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Sammanfattning   
I  mars  2020  rasade  Tarfalahallen  i  Kiruna.  Idrottshallens  takkonstruktion  bestod  av  långa              
underspända  limträbalkar  upplagda  på  limträpelare.  Balkarna  var  underspända  med  hjälp  av             
två  trycksträvor  som  stöttades  med  dragband  av  stål  och  anslutningen  mellan  trycksträvorna              
och  balken  bestod  av  spikförband.  Statens  Haverikommission  (SHK)  har  en  pågående             
utredning  kring  raset,  och  har  hittills  bland  annat  kommit  fram  till  att  takkonstruktionen  är                
starkt  beroende  av  sidostabilisering  och  känslig  för  geometriska  avvikelser,  samt  att  den              
sannolika  brottmekanismen  för  raset  är  att  en  av  de  underspända  balkarnas  underkant  har               
vippat  vid  anslutningen  mellan  balk  och  trycksträva.  Spikförbandet  som  ansluter  mellan             
trycksträva  och  balk  är  en  av  flera  parametrar  som  kan  påverka  konstruktionens  stabilitet  ut  ur                 
plan,  vilket  genom  laborativa  försök  har  undersökts  i  studien.  Studien  syftar  också  till  att                
undersöka  om  ras  likt  det  i  Tarfalahallen  hade  kunnat  undvikas  i  framtiden  genom  att  använda                 
andra  konstruktionstekniska  lösningar,  vilket  har  undersökts  genom  en  litteraturstudie  som            
bland   annat   innefattar   utredningar   som   gjorts   med   anledning   av   raset.   
  

Provkropparna  som  testades  är  utformade  som  en  anslutning  mellan  takbalk  och  trycksträva,              
där  anslutningen  består  av  ett  spikförband  vars  spikplåttjocklek  varierades.  Provkropparna            
belastades  dels  enbart  med  vertikallast  respektive  moment,  dels  biaxiellt  genom  samtidig             
vertikallast  och  moment,  där  momentet  under  studien  uppkommer  från  en  transversell  last              
som  verkar  över  spikförbandet  i  dess  veka  riktning.  Studien  omfattade  också  vertikal              
belastning  av  provkroppar  utan  ett  anslutande  spikförband.  Vertikallasten  motsvaras           
exempelvis  av  egentyngd,  snölast  på  tak  eller  den  axiella  tryckkraft  som  uppkommer  i               
trycksträvan  från  förspänningen  av  dragbanden  i  balkkonstruktionen.  Den  transversella  lasten            
motsvarar  det  moment  som  uppkommer  i  förbandet  från  sidokrafter  på  grund  av  bland  annat                
geometriska   imperfektioner   och   stagningskrafter   mot   vippning.     
  

Den  experimentella  studien  har  visat  att  biaxiella  försök  för  denna  typ  av  anslutning  är                
möjliga  att  genomföra,  men  att  resultaten  till  stor  del  beror  av  vilka  metoder  man  använder  för                  
att   bestämma   styvhet   och   hur   brott   definieras.     
  

Genom  analys  av  studiens  resultat  har  man  kommit  fram  till  att  styvhetens  inverkan  av                
vertikalbelastning  vid  samtidigt  moment  visade  sig  starkt  beroende  av  vilken  metod  som              
användes  för  att  bestämma  styvheten.  Gemensamt  för  metoderna  som  användes  under  studien              
är  att  förbandets  styvhet  ur  plan  minskar  vid  hög  vertikalbelastning.  Förbandets             
rotationsstyvhet  med  hänsyn  till  andra  ordningens  effekter  ser  inte  ut  att  variera  oavsett               
belastningen   i   förbandet.   
  

Studien   har   dessutom   kommit   fram   till   följande   slutsatser:   
  

● Vid  samtidigt  moment  och  hög  vertikalbelastning  uppvisar  spikförband  med  tjocka            
spikplåtar  en  lika  stor  eller  något  högre  styvhet  jämfört  med  tunna  spikplåtar.  För  ett                
endast  momentbelastat  spikförband  anses  plåttjockleken  i  spikförbandet  inte  påverka           
styvheten   ut   ur   plan.   

  



  

● För  ett  spikförband  belastat  med  samtidig  vertikallast  och  moment  medför  en  ökning              
av   vertikalbelastningen   en   minskning   av   momentkapaciteten.   

● Cirka  en  tredjedel  av  lasten  tas  upp  av  spikförbandet  i  en  anslutning  mellan  balk  och                 
sträva   vid   vertikalbelastning.     

  
Undersökningen  av  Tarfalahallen  har  visat  att  den  troliga  orsaken  till  raset  är  vippning  av                
takbalkens  underkant  vid  anslutningen  mellan  takbalk  och  trycksträva.  Möjliga  alternativ  för             
att   förhindra   vippning   av   takbalken   är:   
  

● Att  introducera  ytterligare  ett  stagningssystem  mellan  limträbalkarnas  underkant  vid           
anslutningen   med   trycksträvorna.     

● Att   öka   limträbalkens   tvärsnittsbredd.     
  

Nyckelord :  sidostabilisering,  biaxiell,  enaxiell,  styvhet  ur  plan,  vippning,  spikförband,           
underspänd   balk,   Tarfalahallen,   experimentella   försök   

    

  



  

Abstract   
Submitted   to    IABSE   Symposium   Prague   2022:   

During  March  of  2020  a  large-span  sports  arena,  Tarfala  hall,  built  2015,  collapsed  in                
northern  Sweden.  The  main  load-bearing  girders  with  a  54  m  span,  were  high  and  slender                 
glulam  beams  supported  underneath  by  a  cable  system  via  vertical  struts.  Investigations              
concluded  that  the  failure  was  initiated  by  lateral  buckling  of  the  struts  and  slender  beam,  in                  
spite  of  lateral  stabilization  by  a  corrugated  steel  roof  at  the  top  edge  of  the  beam  and  by                    
glulam  rods  at  the  lower  end  of  the  strut  where  the  cable  system  was  attached.  The  nailed                   
joint  between  strut  and  main  glulam  beam  was  not  stiff  enough  to  prevent  buckling.                
Following  the  collapse,  the  Swedish  accident  investigation  board  urged  all  municipalities  to              
review  similar  structures  before  allowing  people  inside  again.  This  has  led  to  a  sudden  and                 
urgent   need   for   a   better   understanding   of   this   type   of   structure.   

In  this  study  a  nailed  connection  similar  to  that  used  in  the  arena,  though  in  smaller  scale,  was                    
tested  under  combined  bending  and  axial  loading.  The  biaxial  testing  simulates  vertical              
loading  in  the  strut  combined  with  out  of  plane  loading  created  by  second  order  effects.  One                  
objective  was  to  investigate  how  the  axial  load  acting  perpendicular  to  grain  on  one  side  of                  
the  joint  affects  the  bending  stiffness  and  capacity  of  the  nailed  joint.  In  the  biaxial  testing  the                   
vertical  load  was  prescribed  to  75  %,  50  %  respectively  25  %  of  the  mean  failure  load  when                    
tested   in   pure   compression.     

It  was  found  that  the  out  of  plane  stiffness  of  the  joint  is  reduced  when  vertical  loading  is  at                     
high   levels.   This   effect   may   have   contributed   to   the   collapse   of   the   arena.     

Keywords :  lateral  stabilization,  biaxial,  uniaxial,  out  of  plane  stiffness,  lateral  torsional             
buckling,   nailed   joint,   Tarfala   Hall,   experimental   testing     
  
  

  



  

    

  



  

Innehållsförteckning     
1.   Inledning  2   

1.1   Bakgrund  2   
1.2   Syfte  3   
1.3   Frågeställningar  3   
1.4    Metod  3   
1.5   Disposition   av   uppsats  3   

2.   Limträ  4   

3.   Underspända   limträkonstruktioner  6   
3.1   Spännvidder   för   olika   konstruktionssystem  6   
3.2   Vippning   av   balkar  7   
3.3   Verkningssätt   för   fritt   upplagd   balk   och   underspänd   balk  8   
3.4   Instabilitetsproblem   med   underspända   balkar  10   

3.4.1   Vippningsbenägen   underkant  10   
3.4.2   Självstabiliserande   och   destabiliserande   system  11   

4.   Horisontalstabilisering   av   hallbyggnader  12   
4.1   Skivverkan   i   tak  12   
4.2   Horisontella   fackverk  13   
4.3   Stagning   av   balkar  14   

4.3.1   System   av   balkar  15   
4.4   Stagning   av   axiellt   belastade   element  15   

4.4.1   Stagningskrafter   och   styvhet   vid   stagning   av   pelare  15   
4.4.2   Ideal   styvhet  16   
4.4.3   Effekt   på   stagningskraftens   storlek   beroende   på   styvheten  17   
4.4.4   System   av   pelare  18   

4.5   Stagning   enligt   Eurokod   5  18   
4.5.1   Stagningskraft   och   styvhet   i   enskilda   tryckta   element  18   
4.5.2   System   av   balkar  19   

5.   Träförband  22   
5.1   Typer   av   förband  22   
5.2   Materialparametrar   hos   förbindare   av   dymlingstyp  22   

5.2.1   Hålkanthållfasthet  22   
5.2.2   Flytmoment  22   
5.2.3   Förankringskapacitet  23   

5.3   Spikplacering  24   
5.4   Spikningsplåt,   infästning   mellan   balk   och   pelartopp  25   

5.4.1   Brottmoder   i   förband  25   
5.4.1.1   Skjuvbrott   i   fästdon  26   
5.4.1.2   Brott   i   stålplåten  26   
5.4.1.3   Buckling   av   stålplåten  27   
5.4.1.4   Kontakttryck   mellan   balk   och   trycksträva  28   
5.4.1.5   Fläkning  28   

  



  

5.4.1.6   Klossbrott  29   

6.   Studieobjekt:   Tarfalahallen  32   
6.1   Beskrivning   av   hallbyggnaden   och   uppskattade   laster  32   
6.2   Stabilisering  33   
6.3   Möjlig   inverkan   på   instabilitet   i   den   underspända   balken  34   

6.3.1   Överhöjningens   påverkan  34   
6.3.2   Geometriska   imperfektioner  34   
6.3.3   Balkkonstruktionens   stagningssystem  35   

6.4   Spikförbandets   inverkan   på   balkkonstruktionen  35   
6.5   Rotationsstyvhet   för   spikförbandet  36   
6.6   Slutsatser   från   utredningarna  37   

7.   Experimentell   studie  40   
7.1   Problematisering  40   
7.2   Mål  41   
7.3   Metod   och   genomförande  41   

7.3.1   Definition   av   brott  43   
7.3.2   Bestämning   av   styvhet   från   provningsförsök  43   
7.3.3   Mätning   av   fuktkvot   och   densitet   för   trä  45   
7.3.4   Dragprovning   av   stål  45   
7.3.5   Namngivning   av   provkroppar  47   

7.4   Pilotstudie  48   
7.4.1   Utförda   provförsök  48   
7.4.2   Dimensioner   och   materialegenskaper   för   provkroppar  48   
7.4.3   Resultat  49   

7.4.3.1   Prov   2:   Vertikallast   med   spikförband  49   
7.4.3.2   Prov   1:   Vertikallast   utan   spikförband  51   
7.4.3.3   Prov   3:   Horisontallast   med   spikförband  51   
7.4.3.4   Prov   4:   Biaxiell   last   med   spikförband  53   
7.4.3.5   Förspänning   av   provkropparna  54   

7.5   Huvudstudie  57   
7.5.1   Utförda   provförsök  57   
7.5.2   Dimensioner   och   materialegenskaper   för   provkroppar  57   
7.5.3   Hypotes   för   styvhet   och   interaktion   vid   brott  58   

7.5.3.1   Teoretisk   beräkning   av   styvhet  58   
7.5.3.2   Interaktion   mellan   vertikallast   och   moment   vid   brott  61   

7.5.4   Resultat  61   
7.5.4.1   Dragprovning   av   stål  61   
7.5.4.2   Fuktkvot   och   densitet  62   
7.5.4.3   Prov   1:   Vertikallast   utan   spikförband  62   
7.5.4.4   Prov   2:   Vertikallast   med   spikförband  64   
7.5.4.5   Prov   3:   Horisontallast   med   spikförband  68   
7.5.4.6   Prov   4:   Biaxiell   last   med   spikförband  70   
7.5.4.7   Interaktion   mellan   vertikallast   och   moment   vid   brott  73   

  



  

7.5.4.8   Inverkan   på   styvheten   vid   biaxiell   belastning  75   
7.6   Resultatanalys  77   

7.6.1   Prov   1:   Vertikallast   utan   spikförband  77   
7.6.2   Prov   2:   Vertikallast   med   spikförband  77   
7.6.3   Jämförelse   av   provkroppar   med   och   utan   spikförband  78   
7.6.4   Prov   3:   Horisontallast   med   spikförband  80   
7.6.5   Interaktion   mellan   vertikallast   och   moment   vid   brott  81   
7.6.6   Inverkan   på   styvheten   vid   biaxiell   belastning  83   
7.6.7   Analys   med   avseende   på   andra   ordningens   effekter  87   

7.7   Diskussion   och   felkällor  89   
7.7.1   Utvärdering   av   provuppställningar  89   
7.7.2   Huvudstudie  91   

8.   Analys   av   studieobjekt:   Tarfalahallen  94   

9.   Slutsatser  98   

10.   Förslag   på   vidare   studier  102   

11.   Referenser  104   

Bilagor   
  
  
  
  
  
  

    

  



  

    

1   



  

1.   Inledning     

1.1   Bakgrund   

Limträ  är  en  av  våra  mest  använda  träprodukter  och  används  främst  som  bärande               
konstruktionsmaterial.  Vid  jämförelse  med  andra  byggmaterial,  är  limträ  ett  av  de  starkaste  i               
förhållande  till  sin  egenvikt,  och  kan  därför  användas  för  att  bygga  långa  konstruktioner  med                
spännvidder  uppåt  150  m  (Borgström  &  Fröbel  2016a).  Underspända  balkar  är  ett  exempel  på                
en  konstruktion  som  möjliggör  långa  spännvidder,  men  som  kan  innehålla  utmaningar             
gällande   instabilitet   (Boverket   2020).   
  

I  rapporten  “Takkonstruktioner  med  stora  spännvidder  är  högriskkonstruktioner  vid  takras”            
(2011)  utreds  orsaker  till  de  cirka  180  takkonstruktioner  som  rasade  i  Sverige  under  de                
snörika  vintrarna  år  2009  och  2010.  Rapporten  har  visat  att  vanliga  orsaker  till  takrasen  är                 
ofullständig  stabilisering  av  slanka  konstruktioner  samt  otillräcklig  stagning  av  tryckta            
strävor.  Hos  limträkonstruktioner  kan  bristfällig  dimensionering  av  förband  vara  ytterligare  en             
orsak  till  att  haverier  inträffar.  En  annan  studie  som  också  utreder  rasorsaker,  av  Frühwald  et.                 
al.  (2007),  har  visat  att  i  cirka  41%  av  fallen  beror  raset  på  bristande  dimensionering,  samt  att                   
instabilitet  på  grund  av  otillräcklig  stagning  är  en  vanlig  orsak  till  ras.  I  rapporten  uppmanas                 
även  att  öka  kunskapen  om  bland  annat  dimensionering  av  anslutningar  för  att  minska  fel  i                 
projektering.     
  

I  mars  2020  rasade  Tarfalahallen  i  Kiruna.  Idrottshallens  takkonstruktion  var  uppbyggd  av              
långa  underspända  limträbalkar  upplagda  på  limträpelare.  Limträbalkarna  var  underspända           
med  hjälp  av  två  trycksträvor  som  stöttades  med  dragband  av  stål,  och  anslutningen  mellan                
trycksträvorna  och  limträbalken  bestod  av  spikförband.  Statens  Haverikommission  (SHK)  har            
en  pågående  utredning  kring  raset,  och  gjorde  i  juli  2020  en  preliminär  bedömning  på  det  som                  
fram   tills   dess   hade   framkommit   i   utredningen.   Följande   bedömning   gjordes   bland   annat:   
  

- “Takkonstruktionen  är  starkt  beroende  av  sidostabilisering  och  känslig  för           
geometriska   avvikelser.   

- Den  sannolika  brottsmekanismen,  att  underkanten  på  primärbalken  har  vippat  vid            
infästningen  av  trycksträvan,  tyder  på  otillräcklig  stabilisering  av  konstruktionen  i            
kombination   med   snölast   på   taket.”   

  
De  identifierade  riskerna  i  Tarfalahallen  har  bedömts  även  kunna  finnas  i  andra  underspända               
träkonstruktioner.  Som  en  följd  av  detta,  har  Sveriges  samtliga  kommuner  uppmanats  att              
utvärdera   byggnader   med   liknande   takkonstruktion   ur   säkerhetssynpunkt   (SHK   2020).   
  

Raset  i  Tarfalahallen  visar  tydligt  på  vikten  av  stagning  mot  instabilitet  i  underspända               
konstruktioner.  Spikförbanden,  som  ansluter  mellan  trycksträva  och  balk,  är  en  av  flera              
parametrar  som  kan  ha  en  inverkan  på  konstruktionens  stabilitet  ut  ur  plan,  och  kommer  att                 
undersökas   vidare   i   denna   studie.     

2   



  

  

1.2   Syfte   

Syftet  med  studien  är  främst  att  genom  en  experimentell  studie  öka  kunskapen  om               
spikförbandens  inverkan  på  stabiliteten  i  underspända  konstruktioner.  Syftet  är  även  att             
undersöka  vilka  utmaningar  som  finns  hos  underspända  konstruktioner  i  allmänhet,  samt  att              
undersöka  om  ras  likt  det  i  Tarfalahallen  hade  kunnat  undvikas  i  framtiden  genom  att  använda                 
andra   konstruktionstekniska   lösningar.   

  

1.3   Frågeställningar   

För   att   kunna   uppfylla   studiens   syften   kommer   följande   frågeställningar   att   besvaras:   

● Hur   påverkas   förbandet   mellan   takbalk   och   trycksträva   vid   belastning?   
  

● Hur   hade   raset   av   Tarfalahallen   kunnat   undvikas   med   andra   
konstruktionstekniska   lösningar?   

  

1.4    Metod     
För  att  uppnå  syftet  med  studien  har  både  kvalitativ  och  kvantitativ  metod  använts.  För  att                 
skapa  en  djupare  förståelse  för  underspända  konstruktioner  samt  dess  stabiliseringssystem  har             
en  kvalitativ  metod  i  form  av  en  litteraturstudie  innefattande  rapporter,  standarder             
(Eurokoder),  handböcker  och  kurslitteratur  genomförts.  Syftet  avseende  att  undersöka           
anslutningen  mellan  trycksträva  och  takbalk  i  underspända  konstruktioner  har  utförts            
kvantitativt  genom  en  experimentell  studie.  All  mätdata  från  den  experimentella  studien  har              
bearbetats  i  Microsoft  Excel.  En  mer  detaljerad  metod  över  genomförandet  av  den              
experimentella   studien   redovisas   under   kapitel   7.     
  

1.5   Disposition   av   uppsats   
Kapitel  2-5  innehåller  en  teoretisk  referensram  om  limträ  som  konstruktionsmaterial,            
underspända  limträkonstruktioner,  stagning  av  balk  och  pelare,  samt  träförband.  Kapitel  6             
innehåller  en  utredning  om  studieobjektet  Tarfalahallen.  Kapitel  7  innefattar  den            
experimentella  studien,  där  metod  och  genomförande,  resultat  och  tillhörande  analys  och             
diskussion  redovisas.  I  kapitel  8  analyseras  studieobjektet  där  förslag  på  lösningar  till  en  säker                
underspänd  takkonstruktion  presenteras.  Under  kapitel  9  presenteras  studiens  slutsatser.           
Förslag   på   vidarestudier   framförs   i   kapitel   10.     
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2.   Limträ   
Limträ  är  en  av  våra  mest  använda  träprodukter  och  används  främst  som  bärande               
konstruktionsmaterial.  Träbroar,  hallbyggnader  och  flervåningshus  är  exempel  på          
konstruktioner  vars  stomme  kan  konstrueras  av  limträ.  Limträelement  består  av  flera  lager              
trälameller  av  konstruktionsvirke  som  limmas  ihop.  Konstruktionselement  av  limträ  anses            
vara  styvt,  beständigt  och  har  högre  hållfasthet  samt  en  mindre  spridning  av              
hållfasthetsegenskaper   jämfört   med   konstruktionsvirke   (Gross   2016).   
  

Limträ  är,  i  jämförelse  med  andra  byggmaterial,  ett  av  de  starkaste  i  förhållande  till  sin                 
egenvikt.  Limträ  kan  därför  användas  för  att  bygga  långa  konstruktioner  med  spännvidder              
som  uppgår  till  ungefär  150  m  (Borgström  &  Fröbel  2016a).  Olika  tvärsnittsform  såsom  I-,                
L-,  och  T-tvärsnitt  är  möjliga  att  tillverka,  men  rektangulära  tvärsnitt  är  vanligast.  Lameller               
med  tjocklek  45  mm  används  för  raka  limträelement  medan  för  krökta  limträelement  används               
lamelltjockleken   33   mm   (Gross   2016).   
  

Hållfastheten  på  lamellerna  som  används  vid  tillverkning  av  limträ  kan  vara  av  samma               
hållfasthetsklass  och  då  erhålls  en  homogen  limträprodukt  som  betecknas  med  bokstaven  (h)  i               
hållfasthetsklassbeteckningen.  Den  andra  varianten  är  att  tillverka  limträtvärsnittet  med           
lameller  av  olika  hållfasthetsklass,  så  att  de  yttre  lamellerna  tillverkas  av  konstruktionsvirke              
med  högre  hållfasthetsklass,  medan  innerlamellerna  i  tvärsnittet  tillverkas  av  lägre            
hållfasthetsklass.  Med  detta  utförande  erhålls  en  kombinerad  limträprodukt  som  betecknas            
med  bokstaven  (c)  i  hållfasthetsklassbeteckningen.  Denna  variant  ger  ett  mer  effektivt             
utnyttjande  av  materialet  i  jämförelse  med  att  tillverka  virke  med  samma  hållfasthetsklass              
(Borgström  &  Fröbel  2016a).  Bokstaven  (s)  kan  även  uppkomma  i  beteckningen  av              
hållfasthetsklass,  vilket  innebär  att  limträ  med  mindre  bredd  än  90  mm  tillverkas  genom               
klyvsågning  (Gross  2016).  När  limträ  med  hållfasthetsklassen  GL30c  klyvsågas,  minskar            
böjhållfastheten  från  30  MPa  till  28  MPa,  och  får  hållfasthetsklassen  GL28cs.  Figur  2.1               
redovisar  ett  limträtvärsnitt  i  hållfasthetsklass  GL28cs  som  tillverkas  genom  klyvsågning  på             
en   sida   (Borgström   &   Fröbel   2016a).   
  

  
Figur   2.1.   Limträ   i   hållfasthetsklass   GL28cs   som   tillverkas   genom   klyvsågning   på   en   sida   till   avsedd   

bredd   (Borgström   &   Fröbel   2016a).   Publicerat   med   tillåtelse.     
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Trä  är  ett  ortotropt  material,  vilket  betyder  att  egenskaperna  varierar  beroende  på  riktningen.               
Limträet  ärver  dessa  egenskaper  och  är  därmed  också  ett  ortotropt  material.  Parallellt  med               
fiberriktningen  har  träet  högre  hållfasthet  och  styvhet  jämfört  med  vinkelrätt  fiberriktningen.             
Det  bör  påpekas  att  draghållfastheten  vinkelrätt  fiberriktningen  är  mindre  än            
tryckhållfastheten  i  denna  riktning.  Förutom  en  skillnad  i  hållfasthet  förekommer  en  skillnad  i               
brottbeteendet.  Ett  segt  brott  uppstår  vid  tryck  vinkelrätt  fiberriktningen  medan  brottet  vid              
dragning   vinkelrätt   fiberriktningen   är   sprött   (Borgström   &   Fröbel   2016a).   
  

Hållfastheten  kan  även  påverkas  av  andra  faktorer  som  träets  densitet,  mängden  kvistar,              
temperatur,  belastningstid  och  fuktighet.  Den  sistnämnda  faktorn  har  stor  betydelse  för  träets              
hållfasthet  och  styvhet  (Svenskt  trä  2019).  När  fukthalten  i  trä  ökar  så  minskar  dess  hållfasthet                 
samtidigt  som  elastiska  och  plastiska  deformationer  ökar  (Arfvidsson  et  al.  2017).  Varje              
enskilt  limträelement  ska  vid  leverans  ha  en  fuktkvot  som  högst  motsvarar  16%  (Gross  2016).                
Limträets  hållfasthets-  och  styvhetsegenskaper  likväl  som  densitet,  bestäms  för  en            
referensfuktkvot   på   12%   (SIS   2013).   
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3.   Underspända   limträkonstruktioner   

3.1   Spännvidder   för   olika   konstruktionssystem     
Den  bärande  takkonstruktionen  i  limträstommar  kan  utformas  på  varierande  sätt  med  olika              
typer  av  konstruktionssystem.  Bland  utförandealternativen  finns  exempelvis  pelar-balksystem,          
treledstakstolar,  treledsramar  och  bågar.  Spännvidden  och  konstruktionshöjden  varierar          
mellan  de  olika  konstruktionssystemen.  Spännvidden  för  fritt  upplagda  raka  balkar  på  två  stöd               
uppgår  till  ungefär  24  m,  medan  spännvidden  för  treledstakstolar  med  eller  utan  dragband               
ligger  mellan  15-30.  Spännvidden  för  ramar  och  bågar  är  längre  och  ligger  mellan  cirka  15-50                 
m  respektive  20-100  m  (Gross  2016).  Figur  3.1  och  Figur  3.2  visar  en  principiell  utformning                 
av   ett   pelar-balksystem   samt   en   treledstakstol   med   dragband.     
  

  
              Figur   3.1.   Pelar-balksystem     

             (Gross   2016).   Publicerat   med   tillåtelse.     
  

Figur   3.2.   Treledstakstol   med   dragband    
       (Borgström   &   Fröbel   2016a).     
           Publicerat   med   tillåtelse.   

  
Spännvidden  för  raka  balkar  och  treledstakstolar  kan  ökas  genom  att  man  optimerar              
konstruktionssystemet.  Detta  kan  exempelvis  göras  genom  att  förstärka  konstruktionen  som  i             
ett  spännverk,  alltså  att  man  introducerar  minst  ett  elastiskt  mellanstöd  (en  stödsträva)  och               
dragband  i  systemet.  Denna  typ  av  konstruktion  kallas  för  en  underspänd  konstruktion  och               
den  kan  ses  som  ett  hybrid  mellan  ett  fackverk  och  en  massiv  balk.  Stödsträvorna  tar                 
huvudsakligen  upp  axiella  tryckkrafter  och  dragbanden  tar  upp  axiella  dragkrafter.            
Stödsträvor,  fortsättningsvis  kallat  för  trycksträvor,  utförs  vanligtvis  i  limträ  och  dragbanden  i              
stål.  Spännvidden  för  underspända  raka  balkar  kan  uppgå  till  ungefär  50  m  och  för                
underspända  treledstakstolar  kan  man  uppnå  spännvidder  upp  till  ungefär  80  m  (Borgström  &               
Fröbel  2016a).  Ett  exempel  på  en  underspänd  rak  balk  med  två  trycksträvor  visas  i  Figur  3.3.                  
Figur   3.4   visar   ett   exempel   på   en   underspänd   treledstakstol.     
  

  
Figur   3.3.   Underspänd   balk   med   två   

trycksträvor   och   konstruktionshöjden   h     
(Gross   2016).   Publicerat   med   tillåtelse.   

    Figur   3.4.   Underspänd   treledstakstol     
           (Borgström   &   Fröbel   2016a).     
              Publicerat   med   tillåtelse.   
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3.2   Vippning   av   balkar     
Limträbalkar  som  används  i  bärande  takkonstruktioner  är  ofta  långa  och  har  slanka  tvärsnitt.               
När  slanka  raka  balkar  belastas  med  transversallast  så  blir  den  tryckta  kanten  i  balken                
vippningsbenägen.  Vippning  är  ett  instabilitetsfenomen  som  uppkommer  från  tryckspänningar           
i  balken  på  grund  av  böjning  i  dess  plan.  Vippning  innebär  att  balken  utsätts  för  både                  
sidoförskjutning  och  vridning,  se  Figur  3.5.  Om  balkens  tryckta  kant  inte  är  stagad  mot                
sidoförskjutning,  kommer  vippning  uppkomma  innan  böjhållfastheten  i  balken  är  nådd.            
Reduktionsfaktorn     tar   hänsyn   till   vippningsrisken   i   en   balk   (Borgström   &   Fröbel   2016a).  kcrit  
  

  
Figur   3.5.   Vippning   av   balk.   

