: 

 

 BKR: 1 formel för karakteristisk bärförmåga med 1 variabel. 

 Eurokod 5: Kontrollera 6 brottmoder för att hitta det karakteristiska värdet på bärförmågan, 6 

variabler. 

 

Då beräkning av spikars och skruvars bärförmåga inte dyker upp kontinuerligt i konstruktörernas 

arbetsuppgifter har man fortsatt med att räkna för hand när väl detta krävts. Man har löst problemet på 

sitt eget sätt i sina egna projekt och gått vidare. Det har funnits planer på att utveckla 

dimensioneringshjälpmedel som är lättförståeliga för alla på företaget. Det har dock ansetts för 

tidskrävande att utveckla ett sådant beräkningsprogram. Man har inte haft tid och resurser att avsätta 

för ett sådant arbete. [20] 

 

1.2 Målformulering 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett hjälpmedel som konstruktörerna vid Byggteknik AB 

kan använda sig av i deras dimensioneringsarbete av tvärkraftbelastade spik- och skruvförband. Enligt 

önskemål kommer programmet skrivas med hjälp av Microsoft Excel. 

Karaktäristiska samt dimensionerande värden hos förbindare (spikar och skruvar) kommer att beräknas 

för: 

 

 Enskäriga förband – trä mot trä, stål mot trä 

 Tvåskäriga förband – trä mot trä, stål mot trä 
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Programmet kommer att utformas på så sätt att användaren kommer att kunna redigera följande 

variabler: 

 

 Virkestjocklek 

 Virkestyp (hållfasthetsvärden) 

 Spikar och skruvar (mått och materialvärden) 

 Tjocklek av stålplåt 

 

Beräknat värde för varje brottmod kommer visas och det dimensionerande värdet presenteras i 

resultatblad. 

1.3 Avgränsningar 

Programmet avser att behandla beräkningar för bärförmåga av tvärkraftbelastade spikar och skruvar i 

en- samt tvåskäriga förband. Spikade förband samt skruvförband av typerna trä mot trä, skiva mot trä, 

stål mot trä, behandlas i programmet. 

 

Omfattningen av att behandla bärförmågan för hela spik- och skruvförband blir alltför stor då man 

bland annat måste beakta angripande krafter och förbandsutformning vid varje enskilt fall. Därför 

avgränsas programmet till beräkning av bärförmågan för 1 spik/skruv. 

 

Effektiv karakteristisk bärförmåga, som bör beräknas vid rader av förbindare parallellt med 

fiberriktningen, kommer inte beaktas i programmet.  

 

Axiellt belastade förbindare begränsas till spikar. 

1.4 Lösningsmetoder 

I det inledande skedet utförs en litteraturstudie. Främst information från EK5, tidigare arbeten och 

facklitteratur inom området kommer att bearbetas. Inhämtning av denna information kommer ske 

genom sökning på Internet samt i Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek. 

Genom intervjuer med konstruktörer vid Byggteknik AB undersöks behovet av 

dimensioneringshjälpmedlet. Därefter, med hjälp av deras åsikter och önskemål, skrivs ett 

beräkningshjälpmedel i programmet Microsoft Excel enligt regelverket Eurokod5. 

 

För att kontrollera att programmet ger korrekta värden kommer resultatet jämföras med 

handberäknade uppgifter. 
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2. Förkortningar 

 

BTK  Byggteknik AB 

 

CEN  Comité Européen de Normalisation 

 

EK  Eurokod 

 

EK5  Eurokod5 – Träkonstruktioner 

 

EKS Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska 

konstruktionsstandarder 

 

NA  Nationell Annex   

 

NDP  Nationally determined parameters 

 

SIS  Swedish Standards Institute 

 

 

 

 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Europ%C3%A9en_de_Normalisation


4 
 

  



5 
 

3. Nulägesbeskrivning 

Examensarbetet utfördes i samarbete med företaget Byggteknik AB. 

 

 
 

”Byggteknik AB är ett konsultföretag som utför tekniska konsulttjänster inom 

områdena byggnadskonstruktion och projektledning. Företaget har funnits sedan 

1985 och ägs sedan 2001 av Kurt Fransson. 

 

Geografiskt arbetar vi i huvudsak i Gävleborg, Dalarna, Uppsala och Stockholm. 

Merparten av våra uppdrag kommer från Stockholmsområdet. 

 

Verksamheten bedrivs till största delen från Gävle men en etablering i Stockholm 

börjar ta form. Byggteknik har en professionell styrelse med breda kunskaper inom 

byggsektorn.”
1
 

 

I dimensioneringsarbetet använder sig företaget av ett antal programvaror. Autodesk Revit Structure är 

företagets primära konstruktionsverktyg. För lastnedräkningar och stabilitet i plattor och väggar 

används FEM-design 3D-Structure och PreDesign. WinStatik används för att dimensionera pelare och 

balkar (trä, stål och betong). [13,20] 

 

Med ett fungerande dimensioneringshjälpmedel slipper konstruktörerna vid Byggteknik AB plocka 

fram penna, papper och formelsamlingar vid beräkning av bärförmågan för spik- och skruvförband. 

Programmet kommer framför allt att spara tid i dimensioneringsarbetet.  

                                                           
1
 http://www.btk.cc 



6 
 

  



7 
 

4. Teoretisk bakgrund 

4.1 Eurokoder 

4.1.1 Bakgrund 

I Bryssel, år 1975, hölls ett informationsmöte där representanter från EEC-kommissionen presenterade 

projektet Eurocodes. Tanken bakom förslaget var att få fram en gemensam teknisk standard för 

medlemsländerna. Med ett gemensamt regelverk skulle det bli lättare att bedriva handel med 

byggtjänster och byggprodukter inom gemenskapen. I slutändan skulle det minska kostnaderna i 

byggandet. 