  
Den  uppkomna  böjspänningen  i  en  balk  på  grund  av  transversallast  får  inte  överstiga     σm,Ed            
balkens  böjhållfasthet  med  hänsyn  till  vippning   enligt  ekvation  (3.1).  Ingående        σm,Rd      
parametrar   i   ekvation   (3.1)   redovisas   i   ekvation   (3.2)   respektive   (3.3).   
  

 [P a]σm,Ed ≤ σm,Rd (3.1)   
  

 [P a]σm,Ed = W
M Ed (3.2)   

  
 [P a]σm,Rd = f m,d · kcrit (3.3)   

    
M Ed Maximalt   böjmoment   i   balken   [Nm]   

W böjmotstånd,    för   ett   massivt   rektangulärt   tvärsnitt   är   [m ]W =  6
bh2 3  

f m,d dimensioneringsvärde   för   böjhållfasthet    P a][  
kcrit faktor   som   tar   hänsyn   till   vippning    ][−  
  

,  som  tar  hänsyn  till  vippningsrisken  i  balken,  beror  av  det  relativa  slankhetstalet   kcrit              λrel,m  
enligt   Figur   3.6.   Det   relativa   slankhetstalet   bestäms   enligt   ekvation   (3.4).     
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Figur   3.6.   Reduktionsfaktorn   vid   vippning   som   funktion   av   det   relativa   slankhetstalet   vid   böjning.     

(Efter   Borgström   &   Fröbel   2016a).   Publicerat   med   tillåtelse.   
  

 [ ]  λrel,m = √ fm,k

σm,crit
− (3.4)   

  
f m,k karakteristiskt   värde   för   böjhållfasthet  [P a]  
σm,crit kritisk   böjspänning  [P a]  
  

Den  kritiska  böjspänningen   för  när  vippning  inträffar  för  en  massiv  rektangulär     σm,crit          
limträbalk   kan   beräknas   enligt   ekvation   (3.5)   (Borgström   &   Fröbel   2016a).   
  

]  [P aσm,crit = h·lef

0.78·b2
· E0.05 (3.5)   

  
b balkens   bredd    m][  
h balkens   höjd    m][  
lef effektiv   längd   för   balken    m][  
E0.05 5-percentilvärde   för   elasticitetsmodul   parallellt   med   fibrerna    P a][  
  

3.3   Verkningssätt   för   fritt   upplagd   balk   och   underspänd   balk   
För  att  principiellt  beskriva  hur  en  underspänd  konstruktion  tillåter  en  ökad  spännvidd  jämfört               
med  en  icke-underspänd  konstruktion,  kan  man  titta  på  böjmoment-  och            
böjspänningsfördelningen  i  en  fritt  upplagd  balk  med  rektangulärt  tvärsnitt  utan  och  med              
underspänning.  När  en  fritt  upplagd  balk  utsätts  för  en  jämnt  utbredd  transversallast,              
exempelvis  från  sin  egentyngd,  uppstår  ett  positivt  böjmoment  som  varierar  längs  balken.              
Böjmomentet  är  som  störst  i  fältmitt.  Böjmomentet  i  ett  snitt  kan  räknas  om  till  böjspänning                 
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genom  ekvation  (3.2).  Böjspänningsfördelningen  är  linjär  i  balktvärsnittet  och  spänningarna            
är  som  störst  vid  balkens  ovan-  och  underkant  i  fältmitt.  Figur  3.7  illustrerar  moment-  och                 
spänningsfördelning  för  en  fritt  upplagd  balk,  där  balken  är  vippningsbenägen  längs  sin              
tryckta   ovankant.   
  

  
Figur   3.7.   Momentfördelning   och   böjspänningsfördelning   för   en   fritt   upplagd   balk   utsatt   för   en   

linjelast.     
  

Den  maximala  böjspänningen  som  uppstår  i  balken  i  snittet  för  maximal  momentbelastning              
kan  skrivas  ut  för  den  fritt  upplagda  balken  ovan  med  längden  ,  bredden   och  höjden              L2   b    h  
enligt   ekvation   (3.6):   
  

 [P a]σm,Ed,1 = W
M Ed = 8

q·(2L)2

/ 6
b·h2

=
b·h2

3·q·L2
(3.6)   

  
När  man  introducerar  en  trycksträva  i  balkkonstruktionen  förändras  systemet  från  att  vara  en               
fritt  upplagd  balk  på  två  stöd  till  att  i  princip  verka  som  en  kontinuerlig  balk  över  tre  stöd.                    
Trycksträvorna  både  minskar  den  fria  spännvidden  i  balken  och  förändrar  dess             
böjmomentfördelning.  Böjmomentfördelningen  förändras  på  så  sätt  att  böjmomentet  i  fält            
minskas  och  ett  stödmoment  över  mellanstödet  skapas,  se  Figur  3.8.  Det  positiva  momentet  i                
fälten  ger  likt  den  fritt  upplagda  balken  en  tryckt  ovankant  och  dragen  underkant.               
Stödmomentet  som  uppkommer  vid  trycksträvan  är  negativt,  vilket  istället  ger            
tryckspänningar  i  underkant  och  dragspänningar  i  ovankant.  Den  underspända           
konstruktionens  förspänning,  som  uppkommer  från  dragbanden,  skapar  axiella          
tryckspänningar  i  balken.  Dessa  tryckspänningar  adderas  i  böjspänningsfördelningen  i  varje            
snitt.  Således  ökas  tryckspänningen  ytterligare  där  balken  är  tryckt  och  dragspänningen             
minskar  där  balken  är  dragen.  Vippningsrisken  i  balkens  fält  är  längs  den  tryckta  ovankanten                
och   i   mellanstödet   är   risken   för   vippning   i   den   tryckta   underkanten.     
  

  
Figur   3.8.   Momentfördelning   i   underspänd   balk   med   en   trycksträva.   

  
Den  maximala  böjspänningen  som  uppstår  i  den  underspända  balken  på  grund  av  böjmoment               
kan  beräknas  enligt  ekvation  (3.2).  Förutsatt  samma  last   och  samma  tvärsnittsmått           [N m]  q /     
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för  båda  utförandealternativen  samt  att  den  underspända  balken  beter  sig  som  en  kontinuerlig               
balk,   kan   uttryck   för   maximal   böjspänning   bestämmas:   
  

  [P a]σm,Ed,2 = W
M Ed = ( .125 ) ( ) ∣ 

∣ − 0 · q · L2 / 6
b·h2  ∣ 

∣ = b·h2
0.75·q·L2

 (3.7)   
  

Vid  jämförelse  mellan  den  maximala  böjspänningen  för  den  fritt  upplagda  balken  i  ekvation               
(3.6)  och  den  underspända  balken  i  ekvation  (3.7)  kan  utläsas  att  böjspänningen  i  den  fritt                 
upplagda  balken  är  betydligt  större  än  i  den  underspända  balken  vid  samma  balklängd.               
Eftersom  det  uppkomna  maximala  böjmomentet  är  lägre  i  den  underspända  balken,  tillåter              
den  underspända  balken  en  längre  spännvidd  än  den  fritt  upplagda  balken,  om              
förutsättningarna   för   vippning   är   samma.     
  

3.4   Instabilitetsproblem   med   underspända   balkar   

3.4.1   Vippningsbenägen   underkant     
Som  tidigare  nämnt,  begränsas  balkars  spännvidd  ofta  av  instabilitetsfenomenet  vippning.            
Fritt  upplagda  balkar  är  vippningsbenägna  längs  hela  sin  tryckta  ovankant  medan             
underspända  balkar  är  vippningsbenägna  i  ovankant  i  fält  och  i  underkant  vid  mellanstöden  i                
konstruktionen,  där  momentfördelningen  är  negativ  och  därmed  underkanten  tryckt.  Balkens            
förspänning,  som  uppkommer  från  dragbanden,  medför  ökade  tryckspänningar  i  balkens            
tryckta  delar  vilket  är  en  nackdel  när  det  kommer  till  vippning.  De  kritiska  elementen  i  den                  
underspända  balken  är  den  tryckta  underkanten  vid  mellanstöden,  samt  trycksträvan  som             
agerar  mellanstöd  (Borgström  &  Fröbel  2016a).  Trycksträvan  är  kritisk  på  grund  av  dels               
knäckningsrisken  från  den  axiella  tryckbelastningen,  dels  trycksträvans  behov  av  stagning            
mot   sidoförskjutning.   Stagning   av   pelare   diskuteras   vidare   i   avsnitt   4.4.   
  

Takkonstruktioner  av  underspända  balkar  kan  stagas  mot  vippning  i  dess  ovankant  genom              
exempelvis  takåsar  eller  takplåt.  Stagningen  mot  vippning  i  balkens  tryckta  underkant  vid              
mellanstöden  är  viktig,  och  om  denna  stagning  inte  är  tillräcklig  kan  balken  vippa  vid                
mellanstöden,   se   Figur   3.9.     
  

  
Figur   3.9.   Möjligt   instabilitetsbrott   mellan   takbalk   och   trycksträva   vid   otillräcklig/ingen   

sidostabilisering   mot   vippning   i   underkant   (Borgström   &   Fröbel   2016a).   Publicerat   med   tillåtelse.   
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3.4.2   Självstabiliserande   och   destabiliserande   system   
Underspända  konstruktioner  får  en  förspänning  i  balken  när  man  introducerar  dragbanden  och              
trycksträvorna.  Förspänningen  kan  ge  balken  en  överhöjning.  Verkningssättet  i  systemet  beror             
på  överhöjningens  storlek  och  kan  ge  en  positiv  eller  negativ  påverkan  på  dess  stabilitet  ut  ur                  
plan.  Figur  3.10  förklarar  hur  den  underspända  balkens  stabilitet  påverkas  av  överhöjningens              
storlek.  När  en  underspänd  balk  belastas  på  sin  ovansida,  beror  dess  stabilitet  på  det  inbördes                 
höjdförhållande  mellan  knutpunkten  balk-dragband  och  balk-trycksträva.  Om  knutpunkten          
balk-trycksträva  befinner  sig  på  samma  nivå  eller  ovanför  knutpunkten  balk-dragband  så  är              
systemet  självstabiliserande.  Detta  beror  på  att  när  trycksträvan  ändras  från  att  vara  vertikal               
till  att  böja  ut  ur  sitt  plan,  ändras  också  kraften  i  trycksträvan  från  vertikal  till  lutande.                  
Tryckkraften  i  strävan  är  fortfarande  riktad  mot  knutpunkten  trycksträva-balk.  Den            
kraftresultant  som  uppkommer  vid  anslutningen  trycksträva-dragband  är  riktad  horisontellt           
inåt,  mot  balkens  vertikalaxel,  och  systemet  verkar  därför  självstabiliserande.  Om            
knutpunkten  balk-trycksträva  istället  är  lägre  än  knutpunkten  balk-dragband,  kommer           
systemet  istället  vara  destabiliserande,  eftersom  den  uppkomna  kraftresultanten  då  är            
horisontellt   utåtriktad   (Borgström   &   Fröbel   2016a).   
  

  
Figur   3.10.   Underspänd   balk   som   verkar   a)   självstabiliserande   och   b)   destabiliserande     

(Borgström   &   Fröbel   2016a).   Publicerat   med   tillåtelse.   
  

För  att  säkra  att  konstruktionen  är  självstabiliserande  mot  förskjutning  ut  ur  planet,  måste               
balken  i  systemet  ha  en  tillräckligt  stor  överhöjning  under  användning.  Överhöjningens             
storlek  beror  av  balkens  längd  och  bör  vara  minst   vid  full  last.  Om  denna  överhöjning           200  L/        
inte  uppnås  måste  balken  stabiliseras  för  förskjutning  ut  ur  plan  på  andra  sätt.  Förslag  på                 
stabiliseringsåtgärder  är  att  antingen  utforma  anslutningen  balk-trycksträva  med  tillräckligt           
böjmotstånd  för  att  förhindra  vinkeländring  ur  plan,  eller  att  stabilisera  trycksträvans  undre              
ände   mot   förskjutning   ut   ur   planet   (Borgström   &   Fröbel   2016a).   
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4.   Horisontalstabilisering   av   hallbyggnader   
För  att  en  konstruktion  ska  vara  stabil,  måste  konstruktionen  ha  ett  stabiliserande  system  som                
kan  föra  ner  horisontella  laster  till  grunden.  Stabiliseringssystemet  har  även  till  uppgift  att               
begränsa  deformationerna  på  grund  av  horisontallasterna.  Stagningen  används  i  det            
stabiliserande  systemet  även  för  att  förbättra  bärförmågan  med  hänsyn  till  vippning  i  balkar               
och  knäckning  i  pelare,  detta  genom  att  elementens  vippnings-  respektive  knäcklängder             
reduceras.  De  horisontella  lasterna  kan  exempelvis  uppstå  från  vindlast  eller  från  oundvikliga              
excentriciteter  i  balkar  och  pelare  i  konstruktionssystemet  som  skapar  sidokrafter  (Borgström             
&   Fröbel   2016a).   
  

En  konstruktion  stagas  genom  tre  huvudsakliga  metoder;  införande  av  diagonalstagning,            
skivverkan  eller  ramverkan  (Borgström  &  Fröbel  2016a).   Hallbyggnader  stabiliseras           
vanligtvis  genom  skivverkan  i  taket  och  vindkryss  (diagonalstagning)  i  gavel-  och  långsidor.              
Ett  annat  stagningssystem  för  takets  plan  i  stora  konstruktioner  kan  vara  diagonalstagning,  där               
man  introducerar  fackverk  i  takets  plan.  Horisontallasterna  förs  från  takets  plan  vidare  ner  till                
grunden  genom  exempelvis  diagonalstagning  med  stålstänger  mellan  pelare,  eller  genom            
skivverkan   i   väggskivor   (Isaksson   et   al.   2017).   
  

4.1   Skivverkan   i   tak     
Skivor  är  element  som  tar  upp  laster  genom  skjuvspänningar  i  sitt  plan,  genom  så  kallad                 
skivverkan.  Skivan  monteras  antingen  direkt  på  takbalkarna  eller  på  takåsar,  som  i  sin  tur  är                 
monterade  på  takbalkarna  (Borgström  &  Fröbel  2016a).  När  en  konstruktion  utsätts  för              
horisontella  laster  kan  takskivan  ses  som  livet  i  en  hög  I-balk,  där  kant-  eller  gavelbalkarna                 
ses  som  flänsar.  Reaktionskrafterna  för  denna  balk  kan  sedan  räknas  fram,  och              
dimensionerande  krafter  i  det  stabiliserande  systemet  som  för  ner  horisontallasterna  till             
grunden   kan   bestämmas   (Isaksson   et   al.   2017).   
  

Figur  4.1  visar  kraft-  och  spänningsfördelningen  vid  vind  mot  långsidan  i  en  enkel  byggnad                
med  horisontalstabilisering  genom  skivverkan  i  tak,  där  kantbalkarna  på  lovartsidan  tar  upp              
axiella  tryckkrafter  och  kantbalkarna  på  läsidan  tar  upp  axiella  dragkrafter.  Skivan  som              
används  i  taket,  vilken  vanligtvis  utgörs  av  profilerad  stålplåt  i  större  byggnader,  måste  vara                
tillräckligt  styv  för  att  undvika  buckling  på  grund  av  skjuvspänningarna  som  uppstår  i  dess                
plan  (Borgström  &  Fröbel  2016a;  TräGuiden  2020).  Takskivans  infästning  i  takbalk             
respektive  sekundärbärverk  i  form  av  exempelvis  takåsar,  styr  i  stor  uträckning  hur  styvt  taket                
blir   (Klasson   &   Crocetti   2019).     
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Figur   4.1.   Kraftupptagning   vid   vind   mot   långsida   med   skivverkan   i   taket   (Höglund   2000).     

Publicerat   med   tillåtelse.   
  

4.2   Horisontella   fackverk     
Förutom  skivverkan,  är  ett  vanligt  sätt  att  stabilisera  genom  diagonala  stag  enligt  Figur  4.2,                
ofta  kallade  vindkryss.  Vissa  konstruktioner,  såsom  bågar  och  ramar,  är  stabila  i  sitt  plan  och                 
behöver  således  bara  stabiliseras  ur  plan.  I  horisontella  fackverk  överförs  tryckkrafterna  av              
takåsar  eller  trycksträvor  monterade  mellan  varje  takbalk  medan  diagonala  stag,  vanligtvis  av              
stål,  överför  dragkrafterna.  Lasterna  förs  sedan  vidare  ner  mot  grunden  genom  ett              
stabiliserande  fack,  där  ett  fackverk  är  placerat  i  takets  plan.  Lasten  kan  föras  från  tak  till                  
grund  genom  exempelvis  att  fackverket  även  är  placerat  i  vertikalplanet  mellan  pelarna  i  det                
stabiliserande   facket   (Borgström   &   Fröbel   2016a).   
  

  
Figur   4.2.   Fackverk   i   takets   plan   för   vind   mot   långsida   och   gavel   (Efter   Isaksson   et   al.   2017).     
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4.3   Stagning   av   balkar     
Balkar  med  längre  spännvidder  bör  alltid  stagas  mot  både  sidoförskjutningar  och  mot              
vippning.  För  att  vippning  ska  förhindras  måste  stagningssystemet  vara  tillräckligt  styvt  och              
ha  en  tillräcklig  bärförmåga  för  att  dels  kunna  motstå  sidoförskjutningarna,  dels  för  att  inte  gå                 
till  brott  på  grund  av  de  axiella  tryckkrafter  som  uppkommer  i  stagningselementen              
(Borgström   och   Fröbel   2016a).   
  

Balkar  kan  antas  ha  en  initial  utböjning  ut  ur  sitt  eget  plan  enligt  Figur  4.3.  Denna  utböjning                   
kan  översättas  till  en  utbredd  last  som  verkar  i  horisontell  riktning  på  en  initialt  rak  balk,  som                   
ger   samma   utböjning.     
  

  
Figur   4.3.   Initial   utböjning   i   sidled   och   motsvarande   utbredd   last   på   balk   (Svenskt   trä   2019).   

Publicerat   med   tillåtelse.   
  

För  en  balk  med  initial  utböjning  utsatt  för  en  tryckande  normalkraft,  kan  ett  uttryck  erhållas                 
för   att   få   samma   moment   som   för   en   initialt   rak   balk   utsatt   för   en   horisontell   linjelast.     
  

 [Nm]N · Δ0 = 8
q ·lh,1

2

(4.1)   
  

Uttrycket  i  ekvation  (4.1)  kan  skrivas  om  för  att  få  ett  uttryck  för  den  horisontella  utbredda                  
lasten   på   en   balk,   :  qh,1  
  

 [N m]  qh,1 =
l2

8·N ·Δ0 / (4.2)   
  

N axiell   tryckkraft   i   varje   balk    N ][  
l balkens   längd    m][  
Δ0 initial   utböjning    m][  
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4.3.1   System   av   balkar     
Den  totala  horisontella  utbredda  lasten  för  en  serie  av  balkar  som  ska  stagas  ökar  med  antalet                  
balkar,  ,  i  systemet.  Den  initiala  utböjningen   antas  för  limträ  vara  .  Den  totala   n       Δ0      500 [m]  l/    
lasten     kan   då   skrivas   om   till:  qh  
  

 [N m]  qh = n · l2
8·N ·(l 500)/ ≈ n · N

60·l / (4.3)   
  

Den  totala  horisontella  lasten   adderas  till  andra  horisontella  laster  som  påverkar      qh         
konstruktionen,  exempelvis  horisontell  vindlast.  Stagningssystemet  ska  dimensioneras  för          
dessa  laster  och  via  det  horisontella  stabiliseringssystemet  förs  de  vidare  ned  till  grunden               
(Svenskt   trä   2019).   
  

4.4   Stagning   av   axiellt   belastade   element     
Horisontella  stagningskrafter  uppkommer  i  pelare  som  inte  är  helt  raka.  Eftersom  helt  raka               
pelare  inte  finns  i  verkligheten,  måste  man  alltid  ta  hänsyn  till  den  horisontella               
stagningskraften  som  uppkommer  i  varje  pelare  när  den  förskjuts  i  sidled.  Stagningssystemet              
måste  dimensioneras  för  att  både  ha  tillräcklig  bärförmåga  och  styvhet  för  att  klara  av  den                 
totala  horisontella  stagningskraften,  (Borgström  &  Fröbel  2016a).  I  Figur  4.4  illustreras     F br         
hur  den  uppkomna  stagningskraften  beror  av  styvheten  i  stagningssystemet  för  en          [N m]  C /     
tryckt  pelare  med  initiala  sidoförskjutningar  i  pelartopp,  benämnd  som  .  Styvheten  kan            [m]Δ0    
beskrivas  som  ett  mått  för  motstånd  mot  deformation  och  definieras  av  en  kraft  per                
deformationsenhet.     
  

  
Figur   4.4.   Elastisk   stagning   i   pelartopp   för   tryckt   pelare   med   initiala   sidodeformationer    Δ0  

(Borgström   &   Fröbel   2016a).   Publicerat   med   tillåtelse.   
  

4.4.1   Stagningskrafter   och   styvhet   vid   stagning   av   pelare     
Stagningskraften   som  uppstår  på  grund  av  den  tillförda  sidoförskjutningen  vid  axiell   F br          Δ   
tryckbelastning   beror   av   styvheten   i   pelarens   stagning   och   bestäms   av   ekvation   (4.4).   
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Δ )  [N ]F br = C · Δ = C · ( T − Δ0 (4.4)   
    
Genom  att  studera  momentjämvikten  i  systemet  runt  den  undre  angreppspunkten  för             
tryckkraften  i  Figur  4.4,  delfigur  b),  kan  man  beräkna  den  minsta  styvhet   som  krävs  i   P            C     
stagningssystemet   för   att   uppnå   jämvikt:    
  
↻) (P ) F )    [Nm]  ( :  · ΔT − ( br · L = 0 → C · Δ · L = P · ΔT (4.5)   
  

Ur   jämviktsekvation   (4.5)   kan   styvheten   lösas   ut:  C  
  

1 )  [N m]  C = L
P · ( + Δ

Δ0 /   (4.6)   
  

Momentet  som  uppkommer  från  tryckkraften  och  den  totala  sidoförskjutningen  (den       P     ΔT  
vänstra  termen  i  momentjämvikten  i  ekvation  (4.5))  är  det  moment  som  skapar  instabilitet  i                
systemet.  Den  högra  termen  i  momentjämvikten  är  det  motverkande,  stabiliserande  momentet.             
Det  stabiliserande  momentet  uppkommer  på  grund  av  förekomsten  av  stagningen  med  dess              
styvhet.  Styvheten  som  beskrivs  i  ekvation  (4.6)  är  den  minsta  styvhet  som  behövs  för  att                 
uppnå  jämvikt.  Om  styvheten  är  större  än  den  kritiska  styvheten  så  är  systemet  stabilt.  Detta                 
innebär  att  om  systemet  utsätts  för  en  last  (som  ger  upphov  till  en  sidoförskjutning)  som  sedan                  
avlägsnas,  så  kommer  systemet  gå  tillbaka  till  startläget.  Om  styvheten  istället  är  mindre  än                
den  kritiska  styvheten  så  kommer  systemet  vara  instabilt,  och  sidoförskjutningar  som  uppstår              
av  horisontella  laster  kommer  inte  gå  tillbaka  till  startläget  efter  att  lasten  avlägsnats.               
Styvheten  i  ett  stabilt  system  respektive  instabilt  system  kan  beskrivas  enligt  ekvation  (4.7)               
och   (4.8)   (Svenskt   trä   2019).   
  

1 )  [N m]  C > L
P · ( + Δ

Δ0 / Stabilt   system (4.7)   
  

1 )  [N m]  C < L
P · ( + Δ

Δ0 / Instabilt   system (4.8)   
  

4.4.2   Ideal   styvhet     
En  pelares  Euler-knäcklast   är  den  största  axiella  tryckkraft  pelaren  klarar  av  innan     P E           
knäckning  uppstår.  Eulers  teori  gäller  för  en  ideal  slank,  rak  pelare  med  centrisk  axiell                
belastning  som  knäcker  innan  tryckbrott  uppstår  i  materialet.  Knäcklasten  presenteras  i             
ekvation   (4.9)   (TräGuiden   2017b).   
  

 [N ]P E =
(β·L)2
π ·E·I2 (4.9)   

  
 E elasticitetsmodul    P a][  

 I tröghetsmoment    m ][ 4  
β · L effektiv   knäcklängd   ,   där     beror   på   upplagsfall   för   pelaren.   m][ β   
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Genom  att  göra  en  momentjämvikt  likt  den  i  ekvation  (4.5)  för  en  pelare  utsatt  för                 
knäckkraften   (se  Figur  4.4,  delfigur  c))  kan  ett  uttryck  för  den   ideala   styvheten    P E              CE  
bestämmas:   
  

 [N m]  CE = L
P E / (4.10)   

  
Den  ideala  styvheten   kan  beskrivas  som  den  styvhet  som  behövs  för  att  en  pelare  ska     CE              
kunna  belastas  med  en  last  som  motsvarar  knäckningslasten   för  pelaren.  Genom  att  sätta          P E       
in   ekvation   (4.9)   i   ekvation   (4.10)   erhålls   ett   uttryck   för   den   ideala   styvheten:   
  

CE = π ·E·I2 

(β·L) ·L2 (4.11)   

  
För  fallet  där  pelaren  är  ledat  infäst  i  båda  dess  ändar   kan  uttrycket  för  den  ideala             β )( = 1       
styvheten   i   ekvation   (4.11)   reduceras   till:   
  

CE =
L 3

π ·E·I2 (4.12)   
  

4.4.3   Effekt   på   stagningskraftens   storlek   beroende   på   styvheten     
Om  stagningen  i  pelaren  i  Figur  4.4  har  styvheten   kan  ett  uttryck  för  förhållandet           C = CE       
mellan  tryckkraften  ,  knäcklasten  ,  den  initiala  sidoförskjutningen   och  den  totala    P   P E     Δ0     
sidoförskjutningen   erhållas  genom  att  sätta  in  ekvation  (4.10)  i  uttrycket  för   ΔT            
momentjämvikt   i   ekvation   (4.5):   
  
P

P E
= 1 − 1

Δ   ΔT / 0
(4.13)   

  
Figur  4.5,  delfigur  a),  illustrerar  relationen  mellan  normalkraften  i  pelaren,  stagningens          P    
styvhet   och  de  totala  sidodeformationerna  i  systemet.  I  figuren  och  i  ekvation  (4.13)   C      ΔT         
kan  utläsas  att  om  styvheten   så  går  den  totala  sidoförskjutningen   teoretiskt  mot       C = CE       ΔT    
oändligheten  när  tryckkraften  i  pelaren  närmar  sig  knäckkraften.  Resonemanget  gällande            
stabila  system  tidigare  i  kapitlet  hade  som  slutsats  att  styvheten   i  stagningen  bör  vara            C      
större  än  styvheten  vid  jämvikt  för  en  pelare  med  initiala  deformationer,  se  ekvation  (4.7).                
Vidare  kan  man  enligt  Figur  4.5,  delfigur  a),  utläsa  att  styvheten   bör  vara  större  än  den             C       
ideala  styvheten   för  att  undvika  stora  deformationer,  och  därmed  stora  stagningskrafter    CE           

 i  stagningssystemet.  Om  styvheten  i  stagningssystemet  sätts  till   eller   så  F br          2 · CE   3 · CE   
blir  den  totala  sidoförskjutningen   väsentligt  mindre  och  således  även  stagningskrafterna,      ΔT        
vilket   man   kan   utläsa   i   Figur   4.5,   delfigur   b).     
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Figur   4.5.   Förhållande   mellan   axiell   tryckkraft,   styvhet,   sidodeformationer   och   stagningskraft   

(Borgström   &   Fröbel   2016a).   Publicerat   med   tillåtelse.   
  

4.4.4   System   av   pelare   
Stagningskraften   som  uppstår  i  varje  pelare  fortplantas  i  systemet  enligt  principen  i  Figur   F br              
4.6.  Stagningssystemet  måste  vara  styvt  nog  och  ha  tillräcklig  bärförmåga  för  att  kunna  ta  upp                 
dessa  krafter  utan  att  för  stora  deformationer  uppstår  i  sidled.  Exempel  på  stagningssystem               
kan  vara  fackverk  med  stagande  diagonaler  eller  en  “oändligt  styv”  stagande  konstruktion,              
vilket   skulle   kunna   vara   en   styv   vägg   (Borgström   &   Fröbel   2016b).   
  

  
Figur   4.6.   Fortplantning   av   stagningskrafter,   som   uppkommer   av    sidoförskjutning,   i   ett   system   av   

pelare   (Borgström   &   Fröbel   2016b).   Publicerat   med   tillåtelse.   
    

4.5   Stagning   enligt   Eurokod   5   

4.5.1   Stagningskraft   och   styvhet   i   enskilda   tryckta   element     
För  tryckta  element  -  både  pelare  och  balkar  -  som  behöver  stagas,  bör  varje  inre  sidostöd                  
(stagning)  ha  en  minsta  styvhet  enligt  ekvation  (4.14).  Figur  4.7  visar  ett  tryckt  element  med                 
stagningspunkt  i  mitten  av  elementets  längd.  Den  initiala  utböjningen  mellan  varje  sidostöd  i               
det   tryckta   elementet   bör   inte   överstiga     för   limträ   och   fanérträ.   500  a/   
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 [N m]  C = ks · a
N d / (4.14)   

  
N d medelvärdet   för   den   dimensionerande   tryckkraften   i   elementet    N ][  
ks korrektionsfaktor,   rekommenderat   värde   sätts   till   4    ][−  
a facklängd    m][  
  

  
Figur   4.7.   Tryckt   element   med   stagningspunkt   i   mitten   (Svenskt   trä   2019).   Publicerat   med   tillåtelse.   
  

Stagningskraften  kan  antas  uppgå  till  cirka  1-2  procent  av  den  axiella  tryckkraften  i  elementet.                
Enligt  SS-EN  1995-1-1:2004  ska  den  dimensionerande  stagningskraften   i  varje         F br,d    
stagningspunkt   för   tryckta   element   sättas   till:   
  

 [N ]F br,d = N d
kf ,2

(4.15)   

  
N d medelvärdet   för   den   dimensionerande   tryckkraften   i   det   enskilda   elementet    N ][  
kf ,2 korrektionsfaktor   för   limträ   och   fanérträ,   rekommenderat   värde   sätts   till   80    ][−  
  

För   balkar   beräknas   värdet   på     enligt   följande:  N d  
  

1 )  [N ]N d = ( − kcrit · h
M d (4.16)   

  
kcrit faktor   som   tar   hänsyn   till   vippning,   beräknas   för   ostagad   balk    ][−  
M d maximalt   värde   på   dimensionerande   böjmoment    Nm][  
h balkens   höjd    m][  
  

4.5.2   System   av   balkar     
Ett  system  av  balkar  som  behöver  stagas,  ska  enligt  Eurokod  5  (SS-EN  1995-1-1:2004)  stagas                
med  ett  system  som  kan  ta  upp  både  horisontella  laster  samt  en  teoretisk  stagningslast                

.  Ett  system  av  balkar  som  behöver  stagas  i  horisontalled  visas  i  Figur  4.8.  [N m]  qd /               
Stagningens  horisontella  utböjning  som  uppstår  av  stagningslast  och  andra  horisontella  laster             
bör   inte   vara   större   än   ,   där     är   balkens   längd.   Stagningslasten   bestäms   enligt   följande:  500  l/ l  
  

 [N m]  qd = kl · k ·lf ,3

n·N d / (4.17)   

  

 in  kl = m 1,{  √ l
15}  

  

19   



  

n antal   parallella   balkar   i   systemet    ][−  
N d medelvärdet   för   den   dimensionerande   tryckkraften   i   balken,   se   ekvation   (4.16)    N ][  
l balkens   längd    m][  
kf ,3 korrektionsfaktor,   rekommenderat   värde   sätts   till   30    ][−  
kl korrektionsfaktor    ][−  
  

  
Figur   4.8.   System   av   balkar   med   stagande   system   (Svenskt   trä   2019).   Publicerat   med   tillåtelse.   
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5.   Träförband     
Redogörelsen   nedan   är   hämtad   från   Svenskt   trä   (2019)   om   inget   annat   anges.     
  

5.1   Typer   av   förband   

Träelement  kan  sammanfogas  på  olika  sätt.  Det  finns  tre  grupper  som  förbindare  i               
träkonstruktioner  kan  kategoriseras  till:  traditionella  träförband,  limmade  förband  och           
dymlade  förband.  Det  sistnämnda  är  den  vanligaste  typen  som  används  idag.  Förbindarna  är               
av  stål  och  kan  bland  annat  utgöras  av  spikar,  dymlingar,  träskruvar,  skruvar,  spikningsplåtar               
eller  spikplåtar.  Förbindaren  överför  skjuvkrafter  genom  att  den  monteras  i  vinkel  mot  lastens               
verkningslinje,   ofta   vinkelrätt   mot   denna.     
  

5.2   Materialparametrar   hos   förbindare   av   dymlingstyp     
Bärförmågan  hos  förbindare  av  dymlingstyp  vid  skjuvning  beror  av  tre  faktorer;             
hålkanthållfastheten   för  trä,  flytmomentet   och  förankringskapaciteten  .  Under   f h     M y    F ax   
detta   avsnitt   beskrivs   de   ingående   parametrarna   endast   med   hänsyn   till   spikar.   

  

5.2.1   Hålkanthållfasthet     

Den  karakteristiska  hålkanthållfastheten  för  trä  parallellt  med  fiberriktningen  kan  beräknas            
enligt  ekvation  (5.1).  Hålkanthållfastheten  beror  av  den  karakteristiska  densiteten           

 för  trä  samt  av  spikens  diameter  .  Dessutom  finns  det  andra  faktorer  som    ρk kg m[ / 3]         d mm[ ]        
har  stor  betydelse  för  hålkanthållfastheten.  Dessa  är  bland  annat  vinkeln  mellan  kraft-  och               
fiberriktning,  friktion  mellan  trä  och  spikar,  och  förstärkning  av  trä  mot  laster  vinkelrätt               
fiberriktningen.  Fuktinnehållet  i  träet  kan  även  påverka  hålkanthållfastheten  genom  att  en             
högre  fuktkvot  minskar  hålkanthållfasthet  och  vice  versa.  I  spikförband  förändras  inte             
hålkanthållfastheten   med   vinkeln   mellan   last-   och   fiberriktningen.   

    
, 82·  [MP a];f h,0,k = 0 0 ρk · d 0,3− utan   förborrade   hål (5.1)   

  

5.2.2   Flytmoment   

Flytmoment  kan  definieras  som  det  plastiska  moment  som  behövs  för  att  en  flytled  ska                
uppkomma  i  en  ståldymling.  Det  karakteristiska  värdet  för  flytmomentet   hos  spikar           M y    
bestäms  enligt  ekvationerna  (5.2)  och  (5.3)  beroende  på  spikens  form.  Enligt  ekvationerna              
framgår   att   flytmomentet   beror   av   spikens   diameter   och   draghållfasthet.   
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           för   runda   spikar 80·  M y,Rk = fu
600 · 1 d2.6 Nmm[ ] ; (5.2)   

           för   fyrkantiga   och   räfflade   spikar 70·  M y,Rk = fu
600 · 2 d2.6 Nmm[ ] ; (5.3)   

  

         draghållfasthet   för   spik    f u MP a][  
          spikdiameter    d mm[ ]  

  

5.2.3   Förankringskapacitet   

Förankringskapacitet,  eller  den  så  kallade  linverkan,  sker  hos  böjda  dymlingar  som  är              
skjuvbelastade.  Linverkan  innebär  att  en  del  av  den  upptagande  kraften  tas  upp  genom               
dragning,  vilket  ökar  förbandets  bärförmåga.  Hos  spikar  beror  dragförmågan   av           F ax,Rk   
förankringskapaciteten  för  spikhuvudet  och  friktionen  mellan  spiken  och  träet.            F ax,Rk  
bestäms   enligt   ekvationerna   (5.4)   och   (5.5)   för   släta   spikar   och   andra   spikar.   

in  F ax,Rk = m f dt , f dt d  [ ax,k pen  ax,k + f head,k
2
h  ] ;  för   släta   spikar   (5.4) 

                          för   andra   spikar  in  F ax,Rk = m f dt , f d  [ ax,k pen  head,k
2
h  ] ;  (5.5)     

 tpen  inträngningsdjupet    mm][  
 dh spikhuvudets   diameter     mm][  
 t  tjocklek   av   elementet   på   huvudsidan    mm][      

  
Den  karakteristiska  utdragshållfastheten   och  den  karakteristiska     f ax,k     
genomdragshållfastheten  för  spikhuvudet   definieras  enligt  ekvationerna  (5.6)  och     f head,k       
(5.7):   
  

   0 ·f ax,k = 2 · 10 6− ρk
2 N mm ]  [ / 2  (5.6)  

 0 ·f head,k = 7 · 10 6− ρk
2 N mm ]  [ / 2  (5.7)     

ρk  karakteristisk   densitet   för   träet    kg m[ / 3]  

Vid  bestämning  av  skjuvbärförmågan  för  dymlingsförband  kan  inverkan  av  linverkan  tas  med              

i  beräkningen.  Detta  görs  genom  att  termen   sammanräknas  till  skjuvbärförmågan  som         4
F ax,Rk      

redovisas   under   avsnitt   5.4.1.1.    
  

23   



  

5.3   Spikplacering   
Bärförmågan  för  ett  förband  med  flera  förbindare  kan  inte  alltid  utnyttjas  fullständigt.  Detta               
fenomen  kallas  för  gruppverkan  och  kan  bland  annat  bero  på  olika  placering  och  storlek  av                 
hål,  samt  olika  kapacitet  hos  träet.  Effekten  av  gruppverkan  beror  på  avståndet   mellan              a1   
förbindarna   som   monteras   i   en   rad   parallellt   med   fiberriktningen.     
  

Enligt  Eurokod  5  (SS-EN  1995-1-1:2004),  kapitel  8  beaktas  gruppverkan  genom  antalet             
effektiva  förbindare  .  Det  effektiva  antalet  förbindare  minskas  endast  där  lastriktningen    nef          
verkar  parallellt  med  fiberriktningen.  I  det  fall  där  lastriktningen  verkar  vinkelrätt  mot              
fiberriktningen  minskas  inte  antalet  effektiva  förbindare.  För  förband  med  flera  spikar  i  rad               
utan  förborrning  bestäms   enligt  ekvation  (5.8),  där  är  antalet  spikar  i  rad  och   är     nef     n        d   
spikdiameter   mindre   än   eller   lika   med   5   mm.     
  

 nef = nkef
 

(5.8)   
  

kef = 1 för    4da1 ≥ 1  
, 5kef = 0 8 för    0da1 = 1  

 ,kef = 0 7  för    da1 = 7  
  

I  Eurokod  5  (SS-EN  1995-1-1:2004),  kapitel  8  beskrivs  de  krav  på  minsta  avstånd  som  ska                 
användas  mellan  förbindare.  Dessa  avståndskrav  bestäms  utifrån  vilken  typ  av  material  som              
ingår  i  förbindare,  kraftriktningen  och  diameter  av  förbindare.  Tabell  5.1  redovisar  minsta              
centrumavstånd,  kantavstånd  och  ändavstånd  för  spikar  i  förband  trä  mot  trä  med  densitet                ρk  
som   är   mindre   än   eller   lika   med    20 kg m .  4 / 3  
  

Tabell  5.1.  Minsta  centrumavstånd,  kantavstånd  och  ändavstånd  för  spikar  i  förband  trä  mot  trä                
(SS-EN   1995-1-1:2004).   
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Centrum-,änd-   och   kantavstånd   Vinkel    α   20 kg m  ρk ≤ 4 / 3  
Utan   förborrade   hål     mmd < 5  

parallellt   fibrerna  a1   0∘ ≤ α ≤ 360∘   5 )d  ( + 5 cosα∣ ∣  

vinkelrätt   fibrerna  a2   0∘ ≤ α ≤ 360∘   d5  

belastad   ände  a3,t   0− 9 ∘ ≤ α ≤ 90∘   10 )d  ( + 5 cosα∣ ∣  

obelastad   ände  a3,c   90∘ ≤ α ≤ 270∘   0d1  

belastad   kant  a4,t   0∘ ≤ α ≤ 180∘   5 sinα)d( + 2  

obelastad   kant  a4,c   180∘ ≤ α ≤ 360∘   d5  



  

5.4   Spikningsplåt,   infästning   mellan   balk   och   pelartopp   
Anslutningen  mellan  takbalk  och  trycksträva  i  en  underspänd  balk  liknar  ett  förband  mellan               
balk  och  pelartopp.  Vid  utformning  av  förbandet  balk  till  pelartopp  används  diverse  typer  av                
förband,  exempelvis  spikningsplåtar,  plattstål,  inslitsade  plåtar,  infälld  balk  och           
universalskruv,  se  Figur  5.1.  Användningen  av  de  olika  typerna  beror  bland  annat  på               
konstruktionens  omgivande  miljö,  kraftöverföring  mellan  balk  och  pelare,  lastens  storlek  samt             
om   förbandet   ska   konstrueras   dolt   eller   synligt   (Borgström   &   Fröbel   2016a).   

Spikningsplåt  är  det  vanligaste  och  enklaste  förbandet  balk  till  pelartopp.  Vanligtvis  består              
infästningen  av  ett  par  laskar  av  konstruktionsskivor,  konstruktionsvirke  eller  stålplåt  på  ömse              
sidor  av  träelementen  som  monteras  med  hjälp  av  ankarspik  eller  ankarskruv  (Borgström  &               
Fröbel   2016a).   
  

  

  Figur   5.1.   Olika   typer   av   förbindare   balk   till    pelartopp   från   vänster   till   höger:   spikningsplåtar,   
plattstål,   inslitsade   plåtar,   infälld   balk   och   universalskruv   (TräGuiden   2017a).   Publicerat   med   

tillåtelse.   
  

5.4.1   Brottmoder   i   förband   

Att  använda  ett  förband  av  stål  mot  trä  kan  medföra  ökad  kapacitet  hos  förbandet  i  jämförelse                  
med  ett  förband  av  trä  mot  trä.  Anledningen  till  detta  är  att  flytleden  hos  fästdonen  alltid                  
uppkommer  i  kontaktytan  mellan  stålplåten  och  träet.  Däremot  finns  det  två  villkor  som  bör                
uppfyllas  för  att  en  flytled  ska  uppkomma.  Det  första  villkoret  innebär  att  stålplåtens  tjocklek                
är  större  än  eller  lika  med  spikdiametern.  Med  detta  villkor  fungerar  plåten  som  en  inspänd                 
infästning,  och  plåten  benämns  som  en  “tjock  plåt”.  Det  andra  villkoret  innebär  att  stålplåtens                
tjocklek  är  mindre  än  eller  lika  med  halva  spikdiametern,  och  plåten  benämns  då  som  en                
“tunn  plåt”.  Detta  utförande  ger  istället  en  ledad  infästning  som  i  sin  tur  medför  att  spiken  inte                   
flyter,   utan   kommer   att   rotera.   

  
Enligt  Borgström  och  Fröbel  (2016a)  framgår  det  att  de  brottmoder  som  bör  kontrolleras  vid                
dimensionering  av  spikningsplåtar  är  skjuvbrott  i  fästdonen,  buckling  av  stålplåten,  brott  i              
stålplåten  och  kontakttryck  mellan  balk  och  pelare.  De  olika  brottmoderna  redovisas  ingående             
nedan.  Ekvationerna  som  beskrivs  under  detta  avsnitt  är  hämtade  från  Eurokod  5  (SS-EN               
1995-1-1:2004),   kapitel   8   om   inget   annat   anges.     
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5.4.1.1   Skjuvbrott   i   fästdon   

Det  finns  fem  olika  brottmoder  som  ska  undersökas  beroende  på  om  stålplåten  räknas  som  en                 
tunn  eller  tjock  stålplåt.  Därefter  bestäms  skjuvbärförmågan  som  det  minsta  värdet  av              
brottmoderna.  Bärförmågan  beräknas  per  förbindare  och  skjuvplan.  Ekvationerna  (5.9)  och            
(5.10)   nedan   beskriver   brottmoder   för   ett   förband   med   ett   skjuvplan.     

  För   tunn   stålplåt   

 inF v,Rk = m  0.4f t d, 1.15( h,k 1  √2M  f dy,Rk h,k  + 4
F ax,Rk )  (5.9)  

  
För   tjock   stålplåt   

inF v,Rk = m  f t d, f t d , 2.3( h,k 1  h,k 1 [√2 +
f dth,k

2
1

4 M y,Rk  − 1]+ 4
F ax,Rk

  √M  f dy,Rk h,k  
+ 4

F ax,Rk)  (5.10)   

  

5.4.1.2   Brott   i   stålplåten   

För  att  kontrollera  bärförmågan  för  stålplåten  utnyttjas  Eurokod  3,  kapitel  6.  Enligt  Borgström               
och  Fröbel  (2016a)  kan  även  hålkantbrott  uppträda  i  stålplåten,  men  om  förhållandet  mellan               
stålplåttjockleken  och  fästdonsdiametern  behålls  enligt  rekommendationer  kan  inte  detta  brott            
uppstå.  Vid  beräkning  av  bärförmågan  med  hänsyn  till  drag  kontrolleras  två  fall.  Den               
dimensionerande   dragbärförmågan   är   den   mindre   av   dessa   två,   vilka   är   följande:   

 ●     Fall   1     
Stålplåtens   bruttotvärsnitt   kommer   att   beaktas,   det   vill   säga   hela   stålplåtens   tvärsnitt   
kommer   att   beaktas   enligt   ekvation   (5.11):     

   
  N pl,Rd = γMO

A f y  (5.11)   

   
         flytgränsen   för   stål   [MPa]   f y  
          tvärsnittets   bruttoarea      A  mm[ 2]   
       partialkoefficient   för   materialet,   lika   med   1.0   γMO    
     
 ●     Fall   2     

Stålplåtens   nettotvärsnitt   kommer   att   beaktas,   det   vill   säga   stålplåtens   tvärsnitt   genom   
en   hålrad.   Bärförmågan   bestäms   då   enligt   ekvation   (5.12):   

   
  N u,Rd = γM2

0.9 A  fnet u  (5.12)   
   
             brottgränsen   för   stål    f u MP a[ ]  
          tvärsnittets   nettoarea    Anet  mm[ 2]  

    partialkoefficient   för   materialet,   lika   med          γM2 ax  m 0.9 , .1[ fu
fy 

1 ]   
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Bärförmågan   med   hänsyn   till   tryck   kontrolleras   enligt   ekvation   (5.13).   

N c,Rd = γMO

A f y (5.13)     
  

Den  dimensionerande  momentkapaciteten  för  stålplåten  med  ett  plastisk  tvärsnitt  bestäms            
enligt  ekvation  (5.14).  Det  bör  nämnas  att  hålen  för  förbandet  i  den  dragna  zonen  kan                 
försummas  om  ekvation  (5.15)  är  uppfylld.  Dessutom  ska  hålens  inverkan  försummas  i              
tryckzonen   om   hålen   är   utfyllda   med   fästdon.   

M Rd = γMO

W  fpl y (5.14)   

γM2

A 0.9 ff ,net u ≥ γM0

A  ff y (5.15)  

  

5.4.1.3   Buckling   av   stålplåten   

För  att  beakta  buckling  i  en  tryckbelastad  stålplåt  i  spikningsförband  antas  att  stålplåten               
fungerar  som  en  fast  inspänd  pelare  mellan  fästdonen  parallellt  lastriktningen.  Buckling  i              
stålplåten  behöver  inte  beaktas  om  ekvation  (5.16)  är  uppfylld  och  om  avståndet  mellan  hålen                
i   stålplåten   är   mindre   än   det   minsta   av   mm   eller   ,   där   t   är   plåttjockleken.  002 4t1  
  

ta1 ≤ 9 · ε (5.16)   
   

centrumavstånd   mellan   spikarna           a1 m[ ]  
stålplåtens   tjocklek              t  mm[ 2]  

          faktor   för   bestämning   av   stålets   tvärsnittsklass    ε [−]  
  

Enligt  Eurokod  3,  kapitel  6  beräknas  pelarens  bärförmåga  vid  tryck  med  hänsyn  till  buckling                
med   ekvation   (5.17)   eller   ekvation   (5.18)   beroende   på   pelarens   tvärsnittsklass.   

  för   tvärsnittsklass   1,   2   och   3   ;N b,Rd = γM1

χA f y (5.17)  

för   tvärsnittsklass   4   ;N b,Rd = γM1

χA  fef f y (5.18)   

Knäckreduktionsfaktorn   bestäms  enligt  ekvation  (5.19)  där  elementets  slankhet   bestäms   χ         λ   
enligt   ekvation   (5.20).   Ingående   parameter   bestäms   enligt   ekvation   (5.21).   ϕ  

;  χ = 1

ϕ+√ϕ λ2− 2
.0χ ≤ 1 (5.19)  
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      λ = √N pl
N cr

= lcr
i·π √E

f y  (5.20)     

.5  ϕ = 0 1 (λ .2)[ + α − 0 + λ2] (5.21)  
  

5.4.1.4   Kontakttryck   mellan   balk   och   trycksträva     

Vid  dimensionering  kan  man  på  säkra  sidan  anta  att  alla  vertikalkrafter  förs  över  via                
kontakttryck  mellan  trycksträva  och  balk.  Träets  hållfasthet  vinkelrätt  fiberriktningen   är           f c,90   
låg,  det  är  därför  väsentligt  att  kontrollera  bärförmågan  i  denna  riktningen.  Bärförmågan  vid               
tryck  vinkelrätt  fiberriktningen  ges  av  ekvation  (5.22),  där  är  en  faktor  som  beaktar  hur          kc,90       
kraften  angriper.   är  den  effektiva  kontaktytan  som  bestäms  med  hjälp  av  den  effektiva    Aef             
kontaktlängden  parallellt  mot  fibrerna,  vilken  motsvarar  den  verkliga  kontaktlängden  ökat            
med   mm   på   varje   sida   i   balkens   riktning.  03  

  

 N c,90,Rd = kc,90 · f c,90,d · Aef  (5.22)   
  

För  trycksträvan  bestäms  bärförmågan  för  tryck  parallellt  fiberriktningen  med  hänsyn  till             
knäckning  enligt  ekvation  (5.23).   är  en  instabilitetsfaktor  som  tar  hänsyn  till  risken  för      kc           
knäckning.   

 N c,0,Rd = kc · f c,0,d · A  (5.23)     

f c,0,d Dimensionerande   tryckhållfasthet   parallellt   fiberriktningen   [Pa]   
  

5.4.1.5   Fläkning     

Fläkning  är  en  spröd  brottmod  som  uppstår  vid  dragning  vinkelrätt  träets  fiberriktning.  I  ett                
förband  kan  risk  för  fläkning  förekomma  när  ett  fästdon  ger  upphov  till  en  dragande  kraft                 
vinkelrätt  fibrerna.  Risken  kan  uppkomma  i  förband  i  ren  dragning  eller  i  momentbelastade               
förband.   De   nämnda   förhållandena   illustreras   i   Figur   5.4   (Borgström   &   Fröbel   2016a).   
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  Figur   5.4.   Fläkning   i   träet   som   orsakas   av   dragning   vinkelrätt   mot   fibrerna   
  (Borgström   &   Fröbel   2016a).   Publicerat   med   tillåtelse.   

  

Risken  för  fläkning  kan  kontrolleras  genom  att  den  dragande  kapaciteten   inte            F 90,Rd   
överskrider  den  dragande  kraften   som  överförs  till  någon  sida  av  förbandet     F v,Ed        

).  Enligt  Eurokod  5,  kapitel  8  kan  detta  villkor  samt   respektive  F  eller F( v,Ed,1 v,Ed,2           F v,Ed   
  bestämmas   enligt   ekvationerna   (5.24),   (5.25)   och   (5.26).  F 90,Rk  

F 90,Rd ≥ F v,Ed (5.24)   

 axF v,Ed = m  F ,[ v,Ed,1 F v,Ed,2]  (5.25)   

4bw  F 90,Rk = 1 √   he

1   − h
he (5.26)   

  
 he   distans   från   belastad   kant   till   centrum   för   fästdonen   längst   bort   från   kanten   mm[ ]   

  h    virkesdelens   höjd  mm[ ]  
  b    virkesdelens   bredd  mm[ ]  
  w    korrektionsfaktor,   motsvarar   för   spikplåtar   )(

wpl

100
0.35   

 wpl    bredd   av   spikplåten   parallellt   med   fiberriktningen     mm[ ]   

  
5.4.1.6   Klossbrott   

Klossbrott  är  ett  sprött  brott  som  uppkommer  innan  hålkantbrott  eller  innan  böjning  av               
dymlingen  uppstår.  Anledningen  till  detta  brott  kan  vara  att  placeringen  av  dymlingar  är               
olämpliga,  det  vill  säga  med  små  centrumavstånd.  Brottet  är  vanligt  förekommande  i  spikade               
förband   då   spikar   ofta   inte   tränger   igenom   hela   trästycket,   se   Figur   5.5   .   
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Figur   5.5.   Klossbrott   i   spikade   förband   med   definition   av   olika   ytor   som   uppkommer   vid   
uppsprickning   (Svenskt   trä   2019).   Publicerat   med   tillåtelse.   

  

Vid  bestämning  av  kapaciteten  med  hänsyn  till  klossbrott  ska  två  olika  bärförmågor              
kontrolleras,  nämligen  dragbärförmågan  för  ändytan  och  skjuvbärförmågan  längs  med           
bottenytan  och  sidoytorna.  Den  dimensionerande  bärförmågan  enligt  ekvation  (5.27)  är  den             
maximala  av  de  två  kapaciteterna,  där   är  nettoändytan  och  är  summan  av        Anet,t     Anet,v    
nettosidoytorna   och   nettobottenytan   på   klossen.  

ax  F  
bs,Rk = m 1.5A  f , 0.7A  f[ net,t t,0,k  net,v v,k] (5.27)   

 f t,0,k  tryckhållfasthet   parallellt   fiberriktningen   [Pa]   

 f v,k  skjuvhållfasthet   [Pa]   
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6.   Studieobjekt:   Tarfalahallen   
Tarfalahallen  var  en  idrottshall  i  Kiruna  som  invigdes  i  mitten  av  2015.  Halva  hallbyggnaden                
rasade  den  7  mars  2020  i  samband  med  kraftiga  snöfall  som  förekom  under  denna                
vinterperiod,  se  Figur  6.1.  Statens  haverikommission  (SHK)  startade  en  utredning  med             
anledning  av  raset,  vilken  fortfarande  pågår.  En  utvärdering  av  takkonstruktionen  har  utförts              
med  hjälp  av  experter  på  Lunds  Tekniska  Högskola  i  samarbete  med  Limträteknik  AB,  där                
möjliga  säkerhetsrisker  med  takkonstruktionen  har  identifierats.  De  slutsater  som  hittills            
kommit  fram  i  utredningen  är  att  raset  troligtvis  inträffade  på  grund  av  otillräcklig               
stabilisering   och   inte   på   grund   av   de   stora   snölasterna.     

  
Under  detta  avsnitt  beskrivs  hallbyggnaden  och  dess  geometri,  hur  byggnaden  stabiliserades,             
samt  vilka  faktorer  som  kan  ha  haft  en  inverkan  på  stabiliteten  ut  ur  takbalkens  plan.  Störst                  
uppmärksamhet  fästs  på  stabiliseringen  av  takkonstruktionen  och  anslutningen  mellan           
trycksträva  och  takbalk.  Information  och  figurer  är  hämtade  från  rapporten  “Tarfalahallen             
Kiruna,  utvärdering  av  bärande  stomsystem”  (Thelandersson  &  Emilsson  2020)  om  inget             
annat   anges.   

    
Figur   6.1   Tarfalahallen   två   dagar   efter   raset   (SHK   2021).   