Första generationen av Eurokoder publicerades under 1980-talet. Fram till år 1989 var det 

kommissionen som skötte utvecklandet av Eurokodprogrammet. År 1989 överläts projektet till CEN. 

Tanken var att EK i framtiden skulle bli en europeisk standard. År 2002-2007 färdigställdes EK och 

arbetet med en övergång till det färdiga regelverket påbörjades. [11,15,16] 

 

Då Sverige är medlem i EU är de förpliktigade med att införa EK och sluta använda sina nationella 

regelverk. Från och med 2011 är Eurokoderna det obligatoriska regelverket vid dimensionering av 

byggnadskonstruktioner i Sverige. [14] 

4.1.2 Allmänt 

Eurokoder är som sagt en gemensam europeisk konstruktionsstandard för dimensionering av bärande 

konstruktioner.  

 
Samlingen består av 10 olika EK: 

 

 EN 1990, Grundläggande dimensioneringsregler 

 EN 1991, Eurokod 1 - Laster 

 EN 1992, Eurokod 2 - Betongkonstruktioner 

 EN 1993, Eurokod 3 - Stålkonstruktioner 

 EN 1994, Eurokod 4 – Samverkanskonstruktioner stål/betong 

 EN 1995, Eurokod 5 - Träkonstruktioner 

 EN 1996, Eurokod 6 - Murverk 

 EN 1997, Eurokod 7 - Geokonstruktioner 

 EN 1998, Eurokod 8 - Jordbävning 

 EN 1999, Eurokod 9 – Aluminiumkonstruktioner 

 

Sammanlagt består regelverket av 59 delar och ungefär 8000 sidor [21]. 

 

Eurokoderna ersätter det gamla regelverket som i Sverige bestod av: 

 

 BKR, Boverkets konstruktionsregler 

 BBK, Boverkets handbok om betongkonstruktioner 

 BSK, Boverkets handbok om stålkonstruktioner 

 BSV, Boverkets handbok om snö- och vindlaster 
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 BRO 2004, Vägverkets ATB för broar 

 BV Bro 2004, Banverkets brostandard 

 TUNNEL 2004 Vägverkets ATB för tunnlar 

 

Tanken med EK var att de skulle vara universala och fungera i alla Europas länder. I verkligheten 

fungerade det inte riktigt som man tänkt sig. Länderna har istället haft möjlighet att lägga till 

nationella val. Det vill säga att till varje EK ingår även ett NA som är anpassat efter förhållanden och 

förutsättningar i varje land. Det man beaktar i NA är bland annat geografi, klimat, levnadssätt och 

säkerhetsnivåer. Dessa parametrar anges i rekommenderade värden kallade NDP.  

Boverkets konstruktionsregler har ersatts av EKS. EKS är en föreskriftsserie som består av EK och de 

nationella val som Boverket och Banverket upprättat. [21,12,9] 

 

I Sverige är det SIS som är ansvariga för att översättning och publicering av EK. [14] 

4.2 Träförband med förbindare av metall 

4.2.1 Förbindare 

Vid dimensionering av träförband finns det en slags grundidé man kan följa: Man bör sträva efter 

enkla förband med så få förbindare som möjligt.  

En förbindares uppgift är att sammanfoga olika virkesdelar och hålla dem samman. De vanligast 

förekommande förbindarna är: 

 

 Spik 

 Skruv 

 Klammer 

 Dymling 

 Träskruv 

 

De två förbindarna som behandlas i detta examensarbete är de två vanligaste, spik och skruv. Det 

billigaste alternativet av förbindare är oftast spik. De passar bäst till konstruktioner med tunna 

virkesdelar som är påverkade av lättare laster. [3,4] 

 

Skruv ersätter användandet av spik när belastningen blir större. I jämförelse med spikar fungerar 

skruvar betydligt bättre i dragkraftbelastade förband. Själva utvecklingen och användningen av skruv 

har ökat de senaste åren. Vid bärande konstruktioner som exempelvis takstolar har ankarspik 

traditionellt använts. Nu har en ankarskruv utvecklats som har mottagits väl inom branschen. 

Andra fördelar med att använda sig av skruvar som förbindare är att demonteringen blir betydligt 

enklare än med spikar samt att risken att virket spricker vid infästning nära virkesändar blir mindre. 

Skruvar fungerar bra i trä-mot-trä konstruktioner men de är särskilt anpassade för stål mot trä och 

skiva mot trä. [6,8] 

4.2.2 Bärförmåga hos tvärkraftbelastade förband 

Bärförmågan hos ett tvärkraftbelastat förband beror på ett flertal variabler [6]: 

 

 Förbindarens diameter  
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 Typ av förbindare 

 Draghållfasthet hos förbindaren 

 Densitet, tjocklek och fuktkvot hos virkesdelarna 

 Inträngningsdjup av förbindare 

 Inträngningsvinkel av förbindare mot fiberriktningen 

 

De uttryck som i EK behandlar kapaciteten hos tvärkraftbelastade förband med mekaniska förbindare 

kan härledas till de teorier som K W Johansen presenterade år 1949 i ”Theory of Timber 

Connections”. De samband och modeller som togs fram under den tiden används fortfarande i stor 

utsträckning. [2] 

 

Med dessa modeller kan man beräkna bärförmågan i brottgränstillståndet. Modellen förutsätter att 

förbindaren betraktas som en balk belastad med en jämnt utbredd last från virkesdelarna. Friktionen 

mellan virkesdelarna antas vara noll. [2] 

Det finns två slags brottfenomen som kan uppträda. Antingen brott i trä eller så bildas det en flytled i 

förbindaren. Då man kombinerar dessa brottfenomen kan man få fram uttryck för bärförmågan hos 

enskäriga- och tvåskäriga förband. 

4.2.3 Brott i trä 

I detta brottsfenomen är det kapaciteten för virket som överskrids. Förbindaren förblir rak och man får 

ett brott i virket, se figur 4.1. 

 

 
Figur 4.1. Deformationsbild för en skjuvbelastad spik. Brott i trä [2] 

 

Virkets hållfasthetsvärde mot hålkanttryck tas fram genom försök enligt figur 4.2. Vid försök mäts hur 

mycket kraft, F, det krävs för att trycka den mekaniska förbindaren genom ett stycke trä, A. Vid 

maxbelastningen, Fmax, ökar deformationen av virket utan att belastningen ökar. Med hjälp av detta 

värde, Fmax, kan man sedan beräkna hålkanttryckhållfastheten, fh. [2] 

 

   
    

  
      

 

där 

 

fh är hålkanttryckhållfastheten; 

Fmax är den maximala belastningen; 

d är diametern hos förbindaren; 

t är virkestjockleken. 
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Figur 4.2. Försöksuppställning vid bestämning av hålkantryckshållfasthet i ett trästycke. [2] 

där 

 

A är en provkropp av trä; 

B är en styv belastningsanordning av stål; 

t är virkets bredd; 

F är den kraft som krävs för att trycka förbindaren genom trästycket. 

 

Trämaterialets hållfasthet mot hålkanttryck beror på ett flertal olika parametrar: 

 

 Densitet: Ökad densitet ger större hållfasthet mot hålkanttryck 

 Förbindarens diameter: Ökad diameter hos förbindaren ger en minskad 

hålkanttryckshållfasthet. 

 Vinkel mellan last och fiberriktning. 

 Friktion mellan förbindare och trä: Ökad ojämnhet mellan förbindarens yta och virkets yta 

ger en högre hålkanttryckhållfasthet 

 Fuktkvot: Hög fuktkvot ger lägre hålkantstryckhållfasthet. 

 

4.2.4 Flytled i förbindare 

Det andra brottsfenomenet innebär brott i förbindaren. Där momentet är maximalt bildas en flytled, 

förbindaren böjs. 

 

 
Figur 4.3. Deformationsbild för en skjuvbelastad spik. Flytled i förbindare[2] 
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När det bildas en flytled i förbindaren säger man att materialet, i det här fallet stål, har nått sin 

sträckgräns eller flytgräns. Förbindaren har då belastats med en så pass stor kraft att den deformeras 

plastiskt. Det betyder att det har skett permanenta förändringar i materialet och att förbindaren inte går 

tillbaka till sin ursprungsform. 

 När belastningen är lägre än sträckgränsen deformeras förbindaren elastiskt. 
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5. Dimensioneringsföreskrifter enligt EK 

5.1 Bärförmåga för tvärkrafter för förbindare av dymlingstyp av 

metall 

Vid beräkning av tvärkraftbelastade förband ska man skilja på enskärigt- och tvåskäriga förband. Ett 

enskärigt förband består av två virkesstycken som är belastade i skjuvning med ett skär, figur 5.3(a). 

Det vill säga, man försöker skära av förbindaren på ett ställe. Tvåskäriga förband har således tre 

virkesstycken och två skär, se figur 5.3(b). [2,3] 

 

Figur 5.1 och figur 5.2 visar de principiella brottmoderna som kan tänkas uppträda i enskärigt- och 

tvåskäriga förband [2]. För enskärigt- och tvåskäriga förband kan, enligt EK5, sex respektive fyra 

olika brottfenomen uppstå. Brottmoderna uppträder genom antingen brott i trä enligt avsnitt 4.2.3, 

flytled i förbindaren enligt 4.2.4 eller en kombination av de båda. 

 

 
Figur 5.1 Brottmoder enskäriga förband. [3] 

 
Figur 5.2 Brottmoder tvåskäriga förband 

 

 

Vid beräkning av maximal kapacitet hos ett förband beräknas hållfastheten för varje potentiell 

brottmod. Det minsta värdet blir dimensionerande.  

För att beräkna den karaktäristiska hållfastheten, oavsett typ av mekanisk förbindare, används i EK5 

följande formler, vilka kallas för Johansens ekvationer: 
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Enskäriga förband: 

 

         

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
              

              

         

   
          

  

  
  

  

  
 
 
     

  

  
 
 
     

  

  
   

      

 
     

    
         

   
          

            

         
     

      

 
     

    
         

    
           

            

         
     

      

 
     

     
  

   
                   

   

 

Tvåskäriga förband. 

 

         

 
 
 
 
 

 
 
 
 
              

                 

    
         

   
          

            

         
     

      

 
     

     
  

   
               

      

 
      

  

 

 

      är karakteristisk bärförmåga per skjuvningsplan och förbindare; 

   är virkes- eller skivtjocklek eller inträningsdjup, med i antingen 1 eller 2; 

       är karaktäristisk bäddhållsfasthet i virkesdel i; 

  förbindarens diameter; 

      är karaktäristiskt flymoment för förbindaren; 

  förhållande mellan förbandsdelarnas bäddhållfasthet; 

       är karakteristisk utdragsbärförmåga för förbindaren. 