  

6.1   Beskrivning   av   hallbyggnaden   och   uppskattade   laster     

Den  bärande  hallstommen  består  av  underspända  limträbalkar  av  hållfasthetsklass  L40c  med             
två  trycksträvor  av  limträ,  samt  5  stycken  dragband  av  stål  M45.  Anslutningen  mellan  takbalk                
och  trycksträva  består  av  hålplåtar  med  dimensionen  5x350x600  mm 3  som  på  varje  sida  om                
anslutningen   spikats   med   200   stycken   ankarspikar   med   längden   50   mm   och   diametern   4   mm.   

De  underspända  balkarna  är  54  m  långa  och  placerade  med  centrumavståndet  6,6  m  över  hela                 
byggnadslängden,  som  motsvarar  95  m.  Takbalkarna  är  placerade  på  pelare  av  limträ  vid               
ytterväggarna,  se  Figur  6.2.  Som  syns  i  figuren  har  limträbalken  skarvats  intill  mitten  med  ett                 
förband  som  kan  överföra  tvärkrafter  men  troligtvis  inte  moment.  De  underspända  balkarna              
har   en   lutning   på   3   grader   och   tvärsnittsdimensionen   1710x215   mm 2 .     
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Trycksträvorna,  som  är  placerade  mellan  dragband  och  limträbalk,  har  olika  tvärsnittsmått  för              
respektive  trycksträva  på  215x405  mm 2  respektive  215x540  mm 2 .  Likaså  varierar            
trycksträvornas  längd  mellan  2,6  m  och  3,3  m  beroende  på  deras  placering.  Den  längsta                
trycksträvan  är  placerad  närmast  den  högsta  ytterpelaren,  vilket  kan  ses  i  Figur  6.2.  Taket  är                 
underifrån  sett  uppbyggt  av  trapetsprofilerad  plåt  som  bär  vinkelrätt  takbalkarna,  följt  av              
isolering   och   tätskikt.     

  
Lasten  på  varje  primärbalk  vid  rastillfället  från  egentyngder  samt  från  uppskattad  snölast  har               
beräknats  till  21,5  kN/m.  Dimensionerande  last  vid  brottgränstillstånd  har  beräknats  till  30,9              
kN/m.  Lasten  vid  rastillfället  uppgick  således  till  ungefär  70%  av  den  dimensionerande  lasten               
vid   brottgränstillstånd.     

Figur   6.2.    Den   bärande   hallstommen   där   limträbalk,   trycksträvor   och   dragband   har   markerats.   
  

6.2   Stabilisering   

Den  globala  horisontalstabiliseringen  i  hallbyggnaden  verkar  genom  att  de  horisontella            
lasterna  överförs  via  skivverkan  i  takplåten  och  vindkryss  i  gavlarna  och  långsidorna  ned  till                
grunden,   se   Figur   6.3.     

De  enskilda  elementen  i  primärbärverket  av  underspända  balkar  stabiliseras  mot  förskjutning             
ut  ur  planet.  För  att  förhindra  vippning  av  takbalken  stagas  dess  ovankant  genom  att  förankras                 
i  takplåten.  De  tryckutsatta  trycksträvorna  i  den  underspända  konstruktionen  stagas  också  mot              
förskjutning  ut  ur  planet  i  deras  nedre  ändar.  Systemet  för  stagning  av  trycksträvorna  består  av                 
sex  meter  långa  horisontella  limträbommar  vars  tvärsnittsdimension  är  165x180  mm 2 .            
Trycksträvornas  stagningssystem  visas  i  Figur  6.4.  Limträbommarna  ansluter  trycksträvorna           
med  trycksträvorna  i  de  intilliggande  underspända  balkarna.  Stagningskrafterna  som           
uppkommer  i  trycksträvorna  ut  ur  balkens  plan  överförs  via  limträbommarna  till  gavlarna.  I               
respektive  gavel  ansluts  systemet  av  limträbommar  med  en  sex  meter  lång  horisontell              
limträbalk  med  tvärsnittsdimensionen  250x360  mm 2 .  Stagningskrafterna  överförs  från  denna          
balk   via   pelare   till   grunden.     
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Figur   6.3.    Stomsystemet   i   Tarfalahallen.   
  

  
Figur   6.4.    Sidostagning   av   trycksträvor   med   limträbommar.     

  

6.3   Möjlig   inverkan   på   instabilitet   i   den   underspända   balken     

6.3.1   Överhöjningens   påverkan   
Som  nämns  under  avsnitt  3.4.2,  påverkar  överhöjningens  storlek  stabiliteten  i  en  underspänd              
balk.  För  att  systemet  ska  verka  självstabiliserande  bör  överhöjningens  storlek  vara  minst              
L/200   vid  full  belastning  på  balken.  För  fallet  i  Tarfalahallen  motsvarar  detta  en  överhöjning                
på  54/200  =  0,27  m,  alltså  270  mm.  Enligt  beskrivning  på  ritningen  i  Figur  6.2  anges                  
överhöjningen  till  100  mm,  vilket  motsvarar   L/540 .  Om  överhöjningen  inte  är  tillräcklig              
verkar   den   underspända   konstruktionen   istället   destabiliserande   vid   belastning.     

6.3.2   Geometriska   imperfektioner   
Geometriska  imperfektioner,  i  form  av  exempelvis  initiala  sidodeformationer,  är  ofrånkomliga            
i  verkligheten.  Både  balk  och  sträva  kan  ha  små  sidodeformationer,  som  illustreras  i  Figur  6.5.                 
När  både  takbalken  och  trycksträvorna  i  den  underspända  balken  utsätts  för  stora  tryckkrafter               
ger  dessa  imperfektioner  upphov  till  sidokrafter,  vilket  diskuteras  i  avsnitt  4.  Ju  högre  krafter                
som  verkar  i  elementen,  desto  större  blir  sidodeformationerna  och  sidokrafterna.  Dessa             
uppkomna   krafter   förväntas   tas   upp   av   förbandet   mellan   takbalk   och   trycksträva.     
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Figur   6.5.   Geometriska   imperfektioner   i   trycksträva   och   balk.   

  

6.3.3   Balkkonstruktionens   stagningssystem     
I  avsnitt  3.2  och  3.4.1  berörs  slanka  balkars  vippningsbenägenhet  i  allmänhet  och  mer               
ingående  kring  vippningsbenägenheten  i  underspända  balkar.  Den  underspända  balken  är            
tryckt  i  sin  ovankant  i  de  fria  spannen,  och  i  områdena  runt  trycksträvornas  anslutning  är                 
balkens  underkant  tryckt.  Takplåten  stagar  balken  längs  hela  ovankanten.  Förutom  denna             
stagning,  är  balken  ostagad  mot  vippning  i  sin  underkant  i  de  tryckta  områdena  runt                
trycksträvorna.  Denna  avsaknad  av  stagning  i  underkant  kan  möjliggöra  en  viss  rotation  av               
balken  när  den  utsätts  för  stora  tryckspänningar  i  sin  längdriktning.  Som  nämndes  i  avsnitt                
6.3.2,  så  ökar  stagningskrafterna  med  ökade  sidodeformationer.  Om  balken  roterar,  ökar             
sidodeformationerna   i   balkens   undersida   och   skapar   ytterligare   snedställning   i   trycksträvorna.   
  

De  horisontella  limträbommarna,  som  är  tänkta  att  staga  trycksträvorna  i  deras  underkant  mot               
förskjutning  ut  ur  planet,  måste  ha  tillräcklig  bärförmåga  och  vara  tillräckligt  styva  för  att                
motstå  de  uppkomna  sidodeformationerna.  Vidare  måste  den  horisontella  balken  i  gaveln  som              
tar   upp   dessa   stagningskrafter   vara   tillräckligt   styv.     
  

6.4   Spikförbandets   inverkan   på   balkkonstruktionen     
De  sidokrafter  som  uppkommer  i  balk  och  sträva  som  ett  resultat  av  de  geometriska                
imperfektionerna,  vilka  diskuteras  i  avsnitt  4.3  och  4.4,  skapar  ett  moment  som  förväntas  tas                
upp  av  spikförbandet  för  att  stabilisera  systemet.  Det  spikade  förbandet  utsätts  förutom  av               
momentet  också  för  stora  tryckkrafter  av  den  vertikallast  som  verkar  på  takbalken  från  bland                
annat  egentyngd  och  snölast.  De  stora  tryckkrafterna  som  belastar  balken  vinkelrätt             
fiberriktningen  vid  förbandet  kan  ge  en  intryckning  av  träet  i  balken,  vilket  i  sin  tur  kan                  
reducera  rotationsstyvheten  i  förbandet  särskilt  om  intryckningen  av  balkträet  sker            
excentriskt.  När  den  underspända  balken  utsätts  för  stora  tryckkkrafter,  och            
sidodeformationerna  ökar,  så  ökar  också  momentet  i  spikförbandet.  Spikförbandet  är  en             
kritisk  punkt  i  balkkonstruktionen  på  så  vis  att  utan  ett  förband  som  ansluter  mellan  balk  och                  
trycksträva  blir  konstruktionen  instabil.  Vidare  påverkas  den  underspända  balken  av            
förbandets  styvhet,  eftersom  styvheten  i  förbandet  avgör  hur  stora  deformationer  det  kan              
motstå.     
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6.5   Rotationsstyvhet   för   spikförbandet  
En  undersökning  av  takkonstruktionens  bärförmåga  avseende  stabiliteten  ut  ur  plan  har  utförts              
av  Limträteknik  AB  (2020),  där  takkonstruktionens  sidoförskjutning  ut  ur  plan  vid  belastning              
beräknats  beroende  på  spikförbandens  rotationsstyvhet  kring  balkens  längdaxel.          
Beräkningarna  inkluderar  initiala  imperfektioner  och  har  utförts  med  hjälp  av  en  olinjär              
analys  i  ett  FEM-program  (RFEM  av  Dlubal)  för  flera  fall  av  antagna  rotationsstyvheter  i                
anslutningen   mellan   trycksträva   och   balk.   De   antagna   rotationsstyvheterna   är:   
  

● Stel   anslutning:   oändligt   stor   rotationsstyvhet     
● Ledad   anslutning:   noll   rotationsstyvhet   
● Elastisk   anslutning:   uppskattat   värde   på   rotationsstyvhet   

  
Vid  antagandet  om  elastisk  anslutning,  har  rotationsstyvheten  uppskattats  till  1850  kNm/rad.             
Rotationsstyvheten  i  förbandet  har  beräknats  genom  att  se  varje  sida  i  spikförbandet  som  två                
seriekopplade  fjädrar.  Beräkningsgången  återges  i  sin  helhet  i  Bilaga  1.  Uppskattningen  av              
rotationsstyvheten  har  inte  beaktat  inverkan  av  kraftföverföring  genom  anliggning  mellan            
balk  och  sträva,  eventuell  buckling  av  stålplåt  och  plasticering  av  förbandet.  På  grund  av  att                 
uppskattningen  är  en  grov  approximation,  har  beräkningar  också  genomförts  för  halva             
rotationsstyvheten,  alltså  925  kNm/rad.  Resultatet  av  analysen  redovisas  i  Figur  6.6,  där              
sidoförskjutningen   beskriver  förskjutningen  i  anslutningen  mellan  takbalk  och  den  längsta   uy           
trycksträvan.   
  

  
Figur   6.6.   Samband   mellan   belastning   på   takbalk   och   förskjutning   ut   ur   plan   för   olika   antagna   
rotationsstyvheter,   med   initiala   imperfektioner   om   max   20   mm   (Emilsson   &   Danielsson   2020).   

  
Man  kan  ur  Figur  6.6  utläsa  att  lasten  på  takbalken  vid  rastillfället  på  21,5  kN/m  ger                  
förskjutningar  ut  ur  plan  på  cirka  70-200   mm   vid  antagandet  om  en  elastiskt  anslutning.  Vid                 
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dimensionerande  last  i  brottgränstillstånd  på  takbalken,  uppstår  förskjutningar  över  200   mm             
vid  antagandet  om  en  oändligt  styv  anslutning  mellan  takbalk  och  trycksträva,  vilket  är  ett                
icke-konservativt   antagande   av   anslutningens   styvhet.     
  

6.6   Slutsatser   från   utredningarna   
Utvärderingen  av  Thelandersson  och  Emilsson  (2020)  kom  fram  till  att  den  initierande              
mekanismen  bakom  raset  var  lokal  instabilitet  vid  anslutningen  mellan  takbalk  och  den  längre               
trycksträvan   i   en   av   primärbalkarna,   som   dokumenterades   strax   före   raset   enligt   Figur   6.7.     
  

  
Figur   6.7.   Bild   av   snedställd   sträva   och   balk   strax   före   rastillfället.     

  
I  samma  utvärdering  har  författarna  bland  annat  kommit  fram  till  följande  slutsatser  gällande               
möjliga   orsaker   till   raset:   
  

● Orsaken  till  takraset  är  otillräcklig  stabilisering  av  konstruktionssystemet  som  bär  upp             
taket.   

  
● Det  aktuella  konstruktionssystemet  är  utformat  på  ett  sätt  som  gör  det  fundamentalt              

instabilt   och   starkt   beroende   av   sekundära   element   för   stagning.     
  

● Systemet   saknar   robusthet   genom   att   små   avvikelser   kan   leda   till   stora   konsekvenser     
  

Utvärderingen  om  anslutningens  rotationsstyvhet  av  Emilsson  och  Danielsson  (2020)  har            
bland   annat   kommit   fram   till   följande   slutsatser:   
  

● Takstolens  utformning  gör  att  dess  kapacitet  är  mycket  känslig  för  inverkan  av  initiella               
imperfektioner.     

  
● För  modellering  av  anslutningarna  mellan  trycksträvorna  och  takstolens          

överramsstång  (limträbalken)  som  oändligt  momentstyva  ger  beräkningarna  resultat          
som  visar  att  för  initiella  imperfektioner  i  storleksordningen  5–50  mm,  deformeras             
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takstolen  så  att  förskjutningar  på  ca  200–  300  mm  uppstår  i  riktningen  ut  ur  planet  för                  
belastning  som  motsvarar  den  dimensionerande  lasten  i  brottgränstillståndet.  Vid           
beräkningar  med  grovt  uppskattade  värden  på  anslutningarnas  rotationsstyvhet          
uppstår  förskjutningar  på  ca  200–300  mm  ut  ur  planet  istället  redan  vid  en  belastning                
på   ca   20–25   kN/m.     
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7.   Experimentell   studie     
Den  experimentella  studien  inleds  med  en  pilotstudie,  se  avsnitt  7.4,  för  att  arbeta  fram                
provuppställningar.  Därefter  följer  huvudstudien  där  resultat  tas  fram  och  analyseras,  se             
avsnitt   7.5   och   avsnitt   7.6.     

7.1   Problematisering     
Raset  i  Tarfalahallen,  som  beskrivs  i  kapitel  6,  är  ett  exempel  som  tydligt  visar  på  vikten  av                   
stagning  mot  instabilitet.  Underspända  konstruktioner  är  särskilt  känsliga  mot  instabilitet  ut  ur              
plan,  som  diskuteras  i  avsnitt  3.4,  vilket  måste  beaktas  noga  vid  dimensionering  och               
utformning  av  dessa  konstruktionssystem.  Under  samma  avsnitt  framgår  flera  parametrar  som             
har  möjlig  inverkan  på  stabiliteten  i  en  sådan  konstruktion,  en  av  dessa  är  anslutningen  mellan                 
takbalk  och  trycksträva.  Ett  spikat  förband  mellan  två  limträelement  brukar  i  normalfallet  inte               
bedömas  att  vara  momentstyvt,  i  synnerhet  inte  ut  ur  plan,  detta  på  grund  av  dess  begränsande                  
böjmotstånd.  I  Tarfalahallen  förväntades  emellertid  det  spikade  förbandet  mellan  trycksträva            
och  takbalk  att  kunna  ta  upp  ett  visst  moment  och  medverka  till  stabiliseringen.  Mot  bakgrund                 
av  detta,  utförs  experimentella  provningar  av  ett  spikat  förband  där  styvheten  [N/m]  i               
förbandet  ska  undersökas.  Provkropparna  som  testas  utformas  som  en  anslutning  mellan  en              
takbalk  och  en  trycksträva,  där  anslutningen  består  av  ett  spikat  förband.  Provuppställning  och               
provkroppar  i  den  experimentella  studien  utformas  i  största  möjliga  mån  likt  verkliga              
anslutningar,   både   vad   det   gäller   proportioner   och   randvillkor.   
  

I  verkliga  konstruktioner  belastas  alltid  förband  likt  detta  mer  eller  mindre  biaxiellt,  men  detta                
är  inte  trivialt  ur  försökssynpunkt.  Den  primära  belastningen  för  anslutningen  är  då  det  utsätts                
för  enaxiell  belastning,  axiellt  genom  strävan,  från  vertikala  laster  som  verkar  på  en               
underspänd  konstruktion.  De  vertikala  lasterna  skulle  exempelvis  kunna  vara  egentyngd,            
snölast  på  tak  eller  den  axiella  tryckkraft  som  uppkommer  i  trycksträvan  från  förspänningen               
av  dragbanden  i  balkkonstruktionen.  Den  sekundära  belastningen  kan  förenklas  som  en             
enaxiell  belastning  i  anslutningen  mellan  takbalk-sträva,  där  lasten  istället  verkar  över             
förbandet  i  dess  veka  riktning.  Denna  last  motsvarar  det  moment  som  uppkommer  i  förbandet                
från  sidokrafter  på  grund  av  bland  annat  geometriska  imperfektioner  och  stagningskrafter  mot              
vippning.  Nyckeln  till  att  förstå  förbandet  är  således  att  undersöka  ovan  beskrivna              
belastningar,  samtidigt  som  resultaten  från  dessa  tolkas  med  det  verkliga  fallet  med  biaxiell               
belastning.   
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7.2   Mål   

För  att  kunna  uppnå  studiens  syfte  gällande  att  undersöka  spikförbandets  inverkan  på              
stabiliteten  i  underspända  konstruktioner,  riktas  först  fokus  till  att  undersöka  möjligheten  att             
överhuvudtaget   utföra   biaxiella   försök   för   att   vidare   kunna   uppfylla   följande   mål:   
  

● att  undersöka  lastvägarna  i  en  anslutning  med  spikförband  som  belastas  enaxiellt             
genom   strävan   

● att  undersöka  om  styvheten  ut  ur  plan  i  en  provkropp  påverkas  beroende  på               
spikplåttjockleken   i   förbandet   

● att   undersöka   hur   styvheten   ut   ur   plan   påverkas   när   provkroppen   belastas   biaxiellt   
● att   undersöka   hur   bärförmågan   påverkas   när   provkroppen   belastas   biaxiellt   

  

7.3   Metod   och   genomförande   
Provuppställningen  i  den  experimentella  studien  undersöker  enaxiell  belastning  i  och  ur  plan,              
samt  biaxiell  belastning  av  provkropparna.  Fyra  olika  typer  av  prov  genomförs  under  studien.               
Provkropparna  belastas  med  en  axiell  last  i  strävan  som  fortsättningsvis  benämns  som              
vertikallast  (V-last)  och/eller  med  en  transversell  last  som  verkar  över  spikförbandet  i  dess               
veka  riktning,  fortsättningsvis  benämnd  som  horisontallast  (H-last).  V-lasten  antas  motsvara            
de  vertikala  laster  som  verkar  på  en  underspänd  konstruktion  och  H-lasten  antas  motsvara  det                
moment  som  uppkommer  i  förbandet.  Lasterna  eftersträvas  att  angripa  centriskt.  Ett             
principiellt   utförande   för   samtliga   prov   visas   i   Figur   7.1.     
  

● Prov   1:   Vertikallast   utan   spikförband   
  

● Prov   2:   Vertikallast   med   spikförband   
  

● Prov   3:   Horisontallast   med   spikförband   
  

● Prov   4:   Biaxiell   last   med   spikförband   
Provkroppen   belastas   med   samtidig   vertikallast   och   horisontallast,   där   
vertikallasten   hålls   konstant.     

  
Försöken  med  spikförband  (Prov  2-4)  utförs  med  två  varierande  spikplåttjocklekar  för  att              
undersöka  spikplåttjocklekens  påverkan  på  styvheten.  I  övrigt  hålls  provkropparnas           
parametrar  såsom  hållfasthetsklass  för  trä  och  stål,  dimensioner  för  trä,  antalet  spik,              
spikmönster,  och  spikdimension,  oförändrade  mellan  försöken  för  samtliga  provkroppar.  Prov            
1  och  Prov  2  utförs  dels  för  att  undersöka  lastvägarna  i  en  anslutning  med  spikförband  som                  
belastas  med  vertikallast,  dels  för  att  bestämma  vertikalstyvheten.  Prov  3  utförs  för  att  kunna                
bestämma  styvheten  i  en  anslutning  med  spikförband  som  belastas  med  horisontallast.  Prov  4               
utförs  för  att  undersöka  hur  styvheten  påverkas  i  en  anslutning  med  spikförband  som  belastas                
biaxiellt,   likt   verkliga   konstruktioner.     
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Figur   7.1.   Principiell   beskrivning   av   provningar   som   utförs.     

  
Den  experimentella  studien  och  tillverkningen  av  provkropparna  genomförs  på  V-husets            
laboratorium  vid  Lunds  Tekniska  högskola,  med  utrustning  från  avdelningen  för            
konstruktionsteknik.  Under  studien  genomförs  totalt  56  provningsförsök  fördelat  över           
pilotstudien  och  huvudstudien,  se  avsnitt  7.4.1  och  avsnitt  7.5.1.  Belastningen  vid  försöken              
utförs  manuellt  med  en  hydraulisk  domkraft  kopplad  till  en  lastcell  enligt  Figur  7.2,  om  inget                 
annat  anges.  Domkrafterna  för  vertikallast  och  horisontallast  har  en  maximal  belastning  på              
200  kN.  Maximal  belastning  för  den  vertikala  och  horisontella  lastcellen  är  100  kN  respektive                
50  kN.  Lastcellerna  kopplas  till  en  logger  för  registrering  av  last.  Vid  provningarna  används                
två  deformationsgivare  av  typ  potentiometer  som  kopplas  till  samma  logger  för  registrering  av               
förskjutning,  se  Figur  7.3.  Data  loggas  samtidigt  på  alla  kanaler,  alltså  last  och  deformation,                
på   ett   intervall   på   2   Hz.     
  

  
Figur   7.2.   Hydraulisk   domkraft.                 Figur   7.3.   Potentiometer.   
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För  att  dels  få  en  uppfattning  om  vilken  storleksordning  belastningen  av  provkropparna              
förväntas  uppgå  till,  dels  kontrollera  att  provkropparnas  bärförmåga  inte  överstiger            
lastcellernas  maximala  belastningskapacitet,  utförs  beräkningar  på  provkropparna  vid  enaxiell           
vertikal  och  horisontell  belastning  under  förutsättning  att  provkropparna  är  ideala.  Vidare             
dimensioneras  spikförbandet  med  kravet  att  ha  högre  bärförmåga  än  den  tunnare  spikplåtens              
bucklingskapacitet.  Samma  antal  spikar  används  i  spikförbandet  med  tjockare  spikplåt.  I             
spikförbandet  används  ankarspik  utan  förborrning  i  träet.  Beräkningarna  görs  med            
karakteristiska  hållfasthetsvärden  för  limträ  samt  tabellvärde  för  spik  och  spikplåt  från             
leverantör.   Beräkningarna   återfinns   i   sin   helhet   i   Bilaga   2.     
  

Tvärsnittsdimensionerna  för  balk  och  sträva  väljs  utifrån  standarddimensioner  för  limträ.            
Tvärsnittsbredden  sätts  lika  för  balk  och  sträva.  Balkens  tvärsnittshöjd  sätts  högre  än  strävans               
tvärsnittshöjd  för  att  ge  balken  ett  slankare  tvärsnitt  än  strävan,  likt  utformningen  i               
Tarfalahallen.  Längderna  för  balk  och  sträva  har  bestämts  utifrån  begränsningen  att  hela              
provkroppen  ska  få  plats  inom  provuppställningen.  Spikplåtens  tjocklek  och  spikarnas            
tvärsnittsdimension  har  beslutats  med  utgångspunkt  för  att  spikplåten  ska  hamna  i  de  olika               
kategorierna  “tunn”  respektive  “tjock”  plåt,  som  används  vid  dimensionering  av  spikförband             
trä   mot   stål   enligt   SS-EN   1995-1-1:2004.     
  

7.3.1   Definition   av   brott   
Termen   brottlast   definieras   i   last-deformationskurvan   efter   provningsförsöken   som:   
  

1. maxlast,   eller   
2. den   last   som   inträffar   vid   15   mm   sidodeformation   om   inte   maxlast   nåtts   

  
Maxlast  är  den  största  last  som  uppmäts  vid  provningsförsöket.  Studiens  definition  av  brott               
diskuteras   i   avsnitt   7.7.2.     
  

7.3.2   Bestämning   av   styvhet   från   provningsförsök     
För  anslutningen  mellan  balk  och  sträva  är  främst  styvheten  mot  förskjutning  ut  ur  plan  av                 
intresse,  då  de  vertikala  deformationerna  i  verkligheten  främst  kommer  från  nedböjning  av              
balk.  Styvheten  mäts  under  studien  i  enhet  [kN/mm]  och  definieras  som  motståndet  mot               
sidodeformation  vid  horisontell  belastning  (H-last).  I  de  fall  där  styvheten  i  provkroppens              
plan   har   beräknats,   benämns   denna   styvhet   som   vertikalstyvhet.   
  

Styvheten  i  en  provkropp  bestäms  för  intervallet  20-40%  av  brottlasten,  då  provkroppen              
sannolikt  beter  sig  elastiskt,  vilket  också  är  vanliga  nivåer  för  bestämning  av  styvhet  i  förband                 
och  sammansatta  byggdelar  (SIS  2011).  Från  uppmätt  data  skapas  ett            
last-deformationsdiagram  för  alla  mätpunkter  inom  detta  intervall.  En  linjär  trendlinje  tas             
fram,  där  lutningen  på  trendlinjen  motsvarar  styvheten  i  provkroppen.  Figur  7.4  redovisar              
visuellt   bestämningen   av   styvheten   för   en   godtycklig   provkropp.     
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Vid  Prov  4,  där  provkropparna  belastas  biaxiellt,  tas  styvheten  fram  på  samma  sätt  som  ovan,                 
men  inom  intervallet  20-60%  av  den  horisontella  brottlasten,  vilket  är  vanligt  förekommande              
provningsstandard  för  liknande  provkroppar  (ISO  1983,  SIS  2007).  Valet  att  öka  intervallet              
görs  också  för  att  få  ett  mer  representativt  värde  på  styvheten,  då  intervallet  20-40%  av                 
brottlasten  inte  är  tillämpbart  för  detta  prov.  Detta  beror  på  att  storleken  på  H-lasten  är  liten                  
under  dessa  prov,  vilket  medför  att  de  procentuella  värdena  av  H-lasten  är  låga  och                
mätpunkterna  hamnar  ofta  i  samma  punkt/precis  efter  varandra.  Till  detta  konventionella  sätt              
att  beräkna  styvheten,  presenteras  även  brottmetoden  under  avsnitt  7.6.6,  vilken  beräknar             
styvheten   som   brottlasten   genom   brottförskjutningen.     
  

  
Figur   7.4.   Principiell   beskrivning   för   bestämning   av   styvhet   vid   provförsök.   

  
Styvheten  för  varje  provkropp  inom  en  mätserie,  bestående  av  flera  provförsök,  omräknas  till               
en  medelstyvhet.  För  att  kunna  visa  och  jämföra  hur  medelstyvheten  varierar  mellan  olika               
typer  av  prov  och  för  olika  spikplåttjocklekar,  skapas  last-deformationsdiagram  som  redovisar             
medelstyvheterna.  Eftersom  styvheten  bestäms  mellan  20-40%  av  brottlasten  för  varje            
provkropp,  ritas  medelstyvheten  ut  från  0-40%  av  medelbrottlasten  för  en  mätserie.  Kurvan              
förlängs  till  medelbrottlast  med  tillhörande  deformation  och/eller  till  maxlast  med  tillhörande             
deformation.  De  förlängda  delarna  av  kurvan  markeras  med  en  prickad  linje,  eftersom  den               
beräknade  medelstyvheten  inte  gäller  i  dessa  intervall.  Förlängningen  görs  för  att  rent              
kvalitativt  visa  en  last-deformationskurva  från  belastningens  start  fram  till  brottlast/maxlast.            
För  Prov  4  ritas  medelstyvheten  ut  från  0-60%  av  medelbrottlasten,  eftersom  styvheten              
bestäms  mellan  20-60%  av  brottlasten  för  varje  provkropp.  Figur  7.5  visar  presentationen  av               
medelstyvheten   för   en   godtycklig   mätserie.     
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Figur   7.5.   Principiell   presentation   av   medelstyvhet.     