  
      

     
 

 

För tvåskäriga förband måste man multiplicera       med antal skär, 2, för att få fram förbindarens 

kapacitet. [9] 

5.1.1 Linverkan 

Ett belastningsfall som kan påverka förbindare är dragkraft i förbindarens längsriktning. För släta 

förbindare förs kraften över via friktion mellan förbindaren och trämaterialet medan för profilerade 

förbindare fås en mekanisk förankring mellan profilering och träfibrer. För utdragsbelastade 

förbindare finns det två möjliga brottmoder. [2] 

 

 Utdragning av förbindaren 

 Genomdragning av förbindarens huvud 
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I några av uttrycken för karakteristisk bärförmåga består den högra delen av bidraget av 

linverkan,
      

 
, och den vänstra delen är enligt Johansens flytteori. Om man beaktar bidraget av 

linverkan bör den högra delen högst sättas till följande andel av den vänstra delen: 

 

 Runda spikar 15% 

 Kvadratiska och räfflade spikar 25% 

 Andra spiktyper 50% 

 Träskruv 100% 

 Skruv 25% 

 Dymlingar 0% 

 

Om        ej är känt bör bidraget av linverkan sättas till 0. 

 

5.1.2 Förband med flera förbindare 

För en rad av förbindare, parallell med fiberriktningen, bör den effektiva karakteristiska bärförmågan i 

radens riktning          sättas till[9]; 

 

                        

 

där: 

 

         är effektiv karakteristisk bärförmåga hos en rad av förbindare parallell med 

fiberriktningen; 

    är effektivt antal förbindare i rad med varandra parallell med fiberriktningen. 

      är karakteristisk bärförmåga parallellt fiberriktningen för varje förbindare. 

 

5.2 Dimensionerande bärförmåga 

För att få fram den dimensionerande bärförmågan måste man även beakta lastvarighet och klimatklass. 

Den dimensionerande hållfastheten beräknas enligt följande uttryck i EK5:  

          

     

  
       

 

där: 

 

      är dimensionerande hållfasthet; 

      är karakteristisk hållfasthet; 

   är en partialkoefficient som tar hänsyn till osäkerhet i materialet. För förband sätts 

denna lika med 1,3; 

     är en omräkningsfaktor som tar hänsyn till lastens varaktighet och fuktförhållanden, 

tabell 5.1. 
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Material Klimatklass 
Lastvarighet 

Permanent Lång Medellång Kort Momentan 

Konstruktionsvirke 

1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 

2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 

3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 

Limträ 

1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 

2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 

3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 
Tabell 5.1. Omräkningsfaktorn kmod för beräkning av bärförmåga hos konstruktionsvirke och limträ. 

Det ställs även krav på avstånd mellan förbindare och avstånd från förbindare till virkeskanter.  

5.3 Spikade träförband enligt EK5 

Spikar är den vanligaste typen av förbindare i träkonstruktioner [8]. För enskäriga förband och 

tvåskäriga förband definieras t1 och t2 enligt följande: 

 

 
Figur 5.3. Definition av måtten t1 och t2 för (a) ett skjuvningsplan, (b) två skjuvningsplan [3] 

där: 

 

t1 i ett förband med ett skjuvningsplan är tjockleken för delen med förbindarens huvud. I 

ett förband med två skjuvningsplan, minsta värdet av tjockleken för delen med 

förbindarens huvud och inträningsdjupet för spetsen; 

t2 i ett förband med ett skjuvningsplan, inträngningsdjupet för spetsen. I ett förband med 

två skjuvningsplan, tjockleken hos mittdelen. [9] 

 

5.3.1 Flytmoment 

Flytmomentet hos släta spikar med minst 600 N/mm
2 
draghållfasthet beräknas enligt följande formler 

[4]: 
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där: 

      är karakteristiskt flymoment i Nmm 

  är spikens diameter i mm 

   är tillverkningstrådens draghållfasthet i N/mm
2
 

 

5.3.2 Förborrning 

När virket förborras blir risken för sprickbildning mindre. Ändträ och kanter kan lätt spricka vid 

spikning. [9] 

Trämaterialet bör förborras om: 

 

              

       

       
  

        
  

   

  

där: 

 

   är karakteristisk virkesdensitet i kg/m
3 

t är minsta virkestjocklek 

d är spikens diameter i mm. 

 

Särskilt sprickbenägna träslag såsom furu, douglasgran och gran ska förborras om virkestjockleken, t, 

är mindre än; 

 

      
   

        
  

   

  

 

5.3.3 Karakteristisk bäddhållfasthet 

Följande värden gäller för karakteristisk bäddhållfasthet i trä och fanerträ (LVL): 

 

Utan förborrning: 

             
           

 

Med förborrning: 

                            

 

där: 

 

   är karakteristisk virkesdensitet i kg/m
3 
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d är spikens diameter i mm. 

 

Bäddhållfastheten för spikar med en diameter större än 8mm beräknas på samma sätt som för skruvar 

enligt, 5.4 Skruvförband. 

 

5.3.4 Krav på placering och avstånd 

För att få räkna med de överstående formlerna måste ett antal krav vara uppfyllda: 

 

1. Förbandet måste innehålla två spikar. 

2. Inträngningsdjup: 

2.1. Minst 8d för släta spikar (räfflad trådspik). 

2.2. Minst 6d för annan spik (kamspik, ankarspik) 

3. Spikar i ändträ kan inte överföra tvärkrafter. 

4. Minsta avstånd mellan spikar samt avstånd till kant eller ände enligt tabell 5.2, där (se Figur 5.4): 

 

a1 är avståndet mellan spikar i fiberriktningen; 

a2 är avståndet vinkelrätt fiberriktningen mellan rader av spikar; 

a3,c är avståndet mellan spik och obelastad ände; 

a3,t är avstånd mellan spik och belastad ände; 

a4c är avstånd mellan spik och obelastad kant; 

a4t är avstånd mellan spik och belastad kant; 

α är vinkel mellan kraft och fiberriktning; 

1 är förbindare; 

2 är fiberriktningen. 

 

 

Avstånd Vinkel Minsta avstånd 

  Utan förborrade hål Med förborrade hål 

  ρk ≤ 420 kg/m
3
 420 kg/m

3
 < ρk ≤ 500 kg/m

3
  

a1 0° ≤ α ≤ 360° d < 5 mm; 

(5+5| cos α| ) d 

 

d ≥ 5 mm; 

(5+7|cos α| ) d 

(7+8|cos α| ) d (4+|cos α| ) d 

a2 0° ≤ α ≤ 360° 5d 7d (3+|sin α| ) d 

a3,t -90° ≤ α ≤ 90° (10+5 cos α) d (15 + 5 cos α) d (7 + 5 cos α) d 

a3,c 90° ≤ α ≤ 270° 10d 15d 7d 

a4,t 0° ≤ α ≤ 180° d <5 mm; 

(5 + 2 sin α) d 

 

d ≥ 5mm; 

(5 + 5 sin α) d 

d < 5mm; 

(7 + 2 sin α) d 

 

d ≥  5mm; 

(7 + 5 sin α) d 

d < 5mm; 

(3 + 2 sin α) d 

 

d ≥  5mm; 

(3 + 4 sin α) d 

a4,c 180° ≤ α ≤ 360° 5d 7d 3d 

Tabell 5.2. Minsta avstånd mellan spikar samt avstånd till kant och ände. 
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Figur 5.4. Definition av avstånd mellan spikar samt änd- och kantavstånd i spikförband. (a) avstånd inom rad parallell med 
fiberriktningen och mellan rader vinkelräta mot fiberriktningen. (b) avstånd kant och ände. [3] 

5.3.5 Spikade förband mellan skiva och virke 

För spikade förband mellan skiva och virke gäller alla värden för avstånd i Tabell 5.2, multiplicerade 

med en faktor 0,85. 

5.3.6 Karakteristisk bäddhållfasthet skivor 

Krav: Spikens huvud ≥ 2d 

 

Plywood 
            

     

 

Hård träfiberskiva 
                 

 

Spånskivor och strimlespånskivor (OSB) 
                 

 
Tabell 5.3. Karakteristiska bäddhållfastheten för skivor. 

där: 

 

     är den karakteristiska bäddhållfastheten i N/mm
2 

d är spikens diameter i mm; 

t är skivtjockleken i mm; 
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5.3.7 Axiellt belastade spikar 

Spikar belastade axiellt med permanenta laster eller långtidslaster bör vara av typen kamspik. 

För kamspik är det endast den del av spiken med kammar som kan överföra axiella laster. 

 

 

Figur 5.5. Kamspik. L1 del med kammar, L spikens längd. 

Definition av kamspik: 

 

 L1≥4,5d 

                

 

 

Den karakteristiska bärförmågan för en spik belastad vinkelrätt mot fiberriktningen bör sättas till det 

minsta värdet av följande uttryck: 

 

Profilerad spik: 

 

           
                

         
       

  

 

Slät spik: 

 

           
                

                 
       

  

 

 

där: 

      är karakteristisk utdragshållfasthet för spetsänden; 

        är karakteristisk genomdragningshållfasthet för förbindarens huvud; 

     är inträngningsdjupet eller längden av den icke släta delen i den spetsmottagande 

virkesdelen; 

  är tjocklek för virkesdelen med spikhuvudet; 

  är spikens diameter; 

   är spikhuvudets diameter; 

       är förbindarens karakteristiska utdragsbärförmåga. 

 

För slät spik med ett inträngningsdjup av minst 12d bör följande uttryck för utdragshållfasthet och 

genomdragningshållfasthet av spikhuvudet användas: 
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där: 

   är virkets karakteristiska densitet i kg/m³ 

 

Inträngningsdjupet bör vara minst 8d. Om inträngningsdjupet är mindre än 12d bör 

utdragshållfastheten reduceras. Utdragshållfastheten multipliceras med uttrycket  
    

  
   . 

 

Spikar som är inslagna parallellt med träfibrerna anses ej vara lastbärande. Om virket är av hög 

fuktkvot skall hållfasthetsvärdena reduceras med 2/3. [9] 

 

5.3.8 Förband med flera spikar 

För en rad med n spikar parallellt med fiberriktningen bör bärförmågan parallellt fiberriktningen 

beräknas som utgående från ett effektivt antal förbindare[9]. 

 

               

 

där: 

 

    är effektiva antalet spikar i en rad; 

    ges i tabell 5.4; 

n är antalet spikar i raden. 

α1  ges enligt tabell 5.5 

 

Avstånd mellan spikar kef 

 Utan förborrning Med förborrning 

α1 ≥ 14d 1,0 1,0 

α1 = 10d 0,85 0,85 

α1 = 7d 0,7 0,7 

α1 = 4d - 0,5 
Tabell 5.4 Värden på kef 

5.4 Skruvförband enligt EK5 

Skruvförband beräknas på samma sätt som spikade förband om inte annat anges nedan. 

5.4.1 Flytmoment 

              
          

 

där: 

 

      är karakteristiskt flytmoment i Nmm; 

     är karakteristisk draghållfasthet i N/mm
2
; 

d är skruvens diameter i mm. 

 

Draghållfastheten bör vara större än 400 N/mm
2
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5.4.2 Karakteristisk bäddhållfasthet 

Krav: d < 30 mm 

 

                              

 

Vid vinkeln α bör följande värden användas vid beräkning av karakteristisk bäddhållfasthet i trä och 

fanerträ (LVL): 

 

       
      

      
        

       

 

                              

 

där: 

 

     

                       
                        
                      

        

 

och: 

 

       är karakteristisk bäddhållfasthet parallellt fiberriktningen i N/mm
2
; 

   är virkets karakteristiska densitet i kg/m
3 

α är vinkeln mellan kraft och fiberriktning; 

d är skruvens diameter i mm. 