  

7.3.3   Mätning   av   fuktkvot   och   densitet   för   trä   
Som  nämns  i  avsnitt  2,  är  fukt  och  träets  densitet  två  faktorer  som  kan  påverka                 
hållfasthetsegenskaperna  hos  trä.  Av  den  anledningen  mäts  fuktkvoten  i  provkropparna  samt             
luftens  temperatur  och  relativa  fuktighet  inför  varje  provförsök.  Mätningarna  görs  med  hjälp              
av  en  “Testo  606-2  Fuktmätare”,  se  Figur  7.6.  Fuktkvoten  mäts  i  alla  provkroppar,  där  tre                 
olika  punkter  i  sträva  respektive  balk  mäts.  Tre  slumpvis  utvalda  provkroppar  (sträva  och               
balk),  som  vidare  används  i  samma  mätserie  under  huvudstudien,  mäts  och  vägs  för  att                
beräkna  densiteten  för  varje  sträva  och  balk.  Den  våg  som  används  är  en  Radwag  bordsvåg                 
och   visas   i   Figur   7.7.     

  

  
Figur   7.6.   Fuktmätare   som   använts.       Figur   7.7.   Våg   som   använts.    

  

7.3.4   Dragprovning   av   stål   
Dragprovningsförsök  utförs  för  att  mäta  hållfasthets-  och  styvhetsegenskaper  för  spikarna  och             
spikplåtarna  som  används  i  studien,  samt  för  att  jämföra  med  tabellvärde  från  leverantör.               
Dragprovningen  utförs  även  för  att  undersöka  om  och  hur  mycket  egenskaperna  skiljer  sig               
inom  en  mätserie  av  spikplåtar  respektive  spikar.  Tre  spikar  provas  med  hjälp  av  en                
servohydraulisk  provningsmaskin,  MTS  (Measure  Test  Simulate),  se  Figur  7.8  och  Figur  7.9.              
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Dragprovningen  för  spikplåtarna  innefattar  tre  spikplåtar.  Spännings-töjningsdiagram  tas  fram           
för  spikar  och  spikplåtar.  En  arbetskurva  tas  ut  från  medelvärdet  av  testerna,  från  vilka                
aktuella   hållfasthets-   och   styvhetsvärden   avläses   och/eller   beräknas.     
  

     
Figur   7.8   MTS   provningsmaskin. Figur   7.9.   Placering   av   ankarspik   vid   dragprovning.   

  
Spikens  tvärsnittsarea  används  för  att  beräkna  spänningen  i  spiken.  Spikplåtarnas  tjocklek             
mäts  i  tre  olika  punkter  och  ett  medelvärde  för  tjockleken  för  respektive  spikplåt  beräknas.                
För  spikplåtarna  skapas  en  brottanvisning  genom  att  de  kapas  en  bit  in  från  sidorna  med  hjälp                  
av  en  bågfil.  Detta  görs  för  att  styra  läget  där  dragbrott  inträffar  och  för  att  hindra  dragbrott                   
vid  inspänningen,  se  Figur  7.10.  Den  effektiva  tvärsnittsbredden  i  brottsnittet  mäts  för              
respektive  spikplåt.  För  varje  spikplåt  beräknas  sedan  tvärsnittsarean  i  brottsnittet,  varvid             
spänningen   kan   beräknas.     
  

  
Figur   7.10.   Dragprovning   för   spikplåt   1,   2   och   3.   
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7.3.5   Namngivning   av   provkroppar   
Provkropparna  som  används  under  huvudstudien  följer  ett  system  för  namngivning  som  visas              
i   Figur   7.11   och   förklaras   ytterligare   i   Tabell   7.1.     
  

  
Figur   7.11.   Uppbyggnad   för   namngivning   av   provkroppar   med   tillhörande   positioner.   

  
Tabell   7.1.   Termförteckning   för   namngivning.   
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7.4   Pilotstudie     
För  att  undersöka  möjligheten  att  överhuvudtaget  utföra  biaxiella  försök,  inleds  den             
experimentella  studien  med  en  pilotstudie  vars  syfte  är  att  arbeta  fram  provuppställningar  för               
enaxiella  och  biaxiella  försök  och  testa  genomförbarheten.  Eftersom  pilotstudien  syftar  till  att              
arbeta  fram  provuppställningar  snarare  än  att  fokusera  på  materialet  i  provkroppen,  har              
förutom  limträ  också  konstruktionsvirke  använts  under  pilotstudien  då  det  fanns  tillgängligt  i              
laboratoriet.  Resultaten  av  pilotstudien,  som  redovisas  i  avsnitt  7.4.3,  presenteras  i  den              
ordning  som  provförsöken  utfördes  och  analyserades  med  tillhörande  lärdomar.  Resultaten            
från  pilotstudien  har  visat  att  brottmoden  drag  vinkelrätt  fibrerna  i  balken  återkommer  i               
försöken.  För  att  förhindra  eller  senarelägga  uppkomsten  av  brottmoden  introduceras  en             
förspänning  i  provkropparna  för  att  göra  resultaten  mer  generaliserbara,  vilket  diskuteras  och              
utvärderas   under   avsnitt   7.4.3.5.     
  

7.4.1   Utförda   provförsök   
Tabell  7.2  redovisar  vilka  olika  prov  som  utförs  i  pilotstudien  samt  hur  många  provförsök  som                 
genomförs   av   varje   prov.     
  

Tabell   7.2.   Utförda   provförsök   i   pilotstudien.   

  
  

7.4.2   Dimensioner   och   materialegenskaper   för   provkroppar   
Hållfasthetsklass  och  dimensioner  för  det  trä  och  stål  som  används  i  pilotstudien  presenteras  i                
Tabell  7.3.  Spikförbanden  i  provkropparna  av  konstruktionsvirke  består  av             x 4 05 = 2  
ankarspik  och  dess  spikmönster  redovisas  i  Figur  7.12.  Spikförbanden  i  provkropparna  av             
limträ  består  av   ankarspik  och  dess  spikmönster  redovisas  i  Figur  7.13.      x 4 328 =           
Spikplåtarna  som  används  i  provkropparna  av  limträ  har  längden  280  mm ,  och  för  att  minska                 
dess   längd   till   240   mm   så   lämnas   de   två   övre   spikraderna   i   strävan   tomma.     
  

Tabell   7.3.   Dimensioner   och   hållfasthet   för   trä   och   stål   för   provkroppar.     
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Figur   7.12.   Spikmönster   för   provkroppar   av   konstruktionsvirke.   

  

  
Figur   7.13.   Spikmönster   för   provkroppar   av   limträ.   

  

7.4.3   Resultat   

7.4.3.1   Prov   2:   Vertikallast   med   spikförband     
Den  ursprungliga  provuppställningen  för  Prov  2  visas  i  Figur  7.14.  Som  syns  i  den  vänstra                 
figuren,  placerades  ett  fixlager  centriskt  vid  balkens  underkant  för  att  efterlikna             
verkningssättet  för  en  liknande  konstruktion  som  belastas  i  verkligheten,  samt  för  att  minska               
effekten  av  eventuell  balkböjning.  Ett  rullager  placerades  ovanpå  fixlagret  för  att  agera  stöd              
till  provkroppen.  Som  syns  i  den  högra  figuren,  placerades  vertikallasten  så  att  den  verkar                
centriskt  på  strävans  överkant,  och  en  lastfördelningsplåt  placerades  mellan  strävans  överkant             
och  lastcellen  för  att  sprida  ut  kraften  i  strävan.  Två  deformationsgivare  användes  vid  provet;                
en  deformationsgivare  placerad  mot  spikplåten  som  mäter  sidodeformation  och  en            
deformationsgivare  placerad  intill  vertikallasten  som  mäter  total  vertikaldeformation  för           
provkroppen.  Den  totala  vertikaldeformationen  innefattar  bland  annat  deformationer  i  balk            
och  trycksträva  samt  lokal  intryckning  vid  upplagen  i  balken.  Den  horisontella  lastkolven  som               
syns   i   den   högra   bilden   i   Figur   7.14   nedan   används   inte   under   Prov   2.     
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Figur   7.14.   Ursprunglig   provuppställning   för   Prov   2.     

  
Vid  vertikalbelastning  i  provkroppen  med  denna  provuppställning  inträffade  tryckbrott           
vinkelrätt  fibrerna  i  balken  vid  upplaget  på  grund  av  för  hög  belastning.  Vid  utvärdering  av                 
denna  provuppställning,  som  används  vid  Prov  2  och  Prov  4,  utvecklades  den  genom  att                
fixlagret  i  underkanten  av  balken  ersattes  med  två  fixlager  placerade  på  varsin  sida  om  den                 
vertikala  symmetrilinjen  genom  provkroppen  för  att  öka  kontaktytan  och  på  så  vis  minska               
tryckspänningarna  vinkelrätt  fibrerna  i  balken.  Balken  i  provkroppen  kan  ses  som  en              
Timoshenkobalk,  med  en  fri  spännvidd  på  cirka  300  mm   mellan  de  två  fixlagren.  De  totala                 
maximala  deformationerna  från  böjning  och  skjuvning  i  balken  beräknades  överslagsmässigt.            
Beräkningen  visade  att  skjuvdeformationerna  är  cirka  16  gånger  större  än  böjdeformationerna             
i  balken,  men  oavsett  är  de  totala  deformationerna  små  och  kan  därmed  försummas.  Rullagret,                
som  tidigare  var  placerat  ovanpå  fixlagret  vid  balkens  underkant,  sänktes  ned  och  placerades               
med  dess  mitt  i  linje  med  balkens  underkant  för  att  tillåta  en  större  vinkeländring.                
Nedflyttningen  av  rullagret  medförde  också  att  randvillkoren  mer  återspeglar  verkligheten  för             
en  takbalk,  som  tillåts  att  vinkeländra  men  inte  förskjutas  ut  ur  plan  i  dess  ovankant.  Figur                  
7.15  redovisar  den  slutgiltiga  provuppställningen  för  Prov  2.  Anledningen  till  stödet  vid              
strävans  ovankant  som  syns  i  figuren  beskrivs  i  avsnitt  7.4.3.4.  Den  horisontella  lastkolven               
som   syns   i   den   högra   bilden   i   Figur   7.15   nedan   används   inte   under   Prov   2.   
  

  
Figur   7.15.   Slutgiltig   provuppställning   för   Prov   2.     
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7.4.3.2   Prov   1:   Vertikallast   utan   spikförband     
Den  initiala  tankegången  bakom  den  ursprungliga  provuppställningen  för  Prov  1  var  att  rena               
instabilitetstest  skulle  nå  mycket  låga  laster.  Prov  1  genomfördes  därför  inledningsvis  med  en               
servohydraulisk  provningsmaskin  MTS  med  uppställningen  som  visas  i  Figur  7.16  för  att              
förhindra  instabilitet  och  istället  testa  materialbrott.  Provningsmaskinen  kan  belasta  med  en             
bestämd  belastningshastighet  och  är  kopplad  till  en  logger  som  registrerar  bland  annat  kraft               
och  töjning.  För  att  provkroppen  skulle  få  plats  inom  provuppställningsytan  minskades             
provkroppen  genom  att  balkens  längd  minskades  från  500  till  220  mm  och  strävans  längd                
minskades  från  500  till  110  mm.  Den  effektiva  kontaktytan  mellan  balk  och  sträva  hölls                
oförändrad,  och  har  därmed  samma  effektiva  kontaktyta  som  resterande  provkroppar  i             
pilotstudien.  När  den  minskade  provkroppen  testades  i  denna  provningsmaskin,  mättes  endast             
träets  bärförmåga  för  tryck  vinkelrätt  fiberriktningen.  För  att  även  kunna  se  om  och  när                
provkroppen  visar  tecken  på  instabilitet,  kommer  provuppställningen  för  Prov  1  under             
huvudstudien  att  vara  identisk  med  provuppställningen  för  Prov  2,  se  Figur  7.17.  Vidare               
underlättar  en  jämförelse  mellan  ovan  nämnda  prov  om  provuppställningarna  och            
förutsättningarna   är   lika.     
  

       
  Figur   7.16.   Ursprunglig   provuppställning   för   Prov   1.    Figur   7.17.   Slutgiltig   provuppställning   för     

Prov    1.   
  

7.4.3.3   Prov   3:   Horisontallast   med   spikförband   
Den  ursprungliga  provuppställningen  för  Prov  3  visas  i  Figur  7.18.  Provkroppen  testades  av               
praktiska  skäl  liggande  och  är  fritt  upplagd  på  ett  fixlager  och  ett  rullager.  En                
lastfördelningsplåt  placerades  mellan  lastcellen  och  provkroppen  för  att  sprida  ut  lasten.  Två              
deformationsgivare  placerades  ut;  en  på  provkroppens  överkant  i  anslutning  till            
belastningspunkten  och  en  på  provkroppens  underkant  under  belastningspunkten.  Dessa  två            
deformationsgivare  placerades  ut  för  att  undersöka  om  deformationerna  på  provkroppens            
ovansida   och   undersida   skiljer   sig.     
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Figur   7.18.   Ursprunglig   provuppställning   för   Prov   3.     

  
Deformationerna  vid  provkroppens  överkant  respektive  underkant  mättes  under  provförsöken.           
Ett  last-deformationsdiagram  för  en  av  provkropparna  presenteras  i  Figur  7.19,  där             
absolutbeloppet  av  förbandets  sidodeformationer  vid  överkant  och  underkant  är  redovisade.            
Från  figuren  kan  utläsas  att  deformationerna  inte  skiljer  sig  nämnvärt.  I  huvudstudien  kommer               
därmed   sidodeformationerna   endast   att   mätas   på   en   sida   för   samtliga   provförsök.     
  

  
Figur   7.19.   Last-deformationsdiagram   för   en   provkropp   under   Prov   3.   

  
Vid  omarbetning  av  provuppställning  byttes  plats  mellan  upplagen.  Fixlagrets  mitt  placerades             
intill  balkdelens  ände.  Rullagret  placerades  på  ett  avstånd  från  strävans  ände,  vilket  motsvarar               
avståndet  mellan  det  horisontella  stödet  och  strävans  övre  ände  i  Prov  2  och  Prov  4.  Detta                  
medför  rent  pedagogiskt  att  randvillkoren  och  beräkningsmodellen  för  Prov  1,  2,  3  och  4  är                 
lika.  Lastfördelningsplåten  förändrades  genom  att  två  stålplattor  limmades  på  dess  ändar,             
detta  för  att  möjliggöra  eventuell  buckling  av  den  tryckta  spikplåten.  Figur  7.20  visar               
lastfördelningsplåten   och   Figur   7.21   visar   den   slutliga   provuppställningen   för   Prov   3.     
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Figur   7.20.   Lastfördelningsplåt   för   H-last. Figur   7.21.   Slutgiltig   provuppställning   för   Prov   3.   

  

7.4.3.4   Prov   4:   Biaxiell   last   med   spikförband     
Den  första  provuppställningen  för  Prov  4  visas  i  Figur  7.22.  Denna  provuppställning  skiljer               
sig  inte  från  den  ursprungliga  provuppställningen  för  Prov  2.  Deformationsgivarna  har  samma              
placering  som  vid  Prov  2;  en  deformationsgivare  vid  den  vertikala  lastens  angreppspunkt  på               
strävans   topp   och   en   vid   den   horisontella   lastens   angreppspunkt   på   spikplåtens   mitt.     
  

  
Figur   7.22.   Ursprunglig   provuppställning   för   Prov   4.     

  
När  provkroppen  belastades  biaxiellt,  gled  provkroppen  ut  ur  grundplaceringen  på  grund  av              
otillräcklig  friktion  mellan  lastfördelningsplåt  och  lastcellen  för  vertikal  last.  Ett  stöd             
introducerades  vid  strävans  topp  som  mothåll  för  den  horisontella  lasten  som  verkar  på               
provkroppen.  Den  första  versionen  av  stöd  var  en  diagonal  stötta  av  konstruktionsvirke  som               
vilade  mot  strävans  topp.  Provuppställningen  vidareutvecklades  iterativt  och  vid  slutgiltig            
provuppställning  bestod  stödet  vid  strävans  topp  av  ett  horisontellt  placerat  VKR-rör  som              
fästes  med  tvingar  i  provningsriggen,  med  ett  mellanlägg  av  gummi  för  att  tillåta               
vinkeländring.  Fixlagret  vid  balkens  underkant  ersattes  med  två  upplag  och  rullagret  sänktes              
och  placerades  med  sin  mitt  i  linje  med  balkens  underkant.  Den  slutgiltiga  provuppställningen               
för   Prov   4   visas   i   Figur   7.23,   med   en   lastfördelningsplåt   för   horisontallast   enligt   Figur   7.20.     
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Figur   7.23.   Slutgiltig   provuppställning   för   Prov   4.     

  

7.4.3.5   Förspänning   av   provkropparna   
Under  pilotstudien  inträffade  böjdragbrott  vinkelrätt  fiberriktningen  i  balken  i  nästan  alla             
provkroppar  vid  Prov  2-4.  Ett  urval  av  foton  från  provförsöken  under  pilotstudien  med  den                
nämnda  brottmoden  visas  i  Figur  7.24.  Provkropparna  uppvisade  en  varierande            
sidodeformation  innan  böjdragbrott  uppstod.  Faktumet  att  böjdragbrott  inträffade  gjorde  det            
svårt   att   urskilja   om   spikplåtarna   hunnit   buckla   eller   få   plastiska   deformationer.     
  

  
Figur   7.24.   Provkroppar   med   böjdragbrott   vinkelrätt   fiberriktningen   i   balk.     

Översta   raden   fr.   vänster:   Prov   2,   Prov   4.   Undre   raden:   Prov   3.     
  

Dragbrott  vinkelrätt  fibrerna  i  balken  inträffade  både  för  provkropparna  av  konstruktionsvirke             
och  limträ.  Balken  i  provkropparna  av  konstruktionsvirke  hade  stor  initialkrokighet,  vilket             
inte  var  fallet  för  provkropparna  av  limträ.  Eftersom  brottet  inträffade  för  provkropparna  av               
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både  konstruktionsvirke  och  limträ,  kan  man  anta  att  initialkrokigheten  i  provkropparna  inte              
är  anledningen  till  att  dragbrottet  inträffar.  En  möjlig  anledning  till  det  återkommande              
dragbrottet  i  balken  i  provkroppen  kan  vara  att  balken  har  en  relativt  kort  längd  och                 
tvärsnittshöjd  jämfört  med  verkliga  konstruktioner  av  denna  typ.  I  provkroppen  blir            
spänningarna  som  överförs  mellan  spikplåten  och  balkens  upplag  väldigt  stora  och             
koncentrerade  gentemot  verkliga  konstruktioner,  där  spänningarna  fördelas  över  ett  större            
område  både  i  balkens  längsled  och  höjdled.  Dragbrottet  som  inträffar  i  provkropparna  på               
grund  av  stora  spänningar  blir  därmed  inte  representativt  för  verkliga  konstruktioner,  och  för               
att  kunna  generalisera  resultaten  från  studien  riktas  fokus  till  att  minska  dragspänningarna              
vinkelrätt   fibrerna   i   balken.   Detta   görs   genom   att   förspänna   balken   vinkelrätt   fiberriktningen.     
  

Möjliga  alternativ  till  förspänning  av  balken  som  diskuterades  var  att  spänna  balken  över  dess                
höjd  med  hjälp  av  tvingar,  eller  att  förstärka  med  stålplåt  på  balkens  ovan-  och  underkant  som                  
spänns  med  hjälp  av  gängade  stålstänger  emellan  dem.  Valet  av  förspänning  gjordes  efter               
utvärdering  av  de  olika  alternativen.  Fyra  provförsök  genomfördes  med  uppställning  enligt             
Prov  3;  ett  referensprovförsök  med  en  provkropp  utan  förspänning,  ett  provförsök  med  en               
provkropp  med  en  tving  på  var  sida  om  anslutningen  mellan  balk  och  sträva,  ett  provförsök                 
med  en  provkropp  med  två  tvingar  på  motsvarande  sätt  och  slutligen  ett  provförsök  med  en                 
provkropp  med  förstärkning  med  stålplåt  och  gängade  stålstänger,  se  Figur  7.25.  Resultatet  av               
provförsöken  med  de  olika  förspänningsalternativen  presenteras  i         
last-deformationsdiagrammet   i   Figur   7.26.     
  

        
Figur   7.25.   Förspänningsalternativen    fr.   vänster:   förspänning   med   en   tving,   två   tvingar   samt   

stålplattor   och   gängade   stålstänger.   
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Figur   7.26.   Last-deformationsdiagram   för   olika   alternativ   till   förspänning   vinkelrätt   fiberriktningen   i   

balken   i   provkroppen.     
  

Provförsöken  med  en  och  två  tvingar  på  var  sida  om  anslutningen  mellan  balk  och  sträva                 
genomfördes  först  eftersom  alternativet  inte  krävde  mycket  förberedelsetid.  Provförsöken           
visade  en  viss  ökning  av  last  och  deformationer  före  böjdragbrott  i  balken  gentemot               
referensförsöket.  Alternativet  med  förstärkning  med  stålplåt  och  gängade  stänger  gav  bäst             
resultat,  där  stålet  i  provkroppen  uppvisade  ett  tydligt  plastiskt  beteende  under  provningen.              
Muttern  på  de  gängade  stängerna  kan  förspännas  med  en  momentnyckel  vilket  möjliggör  att               
alla  provkroppar  får  en  förspänning  av  samma  storleksordning,  jämfört  med  tvingarna  som              
spänns  manuellt.  Förstärkning  med  stålplåt  och  gängade  stänger  används  därmed  som             
förspänning   i    huvudstudien.   Figur   7.27   visar   utförandet   av   valt   alternativ.     
  

    
Figur   7.27.   Förspänningsanordning   som   används   under   huvudprovningarna.     
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7.5   Huvudstudie   
De  provuppställningar  och  den  förspänning  av  balken  som  arbetades  fram  under  pilotstudien  i               
avsnitt   7.4   används   under   huvudstudien.   Samtliga   provkroppar   består   av   limträ.     
  

7.5.1   Utförda   provförsök   
Tabell  7.4  redovisar  vilka  olika  prov  som  utförs  i  huvudstudien  samt  hur  många  provförsök                
som   genomförs   av   varje   prov.   Varje   provkropp   har   ett   unikt   namn   enligt   avsnitt   7.3.5.   
  

Tabell   7.4.   Utförda   provförsök   i   huvudstudien.   

  
  

7.5.2   Dimensioner   och   materialegenskaper   för   provkroppar   
Hållfasthetsklass  och  dimensioner  för  det  trä  och  stål  som  används  i  huvudstudien  presenteras               
i  Tabell  7.5.  Bredden  på  limträet  som  används  under  huvudprovningarna  är  56  mm.  Limträ                
med  bredd  mindre  än  90  mm  tillverkas  genom  klyvsågning,  som  nämns  i  avsnitt  2.  För  att                  
behålla  limträets  märg  i  mitten  av  tvärsnittsbredden  och  få  mer  generaliserbara  resultat,              
beslutades  det  att  limträ  med  tvärsnittsdimensionerna  90  ×  270  mm 2  skulle  användas.  Limträet               
sågades  sedan  på  plats  i  laboratoriet  ned  till  tvärsnittsbredden  56  mm  genom  att  såga  bort  lika                  
mycket  på  varje  sida  enligt  Figur  7.28.  På  så  vis  undviks  klyvsågning  och  minskning  av                 
hållfasthetsklassen.  Spikförbanden  i  provkropparna  består  av   ankarspik.  Dess         × 4 328 =     
spikmönster   redovisas   i   Figur   7.29   nedan.   
  

Tabell   7.5.   Dimensioner   och   hållfasthet   för   provkroppar.     
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Figur   7.28.   Sågning   av   limträ.       Figur   7.29.   Spikmönster   i   spikförband   under   huvudstudien.     
    

7.5.3   Hypotes   för   styvhet   och   interaktion   vid   brott   
Teoretiska  beräkningar  av  styvheten  i  ett  spikförband  som  enbart  belastas  horisontellt,  samt  ett               
samband  över  styvhetens  avtagande  vid  ökad  vertikallast  vid  biaxiell  belastning  redovisas             
under  detta  avsnitt.  Även  ett  antagande  avseende  interaktionen  mellan  vertikallast  och             
moment   i   ett   spikförband   presenteras.  
  

7.5.3.1   Teoretisk   beräkning   av   styvhet   
Beräkningsgången  som  användes  för  att  uppskatta  rotationsstyvheten  i  spikförbandet  mellan            
balk  och  sträva  i  utredningen  av  Tarfalahallen  enligt  Bilaga  1,  där  spikarna  i  spikförbandet                
förenklades  som  seriekopplade  fjädrar,  används  för  att  uppskatta  axialstyvhet  och            
rotationsstyvhet  för  det  spikförband  som  används  i  den  experimentella  studien.  Med  följande              
indata  insatt  i  beräkningsgången  enligt  Bilaga  1  har  axialstyvhet  och  rotationsstyvhet             
uppskattats.     
  

30 kg m  ρm = 4 / 3 medeldensitet   (limträ   GL30c)   
 4 mmd =  spikdiameter   

 stn = 8 antal   spik   i   sträva   respektive   balk   för   en   spikplåt   
6 mmb = 5 tvärsnittsbredd   för   sträva/balk   

  
, 08 kN mm  Kaxial = 7 2 / axialstyvhet   i   spikförbandet   

1, 02 kNm rad  Kφ = 1 3 / rotationsstyvhet   i   spikförbandet     
  

Rotationsstyvheten  används  i  beräkningsgången  för  att  uppskatta  styvheten  ut  ur  plan  för              
provkroppar  belastade  med  endast  horisontallast  respektive  samtidig  horistontal-  och           
vertikallast.     
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Teoretisk   styvhet   för   Prov   3:   Horisontallast   med   spikförband   
Den  teoretiska  styvheten  ut  ur  plan  [kN/mm]  beräknas  genom  en  yttre  och  inre               
momentjämvikt  för  provkroppen.  Provkroppen  ses  som  en  balk,  där  det  yttre  momentet  från               
horisontallasten  beräknas  enligt  ekvation  (7.1).  Det  inre  momentet  beräknas  enligt  ekvation             
(7.2)  och  uppkommer  från  spikförbandets  rotationsstyvhet  [kNm/rad]  multiplicerat  med           
rotationen   [rad]   som   uppkommer   från   yttre   belastning.   Se   Figur   7.30   för   beräkningsmodell.     
  

  
Figur   7.30.   Beräkningsmodell   för   teoretisk   beräkning   av   styvhet   vid   horisontalbelastning.     

  
 M e = M i  

= M e  L
H·a·b kNm[ ] (7.1)     

    
 , 7 ma = 0 2  tvärsnittshöjd   på   balk   
 , 3 mb = 0 4  längd   på   sträva   

, 7 , 3 , 0 m L = a + b = 0 2 + 0 4 = 0 7 total   längd   för   provkroppen   
  

= M i  Kϕ ·ϕ kNm[ ] (7.2)   
  

För   små   vinklar   gäller    an(ϕ)  t ≈ ϕ  
  

Rotationen  bestäms  från  ekvation  (7.3)  nedan  och  är  den  totala  rotationen  för  spikförbandet.               
motsvarar   sidodeformationen   under   H-lasten   i   provkroppen.  u  

  
= an(ϕ)  t ≈ ϕ  ( a

u) + ( b
u) (7.3)   

  
  

Momentjämvikt   ger:   
  

 L
H·a·b = Kϕ ·ϕ   

  L
H·a·b = Kϕ · u · ( ) )( a

1 + ( b
1 )  

  
Ur   momentjämvikten   kan   ett   samband   skrivas,   där   horisontallasten   H   är   proportionerlig   mot   
sidodeformationen   u.   
  