5.4.3 Minsta inbördes avstånd samt kant- och ändavstånd 

För illustrationer se figur 5.4. 

 

Typ av avstånd Vinkel Minsta avstånd 

a1 0° ≤ α ≤ 360° (4+|cos α| ) d 

a2 0° ≤ α ≤ 360° 4d 

a3,t -90° ≤ α ≤ 90° Max (7 d; 80mm) 

a3,c 

90° ≤ α ≤ 150° 
 

150° ≤ α ≤ 210° 
 

210° ≤ α ≤ 360° 
 
 

(1 + 6 sin α) d 

 

4d 

 

(1 + 6 | sin α | ) d 

a4,t 0° ≤ α ≤ 180° Max [ ( 2 + 2 sin α ) d; 3d ] 

a4,c 180° ≤ α ≤ 360° 3d 

Tabell 5.4. Minsta inbördes avstånd samt kant- ändavstånd för skruvar. 
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5.4.4 Flera skruvar i rad 

För en rad av n skruvar parallell med fiberriktningen bör bärförmågan parallellt med fiberriktningen 

beräknas med ett effektivt antal skruvar; 

 

        

 

     
  

   

         

 

där: 

 

   är avståndet mellan skruvar i fiberriktningen; 

d är skruvens diameter; 

n är antalet skruvar i raden. 

 

5.4.5 Träskruvar 

Vid beräkning av bärförmågan hos träskruvar ska en effektiv diameter hos förbindaren, def, beaktas. 

För träskruv med slät hals, där gängans ytterdiameter är lika med halsdiametern, sätts def lika med 

diametern hos den släta halsen om den släta halsen tränger in minst 4d i den spetsmottagande 

virkesdelen. Om detta inte uppfylls ska bärförmågan hos träskruven beräknas med en effektiv 

diameter, def, som är lika med 1,1 multiplicerat med kärndiametern hos den gängade delen.[9] 

 

Vid beräkning av bärförmåga för träskruvar gäller följande: 

 

 Om d > 6mm gäller reglerna i 5.4 Skruvförband enligt EK5. 

 Om d < 6mm gäller reglerna i 5.3 Spikade träförband enligt EK5. 

5.5 Förband stål mot trä enligt EK5 

Beräkning av karakteristisk bärförmåga hos ett förband stål mot trä beror på stålplåtens tjocklek enligt: 

 

 Stålplåtens tjocklek ≤ 0,5d = tunn stålplåt. 

 Stålplåtens tjocklek ≥ 0,5d och toleransen 0,1d för håldiameter = tjock plåt. 

 

Karakteristisk bärförmåga för förband med mellanliggande plåttjocklek beräknas med hjälp av linjär 

interpolering mellan gränsvärdena för tunn- och tjock plåt. [9] 

 

Följande värden gäller för spik, skruv, dymlingar och träskruv per skjuvningsplan: 

 

Tunn plåt i ett skjuvningsplan: 
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Tjock plåt i ett skjuvningsplan: 

 

         

 
  
 

  
 
             

           
      

       
     

      

 
      

               
      

 
      

  

 

För en plåt oavsett tjocklek som central del i ett förband med två skjuvningsplan: 

 

         

 
  
 

  
 
               

             
      

         
     

      

 
      

                 
      

 
      

  

 

För tunna plåtar som ytterdelar i ett förband med två skjuvningsplan: 

 

          

                 

                  
      

 
      

  

 

För tjocka plåtar som ytterdelar i ett förband med två skjuvningsplan: 

 

          

                 

                
      

 
      

  

 

där: 

 

      är karakteristisk bärförmåga per skjuvningsplan och förbindare; 

     är karakteristisk bäddhållfasthet i trädelen; 

   är det minsta värdet av virkestjockleken och inträngningsdjupet; 

   är tjockleken hos den mittersta trädelen; 

d är förbindarens diameter; 

      är förbindarens karakteristiska flytmoment; 

       är förbindarens karakteristiska utdragsbärförmåga. 
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Figur 5.6. Brottmoder för förband stål mot trä. [3] 
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6. Faktainsamling 

6.1 Litteraturstudie 
 

Litteraturstudien inleddes med fokusering på att undersöka behovet av ett hjälpmedel. Detta skedde 

främst genom e-mail korrespondens med BTK. När jag förstått problemen, företagets behov och även 

kunnat konkretisera uppgiften gick jag över till att söka litteratur inom ämnet.  

 

Först och främst studerades den teoretiska bakgrunden. Detta skedde genom sökning på internet samt 

genom litteratur som Sven-Henrik Vidhall tipsade om. Efter ett besök på Kungliga Tekniska 

Högskolans bibliotek lokaliserades ytterligare facklitteratur. BTK bidrog med att möjliggöra 

tillgänglighet av EK5. Sara från BTK bidrog även med annan litteratur i form av *.pdf-filer. 

 

Examensarbetet utformades till att ha sin tonvikt i att få fram en färdig produkt, ett 

dimensioneringshjälpmedel, som BTK skulle ha användning av. Den främsta källan blev då 

naturligtvis EK5. Den största delen av arbetet bestod i att tolka och överföra förklaringar, formler och 

tabeller från EK5 till beräkningsbladen i Microsoft Excel. 

 

Att kunna kontrollera och testa programmet var av hög prioritet. Via sökning på Internet hittades ett 

par beräkningsexempel som var till stor hjälp. 

6.2 Intervjuer 
 

Idén till examensarbetet har utformats i samarbete med Sven-Henrik Vidhall. Sven-Henrik tyckte att 

det kunde vara intressant att behandla beräkningar av förband enligt EK5. Under förstudien fungerade 

Sven-Henrik som ett bollplank då idén utvecklades till ett konkret förslag. 

Jag har även kunnat fråga Sven-Henrik om mindre tolkningar av EK. 

 

Under arbetets gång har jag haft kontinuerlig kontakt med min handledare Sara på BTK. Vi har 

diskuterat och analyserat innehåll och utformning av programmet. Då jag har stött på problem har 

dessa kunnat lösas genom diskussioner och frågor. 

6.3 Studiebesök 

Besök vid BTKs kontor i Gävle gav inblick i hur arbetet på företaget fungerade. Genomgång och 

demonstration av programmet på plats inför företagets VD och konstruktörer åtföljdes av frågor, 

synpunkter och förslag på ytterligare funktioner.  



28 
 

  



29 
 

7. Genomförandet 
 

Detta avsnitt beskriver det programmerade beräkningshjälpmedlet. Dimensioneringshjälpmedlet är 

programmerat i Microsoft Excel och fungerar som en serie av beräkningsblad. Parallellt med 

programmeringen har rapporten skrivits.  

7.1 Programmering 
Grunden till hela dimensioneringsverktyget består av formlerna för karakteristisk bärförmåga, [5:1]-

[5:10]. Vid starten av programmerandet fördes de tio formlerna in i Excel. Därefter analyserades de 

olika formlernas parametrar och de värden som skulle vara valbara av användaren valdes ut. 

Variablerna i formlerna [5:1]-[5:10] analyserades och därefter arbetade jag mig djupare och 

undersökte hur man fick fram eller beräknade dessa värden. Därefter påbörjades arbetet med att binda 

ihop formlerna så att de fungerade korrekt tillsammans med avseende på villkor och förutsättningar. 

 

I tur och ordning behandlades villkoren och definitionerna för spikade förband, skruvförband och 

stålplåtar. För att få fram ett fungerande dimensioneringshjälpmedel var jag tvungen att läsa igenom 

och tolka EK väldigt noggrant och beakta alla bestämmelser och riktlinjer. När jag arbetade mig 

djupare i EK5 insåg jag att det behövdes ytterligare avgränsningar i och med att EK är så pass 

detaljerad. 

7.2 Utformning 

7.2.1 Flödesscheman 

Ett flödesschema är användbart vid beskrivning av processer. Med hjälp av grafiska beskrivningar kan 

man underlätta förståelsen av förloppet. 

 

Dimensioneringshjälpmedlet använder sig av färgkoder för att förenkla användargränssnittet. 

 

Cellfärg Förklaring 

Gul Gula celler ifylls av användaren. De är så kallade inputceller 

Rosa Beräknade värden. Dessa celler ska ej röras av användaren. 

Grön Värden som hämtas från tabeller samt resultatvärden. 

Tabell 7.1. Färgkoder i flödesscheman. 

I de upprättade flödesschemana används dessa färgkoder. Betydelsen av färgerna är detsamma som i 

själva dimensioneringshjälpmedlet. 



30 
 

7.2.1.1 Flödesschema spikade förband, trä mot trä och skiva mot trä 

 

Figur 7.2, Flödesschema spikförband. 
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7.2.1.2 Flödesschema skruvförband, trä mot trä och skiva mot trä 

 

Figur 7.3. Flödesschema skruvförband. 
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7.2.1.3 Flödesschema förband stål mot trä 

 

Figur 7.4. Flödesschema stålplåtar. 
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7.3 Layout 

Detta kapitel består av beskrivningar av de programmerade bladen i Microsoft Excel. I avsnitt 11 

Bilagor finns utskrifter av dessa blad. 

7.3.1 Input- och beräkningsblad. 

Tanken är att man ska kunna se resultatvärdena för varje brottmod, karakteristisk bärförmåga samt 

dimensionerande bärförmåga samtidigt som man jobbar med input-cellerna. Det underlättar om man 

snabbt vill modifiera värden för att få ett annat resultat. 

 

Figurer ska underlätta definitioner av inträngningslängder, virkesmått och förbindarinformation. En 

del celler innehåller kommentarer som ska hjälpa användaren att välja värden. 

 

Se bilagor 11.5-11.7 

7.3.2 Data 

Bladet Data består av tabeller med hållfasthetsklasser. 

 

Se bilaga 11.9 

7.3.3 Resultatsida 

BTK efterfrågade en ”utskriftssida” där resultatet kunde redovisas på ett prydligt sätt. De ville ha ett 

resultatblad där de själva kunde fylla i information om konstruktören, klienten, projektnummer samt 

projektnamn[20]. Själva utskriftssidan är uppdelad i tre delar: 

 

 Information 

 Förutsättningar 

 Resultat. 

 

I den första delen, Information, är det tänkt att användaren kan fylla i de uppgifter han tycker är 

nödvändiga. De resterande delarna, Förutsättningar och Resultat, är ej redigerbara utan de värdena 

hämtas automatiskt från beräkningsbladen. Tanken är att konstruktören som använder 

beräkningshjälpmedlet ska kunna skriva ut denna resultatsida och ha som presentation/rapportering i 

respektive projekts samlingspärm.  