  H = a·b
K ·Lϕ · ( ) )( a

1 + ( b
1 ) · u  
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Sambandet  ovan  kan  liknas  med  den  räta  linjens  ekvation  ,  där  motsvarar  styvheten           y = k · x   k   
som   vidare   under   resultat   från   huvudstudien   benämns   som   :  ,K K0  

 K0 = a·b
K ·Lϕ · ( ) )( a

1 + ( b
1 ) (7.4)   

  
Med  insatta  värden  för  längderna  och  erhålls  följande  samband  mellan  styvheten       , ba   L      K0

och   rotationsstyvheten   :   Kϕ  

kN/m 6, 52  K0 = K · 0,70ϕ
0,27 · 0,43 · ( ) )( 1

0,27 + ( 1
0,43 ) ≈ Kϕ · 3 3 (7.5)   

  
Rotationsstyvheten  för  ett  spikförband  med  8x4  spikar,  som  redovisades  tidigare  i  samma              
avsnitt,   sätts   in   i   uttrycket   för   att   beräkna   styvheten   :  K0  

kN/m 6, 52 1, 02 6, 52 11  K0 = Kϕ · 3 3 = 1 3 · 3 3 ≈ 4   
  

Den  teoretiska  styvheten  ut  ur  plan  vid  enbart  horisontell  belastning  i  provkroppen  beräknas               
till:   
  

kN/mm , 11K0 ≈ 0 4   
  

Teoretiskt   samband   mellan   styvhet   och   vertikallast   vid   biaxiell   belastning     
För  att  ta  fram  ett  teoretiskt  samband  mellan  styvhet  och  vertikallast,  undersöks              
ytterlighetsfallen  då  provkroppen  dels  är  belastad  med  endast  horisontallast,  dels  belastad  med              
endast  vertikallast.  Den  teoretiska  styvheten   som  tidigare  beräknades,  då  provkroppen       K0       
endast  belastas  med  horisontallast,  antas  vara  den  maximala  styvheten  i  provkroppen.  Då              
provkroppen  istället  enbart  är  belastad  med  vertikallast,  är  styvheten  ut  ur  plan  enligt               
definition  i  avsnitt  7.3.2  lika  med  0.  För  styvheten  mellan  de  kända  ytterlighetsfallen,  det  vill                 
säga  då  provkroppen  är  biaxiellt  belastad,  görs  ett  antagande  om  en  linjär  fördelning  eftersom                
förhållandet  mellan  styvheten  och  vertikallasten  vid  biaxiell  belastning  är  okänt.            
Fördelningen  kan  visas  i  en  figur,  där  styvheten   K  normaliseras  mot  ,  och  vertikallastens             K0    
storlek  i  provkroppen  normaliseras  mot  medelbrottlasten  vid  enbart  vertikallast,           . V 0,brott

Figur   7.31   visar   hur   styvheten   ut   ur   plan   avtar   med   ökad   vertikallast   vid   biaxiell   belastning.     
  

  
Figur   7.31.   Teoretiskt   samband   över   styvhetens   avtagande   vid   ökad   vertikalbelastning.     
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7.5.3.2   Interaktion   mellan   vertikallast   och   moment   vid   brott   
Enligt  en  förenklad  metod  för  ett  elastiskt  material  utsatt  för  samtidig  tryck-  och               
momentbelastning,  avtar  momentkapaciteten  linjärt  med  ökande  tryckbelastning  (Isaksson  et           
al.  2017).  Provkropparna  som  används  i  huvudstudien  är  sammansatta  av  både  olika  stål  och                
trä  i  ortogonala  riktningar,  vilka  alla  medför  olika  egenskaper.  Eftersom  interaktionskurvorna             
varierar  för  olika  material,  görs  för  enkelhetens  skull  under  huvudstudien  antagandet  att              
interaktionen  mellan  vertikallast  och  moment  liknar  sambandet  för   ett  elastiskt  material,  och              
kommer   att   redovisas   tillsammans   med   resultaten   från   huvudstudien.     
  

7.5.4   Resultat   

7.5.4.1   Dragprovning   av   stål   
Dragprovningen  för  de  tre  spikplåtarna  presenteras  i  ett  spänning-töjningsdiagram,  se  Figur             
7.32.  En  kurva  som  representerar  medelvärdet  för  spikplåtarna  redovisas  också  i  diagrammet.              
Ett  spänning-töjningsdiagram  för  de  tre  ankarspikar  som  testades  i  dragprovningen            
presenteras  tillsammans  med  en  medelvärdeskurva  i  Figur  7.33.  Avlästa  värden  för             
spikplåtens  sträckgräns   och  E-modul  hämtas  från  medelvärdeskurvan  i  Figur  7.32  och    f y           
presenteras  i  Tabell  7.6.  Avläst  värde  för  spikens  uppmätta  brotthållfasthet   hämtas  från            f u    
medelvärdeskurvan  i  Figur  7.33  och  presenteras  också  i  Tabell  7.6.  Tabellen  innehåller  även               
de  värden  som  kan  hämtas  från  leverantörens  tekniska  dokumentation.  Eftersom            
dragprovningen  av  både  spikplåtar  och  spikar  visar  på  liknande  beteenden  inom  sina              
respektive  mätserier,  antas  stålets  egenskaper  vara  oförändrade  vid  analysen  av  huvudstudien.             
Resultaten   av   dragprovningen   diskuteras   i   avsnitt   7.7.     
  

  
Figur   7.32.   Arbetskurva   för   spikplåtar   i   dragprovningen.     
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Figur   7.33.   Arbetskurva   för   ankarspik   i   dragprovningen.     

  
Tabell   7.6.   Avlästa   medelvärden   för   spikplåtar   och   ankarspik   från   dragprovning   samt   värden   från   
leverantör.     

  
  

7.5.4.2   Fuktkvot   och   densitet   
Vid  leverans  av  limträ  mättes  fuktkvoten,  som  varierade  mellan  9,0  -  12,5  %,  vilket  kan  ses                  
som  relativt  torrt  i  sammanhanget.  Inför  varje  provförsök  mättes  fuktkvoten  i  provkroppens              
sträva  respektive  balkdel.  Variationerna  uppmättes  till  8,5  -  11,4  %.  Bilaga  3  redovisar  resultat                
från  mätningen  av  fuktkvot  samt  luftens  temperatur  och  relativa  fuktighet  i  samband  med               
fuktkvotsmätningarna.     
  

Den  uppmätta  medeldensiteten  från  stickproven  för  balk  och  sträva  var  respektive            47 kg m  4 / 3  
.  Medeldensiteten  för  hela  provkroppen  beräknades  till  .  Bilaga  4  71 kg m  4 / 3        59 kg m  4 / 3    

redovisar   beräkningsresultat   från   stickproven.     
  

7.5.4.3   Prov   1:   Vertikallast   utan   spikförband     
Provkropparna  belastades  med  en  vertikallast  som  ökades  tills  instabilitetsbrott  inträffade,  se             
Figur  7.34.  Samtliga  provkroppar  uppvisade  intryckning  av  träet  vinkelrätt  fibrerna  i  balken              
efter  respektive  provförsök.  Tabell  7.7  redovisar  brottlast  och  motsvarande  deformation  för  de              
testade  provkropparna.  Figur  7.35  redovisar  tryckbrott  vinkelrätt  fibrerna  i  balken  för             
provkropp  P1-1,  resterande  provkroppar  med  foton  på  intryckning  i  balken  återfinns  i  Bilaga               
5a.  Medelvärdet  av  brottlasten  är  45  kN.  Medelvärde  för  vertikalstyvheten  är  beräknad  till               
20,2   kN/mm   och   redovisas   i   Bilaga   5b.     
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Figur   7.34.   Provkropp   P1-1   precis   före   instabilitetsbrott.           Figur   7.35.   Tryckbrott   vinkelrätt   

     fibrerna   i   balkdelen   i   provkropp   P1-1.   
  

Tabell   7.7   Sammanställning   av   resultat   för   Prov   1:   Vertikallast   utan   spikförband.   

  
  

I  last-sidodeformationsdiagrammet  i  Figur  7.36  kan  man  se  att  samtliga  provkroppar  uppvisar              
en  momentan  sidodeformation  vid  pålastning.  Deformationerna  ökar  sedan  med  ökad  last             
fram  till  brott.  För  provkropp  P1-1,  som  klarar  högst  belastning,  kan  utläsas  att  provkroppen                
vinkeländrar  tillbaka  efter  den  momentana  sidodeformationen  inträffat,  och  är  åter  i             
ursprungsläge  vid  cirka  36  kN.  Därefter  ökar  sidodeformationerna  igen  tills  brott  uppstår.              
Samtliga  provkroppar  uppvisar  ett  tydligt  avtagande  av  styvheten  innan  instabilitetsbrott,  som             
inträffar  vid  cirka  10  mm   sidodeformation.  I  last-vertikaldeformationsdiagrammet  i  Figur  7.37             
kan  man  se  att  provkropparna  i  princip  har  samma  styvhet  i  lastens  riktning  fram  till                 
brottlasten.  Provkropp  P2-1  uppvisar  en  glidning  i  vertikalled  på  cirka  1  mm  tidigt  under                
belastningen.  Det  finns  ingen  entydig  förklaring  för  detta,  men  det  skulle  kunna  bero  på  att                 
givaren  som  mäter  vertikaldeformation  har  rört  sig  i  sidled  på  lastfördelningsplåten  eller              
fastnat  på  grund  av  friktion  och  vid  cirka  7  kN  släppt,  varvid  en  momentan  förskjutning                 
registreras.     
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Figur   7.36.   Last-sidodeformationsdiagram   för   Prov   1   med   markerade   instabilitetsbrott.   

  

  
Figur   7.37.   Last-vertikaldeformationsdiagram   för   Prov   1   med   markerade   instabilitetsbrott.   

  

7.5.4.4   Prov   2:   Vertikallast   med   spikförband     
Totalt  sex  försök  utfördes  vid  Prov  2:  tre  försök  med  spikplåtstjocklek  2  mm  och  tre  försök                  
med  spikplåtstjocklek  4  mm.  Provkropparna  belastades  med  en  vertikallast,  se  Figur  7.38.              
Figur  7.39  visar  de  sex  provkropparnas  utseende  med  kvarvarande  deformationer  efter  att              
provningarna  genomförts.  Last-deformationsdiagram  för  provkropparna  med  tunn  spikplåt          
visas  i  Figur  7.40  och  Figur  7.41.  Brottlast  med  motsvarande  deformationer  för  samtliga               
provkroppar  med  tunn  spikplåt  redovisas  i  Tabell  7.8,  där  medelvärdet  av  brottlasten  är  69  kN.                 
Medelvärdet  för  vertikalstyvheten  för  provkroppar  med  tunn  spikplåt  är  beräknad  till  21,2              
kN/mm   och   redovisas   i   Bilaga   6.     
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Figur   7.38.   Provkropp   AP6-2   efter   provningsförsök.      Figur   7.39.   Alla   provkroppar   under   Prov   2     

          efter   provningsförsök.   
  

  
Figur   7.40.   Last-sidodeformationsdiagram   för   Prov   2   med   spikplåttjocklek   2   mm.   

  

  
Figur   7.41.   Last-vertikaldeformationsdiagram   för   Prov   2   med   spikplåttjocklek   2   mm.   
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Tabell   7.8   Sammanställning   av   resultat   för   Prov   2:   Vertikallast   med   spikförband,   t=2   mm.   

  
  

Last-deformationsdiagram  för  provkropparna  med  tjock  spikplåt  visas  i  Figur  7.42  och  Figur              
7.43.  Brottlast  med  motsvarande  deformationer  för  samtliga  provkroppar  redovisas  i  Tabell             
7.9.  Medelvärdet  för  brottlasten  är  77  kN.  Medelvärdet  för  vertikalstyvheten  för  provkroppar              
med   tjock   spikplåt   är   beräknad   till   24,7   kN/mm   och   redovisas   i   Bilaga   6.     
  

  
Figur   7.42.   Last-sidodeformationsdiagram   för   Prov   2   med   spikplåttjocklek   4   mm.   

  

  
Figur   7.43.   Last-vertikaldeformationsdiagram   för   Prov   2   med   spikplåttjocklek   4   mm.   
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Tabell   7.9.   Sammanställning   av   resultat   för   Prov   2:   Vertikallast   med   spikförband,   t=4   mm.   

  
  

Vid  belastning  av  provkropp  BP4-2  inträffade  tryckbrott  vinkelrätt  fibrerna  i  balken  mot              
upplagen,  vilket  visas  i  Figur  7.44.  Vid  det  ena  upplaget  var  träet  söndertryckt  mot  upplaget,                 
vilket  ledde  till  att  upplaget  vinkeländrade  maximalt,  och  testet  avbröts  tidigare  än  de  andra.               
Som  man  kan  se  i  Figur  7.43,  kunde  provkroppen  trots  intryckningen  vid  upplagen  ändå                
belastas  med  last  i  liknande  storleksordning  som  de  andra  provkropparna,  och  därför  ingår               
provkropp   BP4-2   vid   beräkning   av   medelvärden   för   brottlast   och   deformation.   
  

  
Figur   7.44.   Tryckbrott   vinkelrätt   fiberriktningen   vid   det   vänstra   upplaget   för   provkropp   BP4-2.     

  
Den  brottmod  som  uppkommer  vid  belastning  i  provkropp  BP4-2  är  inte  en  brottmod  som                
inträffar  i  verkliga  konstruktioner,  eftersom  balken  då  är  ansluten  till  ett  tak  som  ligger  över                 
hela  balkens  längd.  Man  kan  även  i  Figur  7.42  se  att  provkropp  BP4-2  inte  uppvisar  samma                  
beteende  som  övriga  provkroppar  när  det  kommer  till  hur  provkroppen  förskjuts  i  sidled  vid                
belastning.  Med  bakgrund  av  detta  används  endast  provkropp  BP5-2  och  BP6-2  vid              
jämförelse   av   sidodeformationerna   mellan   provkroppar   med   tunn   respektive   tjock   spikplåt.   
  

Medelbrottlasten  för  provkropparna  med  4  mm  spikplåt  ökas  med  12%  jämfört  med              
provkropparna  med  2  mm   spikplåt.  Sidodeformationerna  vid  brott  ökas  med  39  %  och               
motsvarande   vertikaldeformationer   ökas   med   31%.     
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7.5.4.5   Prov   3:   Horisontallast   med   spikförband     
Totalt  sex  försök  utfördes  vid  Prov  3:  tre  försök  med  spikplåtstjocklek  2  mm  och  tre  försök                  
med  spikplåtstjocklek  4  mm.  Provkropparna  belastades  liggande  med  en  last  som  verkar  över               
spikförbandet  i  dess  veka  riktning,  se  Figur  7.45.  Figur  7.46  visar  de  sex  provkropparnas                
utseende  med  kvarvarande  deformationer  efter  att  provningarna  genomförts.          
Last-deformationsdiagram  för  provkropparna  med  tunn  spikplåt  visas  i  Figur  7.47.  Maxlast             
och  brottlast  med  motsvarande  deformationer  för  samtliga  provkroppar  med  tunn  spikplåt             
redovisas   i   Tabell   7.10.   Medelvärdet   av   brottlasten   är   5,8   kN.     
  

           
       Figur   7.45.   Provkropp   efter   provningsförsök.     Figur   7.46.   Alla   provkroppar   under   Prov   3     

efter   provningsförsök.   
  

  
Figur   7.47.   Last-sidodeformationsdiagram   för   Prov   3   med   spikplåttjocklek   2   mm.   

  
Tabell   7.10.   Sammanställning   av   resultat   för   Prov   3:   Horisontallast   med   spikförband,   t=2   mm.   
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Last-deformationsdiagram  för  provkropparna  med  tjock  spikplåt  visas  i  Figur  7.48.  Maxlast             
och  brottlast  med  motsvarande  deformationer  för  samtliga  provkroppar  redovisas  i  Tabell             
7.11.   Medelvärdet   för   brottlasten   är   6,0   kN.     
  

  
Figur   7.48.   Last-sidodeformationsdiagram   för   Prov   3   med   spikplåttjocklek    4   mm.   

  
Tabell   7.11.   Sammanställning   av   resultat   för   Prov   3:   Horisontallast   med   spikförband,   t=4   mm.   

  
  

Samtliga  sex  provkroppar  vid  Prov  3  går  till  brott  via  deformationskriteriet  med  15  mm                
sidodeformation.  Medelbrottlasten  för  provkropparna  med  4  mm  spikplåt  ökas  med  2%             
jämfört   med   provkropparna   med   2   mm   spikplåt.     
  

I  Figur  7.47  och  Figur  7.48  kan  utläsas  att  provkropparna  har  ett  liknande  beteende  vid                 
belastning  oberoende  om  de  är  anslutna  med  en  tunn  eller  tjock  spikplåt.  För  provkropparna                
med  tunn  spikplåt  är  medelstyvheten   beräknad  till  0,490  kN/mm  och  för  provkropparna       K0         
med  tjock  spikplåt  är  medelstyvheten   beräknad  till  0,466  kN/mm.  Detta  innebär  att       K0         
styvheten  i  provkropparna  med  tjock  spikplåt  minskas  med  5%  jämfört  med  tunn  spikplåt.               
Beräkningarna  för  medelstyvhet  återfinns  i  Bilaga  7.  En  teoretisk  styvhet   har  i  avsnitt            K0     
7.5.3.1   beräknats   till   0,411   kN/mm.   Samtliga   styvheter   redovisas   i   Figur   7.49   nedan.     
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Figur   7.49.   Medelstyvheter   [kN/mm]   från   Prov   3   samt   teoretiskt   beräknad   styvhet.   

  

7.5.4.6   Prov   4:   Biaxiell   last   med   spikförband     
Vid  Prov  4  utfördes  totalt  18  försök:  nio  försök  gjordes  med  provkroppar  med               
spikplåtstjocklek  2  mm  och  nio  försök  med  provkroppar  med  spikplåtstjocklek  4  mm.              
Provkropparna  belastades  med  en  konstant  vertikallast  samt  en  horisontallast,  se  Figur  7.50.              
Den  konstanta  vertikala  belastningen  valdes  till  25%,  50%  respektive  75%  av             
medelbrottlasten  vid  Prov  2,  då  provkroppen  endast  belastas  med  vertikallast.            
Medelbrottlasten  benämns  som   och  är  69  kN  för  provkropparna  med  tunn  spikplåt    V 0,brott           
och  77  kN  för  provkropparna  med  tjock  spikplåt.  De  olika  procentuella  belastningarna  av               
medelbrottlasten  kommer  fortsättningsvis  i  löptexten  benämnas  som  låg,  medel,  och  hög             
vertikalbelastning.  På  grund  av  att  belastningarna  utförs  manuellt  med  hydrauliska            
domkrafter,  är  det  svårt  att  behålla  den  vertikala  belastningen  konstant  under  provförsöken.              
Därför  tilläts  den  vertikala  lasten  att  variera  10%  från  respektive  belastning  innan         ±      
korrigering   av   lastnivå   gjordes.   
  

  
Figur   7.50.   Provkropp   BP12-4,   BP13-4   respektive   AP17-4   under   provningsförsök.     
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Brottlasten  med  tillhörande  deformation  avläses  för  horisontallasten.  För  att  ta  fram  ett  värde               
på  vertikallasten  då  brott  inträffar,  avläses  vertikallasten  för  horisontallastens  deformation  vid             
brott  i  last-deformationsdiagrammet  för  respektive  provkropp.  Figur  7.51  -  Figur  7.53             
redovisar  last-sidodeformationsdiagram  med  markerade  brottpunkter  för  ett  urval  provkroppar           
med  tunn  spikplåt,  belastade  med  låg,  medel  respektive  hög  vertikalbelastning.  I  diagrammen              
markeras  den  övre  och  undre  gränsen  i  intervallet  för  när  variationen  av  vertikallasten               
accepteras  som  konstant  under  provförsöken.  Last-deformationsdiagram  för  samtliga          
provkroppar  med  markerade  brottpunkter  återfinns  i  Bilaga  8a.  Tabell  7.12  redovisar             
horisontallast   och   motsvarande   vertikallast   vid   brott   för   samtliga   provkroppar.     
  

  
Figur   7.51.   Last-sidodeformationsdiagram   för   provkropp   AP10-4.   

  

  
Figur   7.52.   Last-sidodeformationsdiagram   för   provkropp   AP13-4.   
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Figur   7.53.   Last-sidodeformationsdiagram   för   provkropp   AP16-4.   

  
Tabell   7.12.   Sammanställning   av   resultat   för   Prov   4:   Biaxiell   last   med   spikförband,   t=2   &   4   mm.   

  
  

Tabell  7.13  redovisar  medelstyvheten  för  provkroppar  med  tunn  och  tjock  spikplåt,  belastade              
med  horisontell  last  samt  en  konstant  låg,  medel  respektive  hög  vertikalbelastning.  I  tabellen               
redovisas  också  den  procentuella  minskningen  av  styvheten  för  samma  försök  med  tunn              
spikplåt  respektive  tjock  spikplåt.  Samtliga  styvheter  för  provkroppar  med  tunn  och  tjock              
spikplåt   finns   i   Bilaga   8b.   
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Tabell  7.13.  Medelstyvhet  och  minskning  av  styvhet  för  Prov  4:  Biaxiell  last  med  spikförband,                
t=2&4mm.    

  
  

7.5.4.7   Interaktion   mellan   vertikallast   och   moment   vid   brott   
För  att  redovisa  interaktionen  mellan  vertikallasten  och  momentet  från  horisontallast  vid  brott              
i  provkroppen,  beräknas  momentet   M   för  varje  provkropp  genom  antagandet  att  den  beter  sig                
som  en  balk  belastad  med  en  punktlast  motsvarande  den  horisontella  brottlasten   H.              
Interaktionen  mellan  vertikallast  och  moment  redovisas  genom  kvoterna   och           V V/ 0,brott   

,  vilka  presenteras  i  Tabell  7.14.   är  det  medelmoment  som  uppstår  vid   M M/ 0,brott       M 0,brott        
brott  i  provkroppen  vid  Prov  3  då  provkroppen  utsätts  för  den  horisontella  medelbrottlasten               

.  Relationen  mellan   och   är  samma,  eftersom  H0,brott     M M/ 0,brott    H H/ 0,brott     
provuppställningen  är  oförändrad.   är  uppmätt  till  5,8  kN  för  provkropparna  med  tunn     H0,brott           
spikplåt  och  6,0  kN  för  provkropparna  med  tjock  spikplåt.   är  den  medelbrottlast  som           V 0,brott      
uppstår  vid  brott  i  provkroppen  vid  Prov  2  och  är  uppmätt  till  69  kN  för  provkropparna  med                   
tunn   spikplåt   och   77   kN   för   provkropparna   med   tjock   spikplåt.     

  
Tabell   7.14.   Sammanställning   av   resultat   för   Prov   4:   Biaxiell   last   med   spikförband,   t=2&4   mm     
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Figur  7.54  och  Figur  7.55  visar  interaktionsdiagrammen  för  provkroppar  med  tunn  spikplåt              
respektive  tjock  spikplåt.  Man  kan  utläsa  ur  diagrammen  att  interaktionen  mellan  vertikallast              
och  moment  för  tunn  och  tjock  spikplåt  visar  liknande  relation  vid  låg-medel              
vertikalbelastning.  Vid  hög  vertikalbelastning  följs  inte  interaktionsdiagrammen  för          
provkroppar  med  tunn  och  tjock  spikplåt  åt,  då  den  tunna  spikplåten  klarar  en  lägre                
procentuell   momentbelastning   än   den   tjocka   spikplåten.     
  

  
Figur   7.54.   Interaktionsdiagram   mellan   V-last   och   moment   för   Prov   4,   spikplåttjocklek   2   mm.   

  

  
Figur   7.55.   Interaktionsdiagram   mellan   V-last   och   moment   för   Prov   4,   spikplåttjoclek   4   mm.   
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7.5.4.8   Inverkan   på   styvheten   vid   biaxiell   belastning   
För  att  se  hur  styvheten  påverkas  vid  biaxiell  belastning  i  provkroppen,  har  medelstyvheterna               
från  Prov  3  och  Prov  4  ritats  i  samma  last-sidodeformationsdiagram  för  tunn  respektive  tjock                
spikplåt.  Enligt  Prov  3  är   den  medelstyvhet  som  beräknas  då  provkroppen  enbart  belastas       K0          
med  en  horisontallast.  Ur  Figur  7.56,  som  visar  styvheten  för  provkroppar  med  tunn  spikplåt,                
kan  utläsas  att  då  vertikallasten  ökas  till  låg  vertikalbelastning  ökar  styvheten  i  provkroppen               
ungefär  11%.  När  vertikallasten  ytterligare  ökar  upp  till  medel  vertikalbelastning,  sker  en  liten               
förändring  av  styvheten.  Vid  hög  vertikalbelastning  minskar  styvheten   K   med  26%  jämfört              
med   .   K0   
  

  
Figur   7.56.   Inverkan   på   styvhet   [kN/mm]   vid   biaxiell   belastning   med   spikplåttjocklek   2   mm.   

  
Gällande  provkropparna  med  tjock  spikplåt,  kan  man  i  Figur  7.57  se  att  styvheten   K   i                 
provkroppen  avtar  med  ungefär  9%  då  vertikallasten  ökas  till  låg  vertikalbelastning.  När              
vertikallasten  ytterligare  ökar  till  medel  vertikalbelastning  sker  ingen  förändring  av  styvheten.             
Då  vertikallasten  uppgår  till  hög  vertikalbelastning  minskar  styvheten   K   med  27%  jämfört              
med   .   K0   
  

  
Figur   7.57.   Inverkan   på   styvhet   [kN/mm]   vid   biaxiell   belastning   med   spikplåttjocklek   4   mm.   
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Relationen  mellan  styvheten  och  storleken  på  vertikallasten  i  provkropparna  kan  även  visas              
genom  interaktionsdiagram  enligt  Figur  7.58  respektive  Figur  7.59,  där  kvoten  mellan             
styvheten   K   och   redovisas  på  y-axeln  och  kvoten  mellan  V-last  och   redovisas  på    K0          V 0,brott    
x-axeln  för  provkroppar  med  tunn  respektive  tjock  spikplåt.  Spridningen  samt  medelvärdet  för              
kvoten   i  provkroppar  belastade  med  låg,  medel  och  hög  vertikalbelastning  redovisas  i   K  K/ 0             
diagrammen.  Indatan  till  figurerna  nedan  återfinns  i  Bilaga  9.  Det  teoretiskt  framtagna              
sambandet  för  hur  styvheten  K   avtar  med  ökad  vertikallast  i  de  biaxiellt  belastade               
provkropparna,  som  beskrevs  i  avsnitt  7.5.3.1,  redovisas  också  i  diagrammet  med  en  streckad               
linje.   
  

  
Figur   7.58.   Samband   mellan   styvhet   och   V-last,   spikplåttjocklek   2   mm.   

  

  
Figur   7.59.   Samband   mellan   styvhet   och   V-last,   spikplåttjocklek   4   mm.   
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7.6   Resultatanalys   

7.6.1   Prov   1:   Vertikallast   utan   spikförband     
Som  redovisats  under  avsnitt  7.5.4.3,  skiljer  sig  bärförmågan  åt  mellan  de  olika              
provkropparna.  I  samtliga  provkroppar  inträffar  tryckbrott  vinkelrätt  fibrerna  i  balken,  men  de              
kvarvarande  deformationerna  är  inte  lika  tydligt  framträdande  på  provkropparna  med  lägre             
bärförmåga.     
  

Skillnaden  i  lastnivå  på  provkropparna  då  instabilitetsbrott  inträffar  förklaras  troligen  genom             
att  provkropparnas  initiala  snedställning  gentemot  lasten  varierar  mellan  försöken.  Provkropp            
P2-1  och  P3-1,  som  går  till  instabilitetsbrott  vid  lägre  last  än  provkropp  P1-1,  skulle  kunna  ha                  
en  större  initial  snedställning  mot  lasten,  vilket  också  förklarar  avsaknaden  av  tydlig              
intryckning  som  sågs  i  provkropp  P1-1.  Snedställningen  av  provkropparna  medför  excentrisk             
belastning  som  leder  till  större  sidodeformationer,  tidigare  intryckning  av  träet  och  således              
också  instabilitetsbrott  vid  lägre  last.  Om  den  initiala  snedställningen  hade  kunnat  hållas              
jämnare  mellan  försöken,  hade  variationen  i  brottlast  och  last  vid  instabilitetsbrott  kanske              
varit  mindre.  Dock  kvarstår  osäkerheten  kring  skillnader  i  utförande  mellan  provkropparna             
och   virkets   variabilitet   i   form   av   exempelvis   årsringsorientering   och   defekter   såsom   kvistar.   
  

7.6.2   Prov   2:   Vertikallast   med   spikförband     
I  Figur  7.60  redovisas  tillsammans  last-vertikaldeformationskurvorna  för  provkroppar  med           
tunn  respektive  tjock  spikplåt  från  avsnitt  7.5.4.4.  Kurvorna  följer  varandra  väl  fram  tills               
brott,  då  den  tunna  spikplåten  tydligt  visar  ett  instabilt  beteende,  medan  den  tjocka  plåten  har                 
en  residualstyvhet  även  efter  brott.  Detta  kan  tolkas  som  att  den  tryckta  tunna  plåten  bucklat                 
och  all  last  i  princip  måste  tas  av  den  dragna  plåten,  vilket  kan  förklara  varför  kurvan  tydligt                   
avtar  i  last  efter  att  brott  inträffat.  Beteendet  i  den  tjocka  spikplåten  syns  mycket  tydligt  i                  
Figur  7.42  där  lasten  visas  mot  sidodeformationen,  provkropparna  visar  ett  nästan  ideal              
elastoplastiskt  beteende  ur  plan.  Sammanfattningsvis  kan  man  se  att  provkroppar  med  tjock              
spikplåt  uppvisar  ett  mer  duktilt  brottbeteende  vid  vertikalbelastning  än  provkroppar  med             
tunn   spikplåt.     
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Figur   7.60.   Last-vertikaldeformationskurvor   för   provkroppar   med   tunn   respektive   tjock   spikplåt.   

  
Axialstyvheten   i  ett  spikförband  med  8x4  spikar  uppskattades  i  avsnitt  7.5.3  till  7,2   Kaxial              
kN/mm.  Axialstyvheten  beror  i  sin  tur  på  förskjutningsmodulen,  som  är  ett  mått  på  hur                
mycket  spikplåten  förskjuts  i  relation  till  träet  i  ett  spikförband  vid  axiell  belastning.  De                
vertikalstyvheter  som  uppmätts  i  avsnitt  7.5.4.4  för  provkropparna  med  spikförband  är  den              
totala  styvheten  från  både  spikförband  och  träets  anliggning.  Vid  jämförelse  mellan  den              
teoretiskt  uppskattade  axialstyvheten  och  de  uppmätta  vertikalstyvheterna  kan  man  se  att  det              
teoretiska  spikförbandets  styvhet  är  34%  respektive  29%  av  det  verkliga  spikförbandets             
vertikalstyvhet,   vilket   kan   förklaras   som   spikförbandets   bidrag   till   styvheten.     
  

7.6.3   Jämförelse   av   provkroppar   med   och   utan   spikförband   
Vid  jämförelse  av  resultaten  mellan  Prov  1  och  Prov  2  i  avsnitt  7.5.4.3  respektive  avsnitt                 
7.5.4.4,  kan  man  se  att  medelvärdet  för  bärförmågan  ökas  från  45  kN  till  69  kN  respektive  77                   
kN  för  provkroppar  med  tunn  respektive  tjock  stålplåt.  Detta  innebär  att  ökningen  av               
brottlasten  jämfört  med  att  inte  ha  ett  spikförband  utgör  cirka  34%  respektive  42%  av                
brottlasten  för  provkroppar  med  tunn  respektive  tjock  spikplåt.  Denna  ökning  kan  antas  vara               
den   last   som   tas   upp   av   spikförbandet.     
  

I  rapporten  “Provning  av  spikningsplåtars  inverkan  på  upplagstryck”  av  RISE,  dåvarande  SP              
Trä  (2013),  vars  syfte  var  att  experimentellt  bestämma  hur  och  om  spikningsplåtar  bidrar  till                
att  höja  tillåten  upplagslast  för  knutpunkter  med  stora  dimensioner,  har  man  bland  annat               
kommit  fram  till  att  cirka  31-44%  av  lasten  i  en  anslutning  går  via  spikplåtarna  då  träet                  
tryckbelastas  vinkelrätt  fiberriktningen.  Resultaten  från  rapporten  av  RISE  överensstämmer           
till  stor  del  med  resultaten  från  jämförelsen  som  gjorts  mellan  Prov  1  och  Prov  2  i  den                   
experimentella  studien.  Försiktighet  bör  dock  vidtas  innan  slutsatser  generaliseras  till  andra             
typer  av  spikförband.  Men  eftersom  dimensionerna,  valet  av  spikplåt  och  spikmönster  skiljer              
sig  från  denna  studien  och  försöken  av  RISE  medan  storleksordningen  av  den  last  som  antas                 
gå  via  spikförbandet  är  densamma,  är  det  inte  orimligt  att  anta  att  sanningen  ligger  någonstans                 
kring  intervallet.  Vidare  kan  man  i  föregående  avsnitt  även  se  att  spikförbandets  teoretiskt               
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uppskattade  axialstyvhet  står  för  29-34%  av  vertikalstyvheten,  alltså  ungefär  av            
storleksordning  som  lastökningen  vid  införande  av  spikförband,  vilket  vidare  styrker  ansatsen             
av   RISE   att   ungefär   en   tredjedel   av   lasten   går   via   spikplåtarna.     
  

De  uppmätta  vertikalstyvheterna,  som  redovisades  i  avsnitt  7.5.4.3  och  7.5.4.4,  presenteras             
tillsammans  i  last-deformationsdiagrammet  i  Figur  7.61  nedan.  Man  kan  ur  figuren  utläsa  att               
vertikalstyvheten  ökar  när  provkroppens  delar  ansluts  med  ett  spikförband.  Vertikalstyvheten            
ökar  också  med  ökad  spikplåttjocklek.  En  möjlig  anledning  till  varför  en  tjockare  spikplåt               
bidrar  mer  kan  vara  att  en  glidning  sker  mellan  spikar  och  spikplåt  (engelskans  “ slip ”),  vilket                 
tillåter  vertikallasten  att  överföras  via  förbandet.  Spikarna  i  förbandet  med  tjock  plåt  kan  inte                
vinkeländra  lika  mycket  innan  de  tar  last  som  spikarna  i  förband  med  tunn  plåt,  vilket  gör  att                   
lasten  går  via  stålet  vid  lägre  deformationer  i  spikförband  med  tjock  plåt.  En  annan  förklaring                 
kan  vara  att  vid  spikförband  med  tjock  plåt  utgör  plåten  en  större  procentuell  andel  av                 
tvärsnittet  än  vid  förband  med  tunn  plåt,  och  kan  vid  god  kraftöverföring  vid  spikarna  tänkas                 
bidra   mer   procentuellt   till   styvheten.    
  

  
Figur   7.61.   Medelstyvheter   [kN/mm]   från   Prov   1   och   Prov   2   med   tunn   och   tjock   spikplåt.   

  
Sammanfattningsvis  ser  man  att  spikförbandet  ökar  både  vertikalstyvheten  och  bärförmågan  i             
provkroppen.  Den  vertikala  bärförmågan  och  styvheten  ser  också  ut  att  öka  med  ökande               
spikplåttjocklek   i   förbandet.   
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7.6.4   Prov   3:   Horisontallast   med   spikförband   
Ur  Figur  7.47  och  Figur  7.48  i  avsnitt  7.5.4.5,  som  visar  last-deformationsdiagram  för               
provkropparna  med  tunn  respektive  tjock  spikplåt,  kan  man  se  att  provkropparna  deformeras              
linjärt  med  ökad  last,  för  att  sedan  minska  i  styvhet  varvid  stora  deformationer  uppstår  i                 
provkroppen  vid  liten  lastökning.  Detta  beteende  kan  tyda  på  att  den  dragna  spikplåten  flyter               
och  plasticeras,  vilket  även  kan  ses  i  Figur  7.46  där  samtliga  provkroppar  uppvisar               
kvarvarande  deformationer.  Det  är  även  möjligt  att  det  är  spikarna  som  flutit  på  grund  av                 
skjuvning,   men   detta   förklarar   dock   inte   de   stora   kvarvarande   deformationerna.     
  

Styvheten   i  provkropparna  med  tunn  spikplåt  är  5%  högre  än  i  provkropparna  med  tjock   K0               
spikplåt,  vilket  kan  anses  vara  en  marginell  skillnad  och  får  ses  som  inom  felmarginalen  av                 
provuppställningen.  Detta  kan  tyda  på  att  styvheten  inte  beror  på  spikplåtens  tjocklek.  Istället               
kan  styvheten  i  en  provkropp  tänkas  bero  på  träets  egenskaper  och/eller  antalet  spikar  som                
ansluter  spikplåtarna.  Eftersom  antalet  spikar  i  förbandet  hölls  oförändrat  mellan  försöken,             
kan  variationen  av  styvhet  mellan  provkroppar  med  tunn  och  tjock  spikplåt  bero  på               
variationer  av  träets  egenskaper  mellan  provkropparna.  Variationen  av  styvhet  kan  också  bero              
på  att  det  finns  skillnader  i  handhavandet  vid  tillverkningen  av  provkropparna,  då  virket               
sågades   och   provkropparna   spikades   samman   av   författarna.   
  

Den  teoretiskt  beräknade  styvheten   som  beräknades  under  avsnitt  7.5.3.1  är  16%      K0         
respektive  12%  lägre  än  styvheten  för  provkropparna  med  tunn  respektive  tjock  spikplåt.  Den               
teoretiskt  beräknade  styvheten  tar  bland  annat  hänsyn  till  träets  densitet.  Vid  jämförelse              
mellan  provkropparna  från  stickprovet  för  uppmätning  av  densitet  enligt  avsnitt  7.5.4.2  och              
motsvarande  styvheter,  kan  man  i  Tabell  7.15  delvis  se  att  högre  densitet  ger  högre  styvhet                 
och  vice  versa.  Med  utgångspunkt  i  antagandet  att  styvheten  inte  beror  av  spikplåttjockleken  i                
förbandet  utan  variationen  i  träets  densitet,  beräknas  den  teoretiska  styvheten  med             
medelvärdet  för  densitet  i  en  provkropp  enligt  avsnitt  7.5.4.2.  Vid  användning  av  det  uppmätta                
medelvärdet  för  densiteten  istället  för  tabellvärde  i  beräkningsgången  för  styvheten,  erhålls             
istället  styvheten  0,453  kN/mm.  Med  detta  värde  är  den  teoretiska  styvheten  8%  respektive               
3%  lägre  än  de  uppmätta  styvheterna  för  provkroppar  med  tunn  respektive  tjock  spikplåt,               
vilket  styrker  hypotesen  att  väga  in  densitet,  spikdiameter  och  antalet  spik  snarare  än               
plåttjocklek   i   tillvägagångssättet   för   att   beräkna   styvhet   ur   plan.   
  

Tabell   7.15.   Styvhet   och   densitet   för   provkroppar   från   stickprov.   
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7.6.5   Interaktion   mellan   vertikallast   och   moment   vid   brott     
Interaktionsdiagrammen  mellan  vertikallast  och  moment  som  redovisades  under  avsnitt           
7.5.4.7  i  Figur  7.54  och  Figur  7.55  har  utvecklats  och  innehåller  vidare  en  linje  som  kopplar                  
ihop  medelvärdes-  och  ändpunkterna,  samt  en  streckad  linje  som  visar  interaktionskurvan  för              
ett  elastiskt  material,  som  finns  beskrivet  i  avsnitt  7.5.3.2.  I  interaktionsdiagrammet  i  Figur               
7.62  nedan  för  provkroppar  med  tunn  spikplåt  kan  avläsas  att  endast  en  provkropp  visar  ett                 
svagare  beteende  än  det  elastiska  materialet.  I  Bilaga  8a  kan  utläsas  att  provkropp  AP16-4  och                 
AP17-4,  som  belastas  med  hög  vertikalbelastning,  uppvisar  ungefär  7  mm  sidodeformationer             
av  enbart  vertikal  belastning.  Skillnaderna  i  de  tidiga  sidodeformationerna  som  finns  i              
provkropparna  är  en  trolig  förklaring  till  den  stora  spridningen  i  resultaten  jämfört  med               
provkropp  AP18-4,  som  inte  uppvisar  några  sidodeformationer  från  vertikalbelastningen.           
Provkropp  AP16-4  och  AP17-4  har  även  en  lägre  vertikallast  vid  brott  som  medför  att                
medelvärdespunkten  vid  hög  vertikalbelastning  påverkas  i  både  x-led  och  y-led  i  diagrammet.              
I  interaktionsdiagrammet  för  provkroppar  med  tjock  spikplåt  i  Figur  7.63  kan  avläsas  att               
samtliga   provkroppar   ligger   ovanför   interaktionskurvan   för   ett   elastiskt   material.     
  

  
Figur   7.62.     Interaktionsdiagram   mellan   V-last   och   moment   för   Prov   4,   spikplåttjocklek   2   mm.   
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Figur   7.63.   Interaktionsdiagram   mellan   V-last   och   moment   för   Prov   4,   spikplåttjocklek   4   mm.   

  
Medelvärdeskurvorna  i  Figur  7.62  och  Figur  7.63  ovan  visas  ihop  i  interaktionsdiagrammet  i               
Figur  7.64  nedan,  tillsammans  med  en  streckad  linje  som  visar  interaktionskurvan  för  ett               
elastiskt  material.  Man  kan  utläsa  ur  diagrammet  att  provkropparna  med  tunn  spikplåt  klarar               
en  procentuellt  något  högre  momentbelastning  än  provkropparna  med  tjock  spikplåt  då             
vertikallasten  uppgår  till  medel  vertikalbelastning.  Vid  hög  vertikalbelastning  uppvisar  istället           
provkropparna  med  tjock  spikplåt  en  procentuellt  högre  momentbelastning  gentemot           
provkropparna   med   tunn   spikplåt.     
  

  
Figur   7.64.   Interaktionsdiagram   med   medelvärdeskurvor   för   provkroppar   med   t=2   mm   och   t=4   mm.   
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I  resultatet  från  diagrammet  i  Figur  7.64  kan  man  se  att  en  ökning  av  vertikalbelastningen                 
medför  en  minskning  av  momentkapaciteten  i  provkropparna,  likt  hypotesen  för  interaktionen             
mellan  vertikallast  och  moment  i  ett  elastiskt  material.  Interaktionssambandet  för  ett  elastiskt              
material  kan  därmed  vara  ett  acceptabelt  sätt  att  teoretiskt  uppskatta  hur  interaktionen  mellan               
vertikalbelastning   och   momentbelastning   ser   ut   i   en   anslutning   mellan   balk   och   sträva.     
  

Spikplåttjockleken  i  spikförbandet  tycks  ha  en  mindre  inverkan  på  momentkapaciteten  ur  plan              
då  vertikallasten  varierar  mellan  låg-medel  vertikalbelastning.  När  vertikallasten  uppgår  till           
hög  vertikalbelastning,  spelar  spikplåttjockleken  i  spikförbandet  en  större  roll,  där  man  kan  se               
att  tjocka  spikplåtar  uppvisar  en  högre  momentkapacitet  än  tunna  spikplåtar.  Provkroppar  med              
tunna  spikplåtar  har  visat  sig  vara  mer  benägna  att  förskjutas  ut  ur  plan  vid  hög                 
vertikalbelastning,  vilket  i  sin  tur  kan  vara  en  förklaring  till  deras  minskning  av               
momentkapacitet.  Sammanfattningsvis  kan  man  se  att  spikförband  med  tjocka  spikplåtar  är             
mer  fördelaktiga  då  de  uppvisar  en  jämn  minskning  av  momentkapacitet  vid  ökad              
vertikalbelastning.     
  

7.6.6   Inverkan   på   styvheten   vid   biaxiell   belastning     
Sambandet  mellan  styvheten  och  storleken  på  vertikallasten  i  provkropparna  vid  biaxiell             
belastning,  som  redovisades  under  avsnitt  7.5.4.8  i  Figur  7.58  och  Figur  7.59,  har  utvecklats                
och  innehåller  nedan  en  linje  som  kopplar  ihop  medelvärdes-  och  ändpunkterna.  I  Figur  7.65                
kan  man  utläsa  att  alla  mätpunkter  för  provkroppar  med  tunn  spikplåt  är  styvare  än  det                 
teoretiska  styvhetssambandet  beskrivet  i  avsnitt  7.5.3.1,  som  visar  styvhetens  avtagande  med             
ökad  vertikallast.  I  figuren  kan  man  se  att  styvheten  i  provkroppen  vid  biaxiell  belastning  ökar                 
då  vertikallasten  uppgår  till  låg  respektive  medel  vertikalbelastning  i  jämförelse  med  då              
provkroppen  endast  belastas  horisontellt.  Det  finns  inte  någon  uppenbar  fysikalisk  anledning             
till   att   styvheten   skulle   öka   vid   biaxiell   belastning.   
  

  
Figur   7.65.   Samband   mellan   styvhet   och   V-last   med   inritad   trendlinje,   spikplåttjocklek   2   mm.    
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Beteendet  skulle  kunna  förklaras  genom  att  när  provkroppen  belastas  med  vertikallast,  så              
glider  förbandet  (engelskans  “ slip ”)  tills  spikplåt  och  spik  har  full  kontakt,  vilket  syns  i  Figur                 
7.41  och  Figur  7.43.  Glidningen  i  förbandet  skulle  kunna  medföra  en  något  ökad  styvhet  då                 
den  redan  vertikalbelastade  provkroppen  även  belastas  horisontellt.  Denna  glidning  i            
förbandet  sker  inte  vid  försöken  då  provkroppen  enbart  belastas  med  horisontallast  enligt              
Figur  7.47  och  Figur  7.48,  vilket  skulle  kunna  medföra  att  dess  styvhet  är  något  lägre  än  vid                   
de  biaxiella  försöken  vid  låg  respektive  medel  vertikalbelastning.  Vid  hög  vertikalbelastning  i              
provkroppen  syns  en  minskning  av  styvheten.  Detta  skulle  kunna  förklaras  av  att  den  höga                
vertikallasten  i  provkroppen  inte  bara  skapar  en  glidning  i  förbandet,  utan  även  påverkar               
styvheten   ut   ur   plan   negativt.     
  

I  Figur  7.66  kan  man  utläsa  att  alla  mätpunkter  för  provkroppar  med  tjock  spikplåt  är  styvare                  
än  det  teoretiska  styvhetssambandet.  Styvheten  i  provkropparna  avtar  med  ökad  vertikallast             
likt  det  teoretiska  styvhetssambandet.  Den  möjliga  förklaringen  som  redogörs  ovan  för             
vertikallastens  påverkan  på  styvheten  i  provkroppar  med  tunn  spikplåt  gäller  också  för  de               
biaxiellt  belastade  provkropparna  med  tjock  spikplåt,  även  om  det  beteendet  inte  lika  tydligt               
kan  urskiljas  i  interaktionsdiagrammet,  då  möjligheten  för  fri  vinkeländring  för  spikarna             
minskar   med   ökad   plåttjocklek.     
  

  
Figur   7.66.   Samband   mellan   styvhet   och   V-last   med   inritad   trendlinje,   spikplåttjocklek   4   mm.    

  
Vid  jämförelse  mellan  provkroppar  med  tunn  respektive  tjock  spikplåt  kan  man  i  Figur  7.67                
se  att  provkropparna  med  tunn  spikplåt  uppvisar  en  procentuellt  högre  styvhet  gentemot              
provkroppar  med  tjock  spikplåt  när  vertikallasten  ökas  upp  till  medel  vertikalbelastning.  Vid              
hög   vertikalbelastning   uppvisar   båda   provkropparna   liknande   procentuell   styvhet.     
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Figur   7.67.   Samband   mellan   styvhet   och   V-last   för   medelvärdeskurvor   för   2   mm,   4   mm   och   teoretiskt   

styvhetssamband.     
  

Provkropparna  med  tunn  spikplåt  visar  ett  oväntat  beteende  vid  låg-medel  vertikalbelastning,             
men  i  övrigt  ser  resultaten  överensstämmande  ut  mellan  plåttjocklekarna.  Vid  analysen             
upptäcktes  svårigheter  i  bestämningen  av  styvheten,  vilket  diskuteras  senare  i  avsnitt  7.7.1.              
Med  detta  i  åtanke,  men  även  den  stora  skillnaden  från  det  teoretiska  styvhetssambandet,               
utvärderas  ett  annat  sätt  att  beräkna  styvheten.  Detta  eftersom  den  metod  som  hittills  använts               
för  att  beräkna  styvheten  i  provkropparna  har  visat  resultat  som  inte  uppenbart  kan  förklaras               
för   provkropparna   med   tunn   spikplåt.     
  

Den  ursprungliga  metoden  som  hittills  använts  för  beräkning  av  den  elastiska  styvheten  i  de                
biaxiellt  belastade  provkropparna  tar  inte  hänsyn  till  om  en  provkropp  uppvisar             
sidodeformationer  av  endast  vertikallast  innan  den  horisontella  belastningen  påbörjas,  som            
kan  iakttas  i  provkropp  AP16-4  och  AP17-4.  Andra  utmaningar  för  metoden  är  att  intervallen                
varifrån  styvheten  beräknas  är  små  på  grund  av  de  små  horisontella  lasterna,  vilket  ibland                
medför  att  mätpunkterna  för  intervallet  hamnar  nära  varandra,  vilket  i  sin  tur  kan  ge                
avvikande  värden  för  styvheten  i  provkropparna.  De  intervall  varifrån  styvheten  räknas             
hamnar   också   vid   olika   sidodeformationer.     
  

Den  alternativa  metoden  för  beräkning  av  styvhet,  fortsättningsvis  benämnd  som            
brottmetoden,   innebär  att  styvheten  beräknas  genom  att  ta  fram  en  rät  linje  mellan               
brottpunkten  och  startpunkten  i  last-deformationskurvan  för  respektive  provkropp,  där  den            
räta  linjens  lutning  motsvarar  styvheten  i  provkroppen.  Brottmetoden  tar  därmed,  till  skillnad              
från  den  ursprungliga  metoden,  hänsyn  till  eventuella  sidodeformationer  som  uppkommer            
från  enbart  vertikala  laster  vid  de  biaxiella  försöken  samt  styvhetsminskningen  som  sker  fram               
till  brott.  Styvheten  som  beräknas  i  brottmetoden  visar  en  generell  styvhet  för  hela               
belastningen  från  start  till  brott,  medan  styvheten  i  den  ursprungliga  metoden  endast  visar               
styvheten  för  ett  intervall  där  provkroppen  beter  sig  elastiskt,  vilket  är  mer  typiskt  för                
bestämning  av  styvhet.  Styvheten  i  alla  biaxiellt  belastade  provkroppar  redovisas  i  Bilaga  10.               
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Resultatet  mellan  de  olika  metoderna  för  bestämning  av  styvhet  visas  tillsammans  med  det               
teoretiska   styvhetssambandet   i   Figur   7.68.     
  

  
Figur   7.68.   Samband   mellan   styvhet   och   V-last   för   två   metoder   av   medelvärdeskurvor   för   2   mm   och   

  4   mm   och   teoretiskt   styvhetssamband.     
  

Vid  jämförelse  mellan  metoderna  i  Figur  7.68  kan  man  se  att  styvheten  vid  biaxiell  belastning                 
i  hög  grad  påverkas  beroende  på  val  av  metod.  Vid  brottmetoden  minskar  styvheten               
signifikant  med  ökad  vertikalbelastning  i  en  biaxiellt  belastad  provkropp  likt  det  hypotetiska              
sambandet  om  linjärt  avtagande  styvhet,  vilket  bara  till  viss  del  stämmer  för  styvheten               
uppmätt  med  den  ursprungliga  metoden.  Vid  låg  respektive  medel  vertikalbelastning  i             
provkroppen  finns  osäkerheter  gällande  påverkan  på  styvheten,  på  grund  av  resultaten  från  de               
olika  metoderna.  Gemensamt  för  metoderna  är  att  man  kan  se  att  styvheten  i  provkroppen  har                 
avtagit  vid  hög  vertikalbelastning,  men  det  finns  fortfarande  stora  variationer  avseende  hur              
mycket  styvheten  faktiskt  avtagit.  Brottmetoden  är  den  metod  som  visar  mest  avtagande              
styvheter  vid  ökad  vertikalbelastning,  och  den  visar  också  mest  likhet  med             
interaktionssambandet   i   Figur   7.64   mellan   vertikallast   och   moment   vid   brott.     
  

Vid  brottmetoden  kan  utläsas  att  styvheten  i  princip  avtar  lika  för  provkroppar  med  tunn                
respektive  tjock  spikplåt  då  vertikallasten  ökas  till  medel  vertikalbelastning.  Vid  hög             
vertikalbelastning  syns  en  skillnad  i  styvheten  mellan  provkropparna,  där  provkropparna  med             
tjock  spikplåt  uppvisar  en  högre  procentuell  styvhet  än  de  med  tunn  spikplåt.              
Sammanfattningsvis  kan  man  med  brottmetoden  se  att  styvheten  vid  biaxiell  belastning             
påverkas  av  spikplåttjockleken  vid  hög  vertikalbelastning,  där  den  tjocka  spikplåten  då             
uppvisar   något   högre   styvhet.     
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7.6.7   Analys   med   avseende   på   andra   ordningens   effekter     
Interaktionsdiagrammen  mellan  vertikallast  och  moment  i  avsnitt  7.6.5  avser  första            
ordningens  moment,  som  uppkommer  från  den  horisontella  lasten  som  verkar  över             
spikförbandet  i  provkroppen.  Den  vertikala  lasten  som  verkar  i  provkroppen  vid  de  biaxiella               
försöken  ger  upphov  till  ett  tillskottsmoment,  benämnt  som  andra  ordningens  moment,             
motsvarande  vertikallastens  storlek  multiplicerat  med  sidodeformationerna  i  provkroppen.          
Andra  ordningens  moment  uppkommer  också  i  provkroppar  som  endast  belastas  med             
vertikallast  (Prov  2),  på  grund  av  provkroppens  sidoförskjutningar  vid  belastning.            
Interaktionsdiagrammet  mellan  vertikallast  och  moment  vid  brott  med  hänsyn  till  första  och              
andra  ordningens  moment  redovisas  i  Figur  7.69.  Indata  för  Figur  7.69  med  avseende  på                
andra   ordningens   effekter   återfinns   i   Bilaga   11.     
  

  
Figur   7.69.   Interaktionsdiagram   mellan   vertikallast   och   moment   vid   brott   med   avseende   på   första   och   

andra   ordningens   effekter.   
  

Ur  figuren  kan  utläsas  att  andra  ordningens  effekter  ökar  med  ökad  vertikalbelastning  i  de                
biaxiellt  belastade  provkropparna.  Man  kan  även,  som  förväntat,  se  en  ökning  av              
momentkapaciteten  vid  interaktionen  med  avseende  på  andra  ordningens  moment  jämfört            
med  första  ordningens  moment.  Ur  figuren  kan  tolkas  att  momentkapaciteten  i  provkropparna              
ökar  vid  biaxiell  belastning  jämfört  med  vid  enaxiell  belastning,  och  kan  liknas  med               
interaktionssambandet  mellan  normalkraft  och  moment  för  betong,  vilket  exempelvis  kan  ses             
i   Byggkonstruktion   (2017).     
  

Plåttjockleken  i  spikförbandet  tycks  ha  en  mindre  inverkan  på  momentkapaciteten  vid             
låg-medel  vertikalbelastning  medan  en  tydlig  skillnad  i  momentkapacitet  kan  utläsas  vid  hög              
vertikalbelastning,  likt  beteendet  vid  interaktionen  mellan  vertikallast  och  första  ordningens            
moment.     
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Styvheten  [N/m]  har  hittills  definierats  som  motståndet  mot  sidodeformation  vid  horisontell             
belastning,  vilket  bland  annat  per  definition  innebär  att  styvheten  är  lika  med  noll  då                
provkroppen  endast  belastas  med  vertikallast.  I  Figur  7.68  kan  man  se  att  styvheten  i                
provkroppen  avtar  med  ökad  vertikalbelastning,  vilket  tydligast  ses  vid  hög  vertikalbelastning             
i  provkroppen.  Ett  annat  sätt  att  titta  på  hur  styvheten  i  spikförbandet  påverkas  vid  biaxiell                 
belastning,  är  att  titta  på  rotationsstyvheten  [Nm/rad],  som  beskriver  motståndet  mot             
vinkeländring  i  provkroppen  vid  momentbelastning.  Den  totala  momentbelastningen  i           
spikförbandet  uppkommer  dels  från  horisontallasten,  som  ger  upphov  till  ett  första  ordningens              
moment,  dels  från  vertikallasten,  som  ger  upphov  till  ett  andra  ordningens  moment  på  grund                
av   excentriciteten   mellan   spikförbandet   och   vertikallastens   angreppspunkt.     
  