 

Se bilaga 11.8 

7.3.3.1 Information 

Fylls i av användaren. Tillgängliga inputvärden är: 

 

 Projektnamn 

 Projektnummer 

 Information om klienten. (Namn, telefonnummer och företag) 
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 Information om konstruktören 

 Datum 

 

7.3.3.2 Förutsättningar 

Dessa hämtas från de inmatade värdena i respektive beräkningsblad. Via önskemål från BTK har 

följande värden valts att presenteras under denna rubrik i resultatbladet [20]: 

 

 Förbindare. (Typ, diameter, längd, draghållfasthet) 

 Antal skjuvningsplan 

 Virkesinformation. (Tjocklek, hållfasthetsklass, densitet) 

 Förborrning. 

 Dimensionerande värden. (kmod och partialkoefficient) 

 

7.3.3.3 Resultat 

Presentation av resultatet består av: 

 

 Karakteristiskt beräknat värde för varje brottmod. 

 Dimensionerande bärförmåga 

 Figur och beräknade värden på tillåtna avstånd inbördes mellan förbindare samt minimum 

avstånd från belastade och obelastade virkesändar. 
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8. Kontroller 

8.1 Handberäkningar 

I kapitel 11 Bilagor finns fyra stycken handberäknade uppgifter. 

 

Handberäkningarna ska fungera som kontroller mot de värden som beräkningshjälpmedlet ger. Utdrag 

av Excel-arken är inkluderade för att kunna jämföra input- och resultatvärdena med resultaten från 

handberäkningarna. 
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9. Slutsatser 
 

Dimensioneringshjälpmedel är alltid uppskattade om de på ett enkelt sätt kan hjälpa användaren att 

lösa uppgiften. Att produkten har ett pedagogiskt användargränssnitt ses ofta som vitalt för 

användandet.  

Det blir då en utmaning att programmera en produkt som uppfattas som enkel och användarvänlig men 

som samtidigt ska kunna lösa uppgifter med många olika variabler och villkor.  

 

Att programmera ett dimensioneringshjälpmedel med EK5 som källa har varit just en sådan utmaning. 

EK5 är väldigt detaljrik och omfattande. Man kan likna dimensioneringshjälpmedlet med ett isberg. 

Toppen, det som syns över ytan, är endast en liten del av programmet. Under ytan döljer sig den 

största delen. I denna metafor består toppen av isberget av de input-celler som användaren ser och 

även resultaten som uppdateras i realtid. Den största delen är dock de underliggande beräkningarna. 

 

Beräkning av bärförmågan hos förband i träkonstruktioner må vara en liten del i 

dimensioneringsarbetet. Det är dock en del som måste utföras korrekt.  

Då jag i början av min utbildning använde BKR vid dimensionering av förband har jag märkt 

skillnaden i arbetsbörda som det nya regelverket innebär. Att bedriva handberäkningar enligt EK är 

väldigt tidskrävande och detta dimensioneringshjälpmedel kommer förhoppningsvis att spara mycket 

tid för konstruktörerna.  

 

Skillnaden mellan BKR och EK i beräkning av bärförmågan hos förband kan sammanfattas till 

följande: 

 

 BKR: Olika formler för spik- och skruvförband. 

 EK5: Grundformlerna är detsamma för olika förbandstyper. Olika brottstyper kontrolleras. 

Tillägg beroende på förbindaretyp tillkommer. 

 

En av målsättningarna var att göra dimensioneringshjälpmedlet så användarvänligt som möjligt. Med 

så få ”input-värden” som möjligt skulle uppgifter kunna lösas. Det krävdes analyser av 

beräkningsprocessen och kontroller av vilka formler och villkor som påverkade varandra för att göra 

detta möjligt.  

 

EK innehåller väldigt mycket information i form av texter, tabeller, formler och beskrivningar. Ska 

man lösa en uppgift som man inte stött på tidigare kan det betyda att man blir tvungen att tillbringa 

mycket tid med att söka igenom EK, och sedan bedriva tolkningar av texten när man funnit vad man 

letat efter.  

Det är förvisso alltid nödvändigt att förstå teorin bakom problemen och lösningarna men ofta är 

hjälpmedel välkomna. Att fortsätta utveckla dimensioneringshjälpmedel i allmänhet tror jag skulle 

hjälpa många företag i deras vardagliga arbete. 

 

9.1 Förslag på fortsättning 

Då ett examensarbete är ett tidsbegränsat arbete och omfattningen måste regleras till 10 veckors 

studier har jag varit tvungen att begränsa programmets utbredning. Beräkningsbladen har potential att 

utvecklas och utökas. Förslag på ytterligare funktioner är: 
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 Typförband som konstruktör/företag ofta använder. 

 Momentbelastade förband 

 Spikningsförband 

 Klammerförband 

 Tandbrickor 

 Axiellt belastade skruvar och träskruvar. 

 

Programmet kan också användas i undersökningssyfte. Förslag: 

 

 Jämföra den beräknade bärförmågan hos förband för EK5 och BKR.  

 Undersöka hur de olika parametrarna påverkar det dimensionerande resultatet. Med hjälp av 

programmet, upprätta tabeller och kurvor för hur t.ex. den karakteristiska bärförmågan 

påverkas av virkestjocklek, hållfasthetsklasser, förbindartyper. 
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11. BILAGOR 

 

11.1 Exempel 1: Spikförband 

 

11.2 Exempel 2: Spikförband 

 

11.3 Exempel 3: Skruvförband 

 

11.4 Exempel 4: Stålplåt 

 

11.5 Excel: Spikade förband 

 

11.6 Excel: Skruvförband 

 

11.7 Excel: Stålplåt 

 

11.8 Excel: Resultatblad 

 

11.9 Excel: Data
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11.5 Excel: Spikade förband 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

 



 
 

11.6 Excel: Skruvförband 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

11.7 Excel: Stålplåt 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

11.8 Excel: Resultatblad 
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