I  Figur  7.70  visas  styvhetens  inverkan  vid  biaxiell  belastning,  där  styvheten  vid  de  biaxiella                
försöken  är  beräknad  enligt  brottmetoden.  Figuren  visar  både  fallet  där  styvheten  definieras             
dels  som  en  rotationsstyvhet  [Nm/rad]  med  hänsyn  till  andra  ordningens  effekter,  dels  som  en                
fjäderstyvhet  [N/m]  som  tidigare.  Indata  för  Figur  7.70  med  avseende  på  andra  ordningens               
effekter   återfinns   i   Bilaga   11.     
  

  
Figur   7.70.   Samband   mellan   styvhet   och   V-last   för   fjäderstyvhet   och   rotationsstyvhet   med   hänsyn   till   

första   och   andra   ordningens   effekter.   
  

I  Figur  7.70  kan  utläsas  att  rotationsstyvheten,  som  tar  hänsyn  till  andra  ordningens  effekter  i                 
spikförbandet,  är  mer  eller  mindre  oförändrad  oberoende  av  om  belastningen  sker  enaxiellt              
eller  biaxiellt.  Som  man  tidigare  såg  i  Figur  7.69,  ökar  andra  ordningens  effekter  med  ökad                 
vertikalbelastning  i  provkroppen.  Detta  förklarar  varför  (fjäder)styvheten  minskar  vid  ökad            
vertikalbelastning,  eftersom  andra  ordningens  effekter  i  spikförbandet  vid  biaxiell  belastning            
ger   en   negativ   inverkan   på   styvheten.     
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7.7   Diskussion   och   felkällor   

7.7.1   Utvärdering   av   provuppställningar     
Under  de  biaxiella  försöken  vid  Prov  4  fanns  utmaningar  med  att  hålla  vertikalbelastningen               
konstant,  eftersom  belastningen  utfördes  med  manuella  hydrauliska  domkrafter.  Detta  hade            
kunnat  undvikas  om  vertikalbelastningen  hade  skett  med  verklig  massa  eller  om  man  hade               
haft  en  automatisk  belastning  med  konstant  belastningshastighet,  där  det  första  alternativet             
medför  praktiska  utmaningar  i  sig  då  lasterna  är  stora.  En  annan  fördel  med  att  använda  en                  
automatisk  belastning  både  för  vertikallast  och  horisontallast  är  att  man  hade  kunnat  undvika               
de  tryckfall  som  inträffar  vid  manuell  hydraulisk  belastning.  Dessa  tryckfall  syns  i              
last-deformationskurvorna  och  har  försvårat  bearbetning  av  mätdata  och  tolkning  av            
resultaten  från  provningarna,  framförallt  gällande  bestämning  av  styvheterna.  Dock  har            
tidigare  utförda  biaxiella  försök  med  samma  provningsrigg  i  samma  laboratorium  visat             
begränsningar  med  automatisk  styrning  av  belastningen,  därför  valdes  en  manuell  hydraulisk             
belastning,  och  då  försöken  lyckades  att  genomföras  har  detta  visat  sig  vara  en  bättre  lösning                 
trots   sina   utmaningar.     

  
Man  kan  också  under  de  biaxiella  försöken  se  att  några  provkroppar  uppvisar              
sidodeformationer  då  de  endast  belastas  med  vertikallast.  Denna  storleksordning  av            
sidodeformationer  syns  inte  när  provkropparna  endast  belastas  vertikalt  vid  Prov  2.  Detta  kan               
bero  på  att  horisontallasten  ligger  an  mot  provkroppen  med  en  liten  kraft  (<0,25  kN)  i  sidled                  
vid  de  biaxiella  försökens  början  när  vertikalbelastningen  sker,  vilket  inte  är  fallet  vid  Prov  2.                 
Anledningen  till  att  horisontallasten  låg  an  mot  provkroppen  redan  från  start  i  de  biaxiella                
försöken  var  att  givaren  som  mätte  sidodeformation  skulle  kunna  mäta  deformationer  redan              
från  provningens  start.  Givaren,  som  ämnades  att  vara  placerad  i  nära  anslutning  till               
spikförbandets  mitt,  kunde  inte  placeras  på  spikförbandets  andra  sida  på  grund  av              
provuppställningen,  vilket  kan  ses  i  Figur  7.71.  Eftersom  givaren  dessutom  bör  placeras  i  nära                
anslutning  till  horisontallasten  i  spikförbandets  mitt,  och  horisontallasten  i  sin  tur  fördelades              
med  en  lastfördelningsplåt,  bestämdes  att  placera  lastfördelningsplåten  an  mot  provkroppen            
från   start,   se   Figur   7.72.     
  

  
Figur   7.71.   Sida   med   mothåll   för   provuppställning.     Figur   7.72.   H-last   med   lastfördelningsplåt     

       och   givare.     
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Vid  reflektion  efter  genomförandet  av  den  experimentella  studien  borde  horisontallasten  ha             
legat  an  mot  provkroppen  även  vid  Prov  2,  då  provkroppen  endast  belastas  vertikalt,  för  att  ha                  
samma  förutsättningar  vid  vertikalbelastning  och  således  bättre  kunna  jämföra  mellan  proven.             
Dessutom  borde  horisontallasten  som  ligger  an  mot  provkroppen  vara  av  samma  storlek  vid               
alla   försök,   vilket   är   svårt   att   uppnå   då   belastningen   sker   manuellt.     
  

De  provuppställningar  som  arbetades  fram  under  pilotstudien  har  generellt  sett  fungerat  bra              
under  huvudstudien,  då  försöken  har  kunnat  utföras  med  bra  repeterbarhet.  Under  Prov  1,  då                
provkroppen  utan  spikförband  belastas  vertikalt,  kan  man  se  att  provuppställningen  fungerade             
över  förväntan  då  samtliga  provkroppar  uppvisade  intryckning  av  balkträet  före            
instabilitetsbrott  inträffade.  Detta  tyder  på  att  man  lyckas  ställa  provkroppen  välcentrerat  i              
provuppställningen.  Vid  de  biaxiella  försöken  under  Prov  4  har  provkroppens  utböjning  ut  ur               
plan  begränsats  till  att  endast  kunna  böja  i  en  riktning,  då  horisontallasten  ligger  an  mot                 
provkroppens  ena  sida.  Denna  begränsning  medför  att  man  styr  åt  vilket  håll  provkroppen               
böjer  ut  ur  plan,  vilket  inte  är  fallet  i  verkligheten.  En  fri  utböjning  ut  ur  plan  för  provkroppen                    
hade  teoretiskt  kunnat  möjliggöras  genom  att  belasta  provkroppen  med  vertikallast  utan             
anliggning  av  horisontallast,  och  sedan  utifrån  provkroppens  böjning  placera  horisontallasten            
så  att  den  belastar  i  den  riktning  som  provkroppen  redan  böjt  ut.  Detta  är  en  mycket                  
tidskrävande  lösning,  och  som  nämnts  tidigare  i  avsnittet,  behöver  horisontallasten  ligga  an              
mot   provkroppen   för   att   kunna   mäta   sidodeformationerna.     
  

Viktiga  lärdomar  och  framtida  förbättringspotential  av  provuppställningarna  i  studien  är  bland             
annat  att  använda  längre  fixlager  vid  balkens  underkant,  så  att  tryckbrott  vinkelrätt  fibrerna  i                
balken  mellan  balk  och  upplag  kan  undvikas.  Större  upplagsytor  medför  också  minskade              
deformationer  i  balkens  höjdled,  vilka  är  inkluderade  i  vertikaldeformationerna  i  denna  studie.              
Det  horisontella  stödet  som  används  i  provuppställningen,  bestående  av  ett  VKR-rör  som              
fästes  med  tvingar  i  belastningsriggen,  har  i  beräkningsmodellen  antagits  representera  ett             
rullager  som  tillåter  förskjutning  och  vinkeländring,  vilket  det  troligen  också  gör  vid              
provförsöken.  Det  finns  emellertid  förbättringspotential  gällande  utformningen  för  det           
horisontella  stödet  som  användes  i  studien,  exempelvis  genom  att  bygga  om  det  horisontella               
mothållet  så  att  rullager  kan  placeras  både  vid  balkens  underkant  och  strävans  topp.  En  annan                 
möjlig  förändring  i  studien  är  att  förändra  provuppställningen  för  Prov  3,  där  provkroppen               
under  studien  placerades  och  belastades  liggande  i  provuppställningen,  till  att  placera             
provkroppen  stående  med  en  belastande  horisontallast  likt  Prov  4.  Detta  hade  troligen  inte               
påverkat  resultat,  men  det  hade  medfört  att  alla  provkroppar  placeras  på  samma  sätt  i                
provuppställningen.   
  

Vid  samtliga  prov  under  den  experimentella  studien  registreras  last  och  förskjutning  två              
gånger  per  sekund.  Som  nämnts  i  avsnitt  7.6.6,  hamnar  mätpunkter  ibland  väldigt  nära               
varandra  vid  bestämning  av  styvhet  vid  låga  horisontella  laster,  vilket  ur  teknisk  synpunkt  inte                
är  optimalt  eftersom  givare,  lastceller  och  de  hydrauliska  domkrafterna  inte  är  byggda  för  att                
registrera   last   och   förskjutning   så   tätt   i   tid.     
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7.7.2   Huvudstudie   
Deformationskriterium   vid   brott   
Deformationskriteriet  för  brott  introducerades  på  grund  av  att  det  fanns  svårigheter  med  att               
tolka  när  brott  (största  last  som  inträffar  vid  belastning)  inträffade  för  provkropparna  som               
belastades  biaxiellt  under  studien.  Detta  berodde  på  att  den  ena  lasten  minskade  då  den  andra                 
ökade,  och  vice  versa.  Deformationskriteriet  vid  brott  valdes  efter  att  samtliga  provningar             
genomförts.  Valet  av  just  15  mm  sidodeformationer  grundar  sig  i  mätdata  från  provkropparna               
som  belastades  biaxiellt,  där  man  kunde  se  att  styvheten  hade  avtagit  vid  denna  deformation                
samt  att  vertikallasten  låg  inom  det  +/-  10%  intervall  där  lasten  försöktes  hållas  vid  försöken.                 
Ett  lägre  deformationskriterium  på  exempelvis  4  mm  likt  RISE/SP  Trä  (2013)  hade  kunnat               
väljas,  men  då  vissa  provkroppar  uppvisade  sidodeformationer  på  omkring  7-8  mm  vid  enbart               
vertikalbelastning,  hade  brott  enligt  denna  definition  inträffat  innan  horisontalbelastningen           
påbörjats.  För  att  undvika  detta  scenario  sattes  deformationskriteriet  till  15  mm,  som              
motsvarar  ungefär   L/50 .  Det  bör  nämnas  att  deformationskriteriet  är  anpassat  till  just  denna               
studie  och  är  ett  generöst  värde  sett  till  provkroppens  storlek.  Vid  liknande  försök  skulle  ett                 
annat  deformationskriterie  kunna  passa  bättre  och  det  bör  väljas  efter  de  förutsättningar  som               
finns.     
  

Bestämning   av   styvhet   från   provningsförsök   
Valet  av  punkter  för  att  bestämma  styvheten,  som  sattes  till  20-40%  respektive  20-60%  av                
brottlasten,  gjordes  för  att  ta  fram  styvheten  i  provkroppen  då  den  fortsatt  kan  ta  last  och  beter                   
sig  elastiskt.  Vid  de  biaxiella  försöken  visade  sig  svårigheter  med  bestämning  av  styvheten               
enligt  denna  metod,  vilket  diskuterades  i  avsnitt  7.6.6,  varvid  ytterligare  en  metod              
introducerades.  I  analysen  under  Figur  7.67,  där  styvhetens  påverkan  med  ökad  vertikallast              
visas  för  båda  metoderna,  kan  man  se  att  storleksordningen  på  styvheten  i  provkropparna               
starkt  beror  på  vilken  metod  man  använder  för  att  bestämma  styvheten.  Således  hade  det  varit                 
av  intresse  att  inkludera  och  utvärdera  fler  metoder  för  beräkning  av  styvhet  i  studien,  samt                 
konsekvenserna   för   tillämpning   av   dessa.   
  

Fuktkvot   och   densitet   
Utifrån  analysen  i  avsnitt  7.6.4  avseende  vilka  parametrar  som  kan  tänkas  ha  en  påverkan  på                 
styvheten,  ser  man  att  densiteten  kan  vara  en  möjlig  parameter.  På  grund  av  den  begränsade                 
inhämtade  data  av  densitet  är  det  dock  svårt  att  dra  några  slutsatser  gällande  hur  relationen                 
mellan  densitet  och  styvhet  ser  ut.  Det  hade  därmed  varit  intressant  att  ta  mätdata  på                 
medeldensitet  för  samtliga  provkroppar  för  att  kunna  se  ett  eventuellt  samband  mellan              
densitet  och  styvhet,  vilket  kräver  ett  mer  noggrant  utförande  av  densitetsmätningarna.  Data              
från  fuktkvotsmätningarna  visar  att  variationen  av  fuktkvoten  mellan  provkropparna  är  liten             
samt  att  alla  provkroppar  hade  en  fuktkvot  under  12%.  Fuktkvoten  antas  därmed  inte  ha  haft                 
någon   betydande   inverkan   på   resultaten   från   den   experimentella   studien.    
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Teoretisk   beräkning   av   styvhet     
Den  teoretiskt  framtagna  styvheten  ,  då  provkroppen  endast  belastas  med  horisontallast,      K0        
har  i  analysen  under  avsnitt  7.6.4  visat  sig  överensstämma  väl  med  den  uppmätta  styvheten                

 från  provningsförsöken,  vilket  tyder  på  att  metoden  att  förenkla  spikarna  i  spikplåten  som  K0               
seriekopplade   fjädrar   för   att   beräkna   den   teoretiska   styvheten   är   en   god   uppskattning.     
  

I  avsnitt  7.6.6  diskuterades  att  en  viss  vertikalbelastning  av  spikförbandet  vid  biaxiell              
belastning  kan  ge  en  positiv  inverkan  på  styvheten  ur  plan,  vilken  inte  inkluderas  då                
provkroppen  endast  belastas  horisontellt.  Om  spikförbandet  vid  horisontell  belastning  först            
hade  belastats  axiellt  för  att  möjliggöra  en  glidning  mellan  spik  och  spikplåt,  hade  den                
uppmätta  styvheten  ur  plan  enligt  denna  förklaringsmodell  kunnat  anta  högre  värden,  vilket  i               
sin   tur   också   hade   ökat   skillnaden   mot   den   teoretiskt   beräknade   styvheten.     
  

Den  teoretiskt  beräknade  styvhetens  variation  med  ökad  vertikallast,  som  uppskattades  med             
hjälp  av  en  approximation  av  andra  ordningens  moment,  visas  tillsammans  med  uppmätta              
styvheter  från  provkropparna  i  avsnitt  7.6.6.  Som  nämnt  tidigare  i  detta  avsnitt,  finns               
variationer  för  de  uppmätta  styvheterna  i  provkropparna  vid  ökad  vertikalbelastning  beroende             
på  metod,  vilket  ses  i  Figur  7.67.  Det  teoretiska  sambandet  tycks  ge  en  uppskattning  som                 
sammanfaller  relativt  väl  med  styvheterna  uppmätta  från  brottmetoden,  vilken  är  den  metod              
som  visar  mest  avtagande  styvheter,  men  istället  underskattar  styvheten  om  den  definieras  i               
intervallet   20-60%   av   brottlasten.     
  

Antal   utförda   försök   och   spridning   i   resultat   
Studien  utfördes  med  enbart  tre  repetitioner  per  försök,  med  tunn  respektive  tjock  spikplåt,               
vilket  kan  anses  vara  i  minsta  laget  för  att  medelvärdesbilda.  Eftersom  studien  mer  syftar  på                 
att  vara  av  utforskande  karaktär  för  framtida  vidare  studier  snarare  än  framtagande  av               
beräkningsunderlag,  premierades  därför  att  studera  fler  parametrar  istället  för  fler  repetitioner.             
Om  antalet  försök  per  prov  hade  utökats  hade  osäkerheten  i  slutsatserna  reducerats,  på               
bekostnad   av   bredden   i   studien.   
  

För  att  kunna  se  spridningen  i  mätserien  vid  varje  utfört  prov,  beräknades  standardavvikelsen.               
Eftersom  mätserien  är  unik  för  varje  prov,  kan  man  inte  jämföra  den  absoluta               
standardavvikelsen  mellan  olika  prov.  Istället  används  variationskoefficienten,  som  är  en            
normaliserad  standardavvikelse  och  som  uttrycker  standardavvikelsen  som  en  andel  av            
medelvärdet,  för  att  göra  standardavvikelser  på  olika  skalor  jämförbara.  Ju  lägre             
variationskoefficient,  desto  mindre  spridning  finns  det  inom  en  mätserie.  De  prov  som              
uppvisar  lägst  variationskoefficient  är  de  enaxiella  försöken  (Prov  2  och  Prov  3)  med               
provkroppar  med  tjock  spikplåt.  De  prov  som  visar  högst  variationskoefficient  är  Prov  1  och               
Prov  4  vid  hög  vertikalbelastning.  Detta  tyder  på  att  de  två  senare  proven  innehåller  stor                 
spridning  i  resultat.  Inverkan  av  inbördes  spridning  hade  kunnat  minskas  genom  att  öka               
antalet  provningsförsök  samt  att  öka  noggrannheten  vid  provförsöken,  vad  gäller  exempelvis             
tillverkning  av  provkroppar,  placering  av  provkroppar  i  provuppställning  och  placering  av             
last.  Men  med  resultaten  från  Prov  1,  som  visar  en  variationskoefficient  på  17%  i  helt                 
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ostadgade  instabilitetförsök,  kan  tillvägagångssättet  för  provningarna  under  huvudstudien          
ändå   ses   som   väl   genomförda.   
  

Dragprovning   av   stål   
Resultatet  från  dragprovningarna  av  spikplåtar  och  ankarspik  visade  att  medelvärden  för             
spikplåtens  sträckgräns  och  elasticitetsmodul  var  högre  än  sina  tabellvärden.  Ankarspikens            
medelbrotthållfasthet  visade  sig  vid  dragprovningen  vara  lägre  än  sitt  tabellvärde,  vilket             
skulle  kunna  bero  på  att  försöket  var  svårt  att  genomföra  på  grund  av  att  maskinen  som                 
utförde  försöken  inte  var  lämpad  för  så  små  provkroppar.  Under  Figur  7.32  och  Figur  7.33                 
kan  utläsas  att  spikplåtar  och  spikar  visar  liknande  beteende  vad  gäller  hållfasthets-  och               
styvhetsegenskaper  inom  sina  respektive  mätserier.  Därmed  antas  inte  egenskaperna  hos            
spikar   och   spikplåtar   ha   varierat   mellan   provkropparna   som   använts   under   huvudstudien.     
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8.   Analys   av   studieobjekt:   Tarfalahallen   
Överhöjningen  i  den  underspända  balken  motsvarade   L/540 ,  vilket  anses  vara  otillräckligt  för              
att  den  underspända  balken  ska  verka  självstabiliserande.  Vid  otillräcklig  överhöjning  verkar             
balken  destabiliserande  och  balkkonstruktionen  måste  stabiliseras  för  förskjutning  ut  ur  plan             
på  annat  sätt.  I  avsnitt  3.4.2  beskrivs  olika  förslag  på  stabiliseringsåtgärder,  bland  annat  att                
stabilisera  trycksträvans  undre  ände  mot  förskjutning  ut  ur  planet,  vilket  är  vad  man  har  gjort  i                  
Tarfalahallen   med   hjälp   av   limträbommarna.     
  

Den  underspända  takbalken  behöver  stagas  mot  vippning  i  sina  tryckta  delar,  vilka  är  i                
ovankant  i  fält  och  i  underkant  vid  anslutningarna  med  trycksträvorna.  Balken  var  stagad  mot                
vippning  och  sidoförskjutning  längs  hela  sin  ovankant  med  hjälp  av  takplåten.  Balkens  tryckta               
underkant  var  däremot  inte  stagad  mot  vippning  eller  förskjutning  ut  ur  planet  och  var  därmed                 
vippningsbenägen  vid  anslutningarna  med  trycksträvorna  där  den  var  ostagad.  Om  balken  vill              
vippa  vid  anslutningen  med  trycksträvan,  vilket  den  enligt  Figur  6.7  ser  ut  att  ha  gjort,  kan                  
spikförbandet  tänkas  förhindra  balkens  rotation  om  spikförbandet  har  en  tillräcklig            
rotationsstyvhet.  Undersökningen  av  Emilsson  och  Danielsson  (2020)  visade  emellertid  att            
om  spikförbandet  hade  en  oändlig  rotationsstyvhet,  förskjuts  ändå  den  underspända  balken  ut              
cirka  200-300  mm  vid  belastning  motsvarande  den  dimensionerande  belastningen  i            
brottgränstillstånd.  Således  kan  inte  spikförbandet  förhindra  vippning  av  balkens  tryckta            
underkant   oavsett   dess   rotationsstyvhet.     
  

För  att  förhindra  vippning  av  takbalkens  tryckta  underkant,  skulle  ett  alternativ  kunna  vara  att                
introducera  ytterligare  ett  stagningssystem  i  konstruktionen  som  placeras  vid  balkens            
underkant  vid  anslutningarna  med  trycksträvorna.  Detta  hade  medfört  att  takbalken  blir  stagad              
i  alla  sina  tryckta  delar  samt  att  spikförbandet  blir  mindre  momentbelastat  då              
sidoförskjutningarna  kan  reduceras.  Detta  alternativ  eliminerar  emellertid  inte  det           
grundproblem  som  diskuteras  av  Thelandersson  och  Emilsson  (2020),  alltså  att  den             
underspända  balken  är  beroende  av  sekundär  stagning  och  att  konstruktionssystemet  saknar             
robusthet.   
  

Ett  annat  alternativ  hade  varit  att  öka  takbalkens  tvärsnittsbredd  för  att  göra  den  mindre                
vippningsbenägen.  Förslaget  tar  inte  hänsyn  till  andra  faktorer  som  istället  kan  påverka              
konstruktionen  såsom  ökad  egentyngd  och  ökade  spänningar.  Förslaget  tar  heller  ingen             
hänsyn   till   ekonomiska   aspekter.     
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Inverkan   på   rotationsstyvhet   vid   samtidig   tryck   och   moment   från   experimentell   studie     
Under  avsnitt  7.6.7  i  Figur  7.69  presenterades  rotationsstyvheten  i  spikförbandet  med             
avseende  på  andra  ordningens  effekter,  som  visade  sig  vara  mer  eller  mindre  oförändrad               
oberoende  av  om  spikförbandet  belastas  enaxiellt  eller  biaxiellt.  I  denna  analys  väljs  att               
redovisa  rotationsstyvheten  för  ett  enbart  momentbelastat  spikförband  ,  med         K0,φ   
plåttjocklek  4  mm.  Rotationsstyvheten  i  spikförbandet  i  den  experimentella  studien  innehåller             
4x8  spikar  av  typ  ankarspik  4mm,  vilken  omräknas  till  en  motsvarande  rotationsstyvhet        Φ        

 för  anslutningen  i  Tarfalahallen  med  4x100  spikar,  4mm.  Omräkningen  återfinns  i  Kφ          Φ     
Bilaga   12.     
  

 2, 8 kNm rad  K0,φ = 1 8 /  
  370 kNm rad  Kφ = 2 /   

  
Figur  8.1  illustrerar  likt  Figur  6.6  förskjutningen   ut  ur  plan  vid  anslutningen  mellan         uy        
takbalk  och  den  längsta  strävan  vid  belastning  beroende  på  spikförbandets  rotationsstyvhet,             
där   även   den   beräknade   rotationsstyvheten   från   den   experimentella   studien   inkluderas.     
  

  
Figur   8.1.   Samband   mellan   belastning   på   takbalk   och   förskjutning   ut   ur   plan   för   olika   antagna   

rotationsstyvheter   samt   beräknad   rotationsstyvhet   från   experimentell   studie,   med   initiala   
imperfektioner   om   max   20   mm   (Efter   Emilsson   &   Danielsson   2020 1 ).   

  

1   Universitetslektor   Henrik   Danielsson   har   lagt   in   rotationsstyvheten   från   uppmätt   data   i   RFEM-analysen,   som   
användes   i   analysen   av   Emilsson   &   Danielsson   (2020).   
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Den  beräknade  rotationsstyvheten  från  den  experimentella  studien  är  cirka  28-56%  högre  än              
de   uppskattade   rotationsstyvheterna   enligt   Emilsson   och   Danielsson   (2020).     
  

Rotationsstyvheten  för  ett  enbart  momentbelastat  spikförband  har  beräknats  till  2370            
kNm/rad.  Lasten  vid  rastillfället  har  tidigare  uppskattats  till  att  utgöra  cirka  70%  av  den                
dimensionerande  lasten  i  brottgränstillstånd.  Spikförbandet  var  vid  rastillfället  belastat  med            
både  tryckkraft  från  snö  och  egentyngder,  samt  ett  moment  på  grund  av  de  sidoförskjutningar                
som  uppkommer  vid  belastningen.  Som  sågs  i  Figur  7.69,  antar  rotationsstyvheten  sitt  högsta               
värde  vid  denna  belastning,  men  är  endast  13%  högre  än  rotationsstyvheten  för  ett  enbart                
momentbelastat  spikförband.  Den  beräknade  rotationsstyvheten  för  ett  enbart  momentbelastat           
spikförband  kan  därmed  vara  en  bra  uppskattning  av  styvheten  i  förbandet  i  Tarfalahallen               
strax   före   raset.     
  

I  Figur  8.1  kan  utläsas  att  rotationsstyvheten  uppmätt  från  den  experimentella  studien  vid  den                
uppskattade   raslasten   på   21,5   kN/m   ger   en   förskjutning   ut   ur   plan   på   cirka   70   mm.   
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9.   Slutsatser   

Den  inledande  pilotstudien  i  den  experimentella  studien  har  efter  genomförande  och             
utvärdering  visat  att  biaxiella  försök  är  möjliga  att  genomföra  under  de  förutsättningar  som               
finns  i  V-husets  laboratorium  vid  Lunds  Tekniska  högskola,  med  utrustning  från  avdelningen              
för   konstruktionsteknik.   
  

Hur   påverkas   förbandet   mellan   takbalk   och   trycksträva   vid   belastning?   
Den   experimentella   studien   har   visat   att:   
  

● Cirka  en  tredjedel  av  lasten  tas  upp  av  spikförbandet  i  en  anslutning  mellan  balk  och                 
sträva  vid  vertikalbelastning.  Spikförbandet  står  också  för  cirka  en  tredjedel  av  den              
totala  styvheten  för  hela  anslutningen.  Förbandets  styvhet  i  plan  har  visat  sig  påverkas               
av   spikplåtens   tjocklek,   där   en   ökad   plåttjocklek   medför   en   ökad   styvhet.     
  

Spikplåttjocklekens   inverkan   på   styvhet   vid   enaxiell   belastning   
● För  ett  endast  momentbelastat  spikförband  anses  plåttjockleken  i  spikförbandet  inte            

påverka  styvheten  ut  ur  plan,  då  skillnaden  mellan  styvheten  i  spikförband  med  tunn               
respektive  tjock  spikplåt  är  5%.  Träets  densitet  har  däremot  visat  sig  kunna  vara  en                
påverkande   faktor   på   styvheten.   
  

Spikplåttjocklekens   inverkan   på   styvhet   vid   biaxiell   belastning   
● För  ett  spikförband  belastat  med  samtidig  vertikallast  och  moment,  kan  ingen  entydig              

slutsats  dras  gällande  hur  styvheten  ut  ur  plan  påverkas  av  spikplåttjockleken  i              
förbandet  vid  vertikallast  upp  till  medel  vertikalbelastning.  Vid  hög  vertikalbelastning            
uppvisar  spikförband  med  tjocka  spikplåtar  en  lika  stor  eller  något  högre  styvhet              
jämfört   med   tunna   spikplåtar.     

  
Inverkan   på   styvhet   vid   biaxiell   belastning   

● Inverkan  på  styvheten  ut  ur  plan  vid  samtidig  vertikallast  och  moment  visar  olika               
beteende  beroende  på  metod,  vilket  visas  i  Figur  9.1.  Den  elastiska  styvheten  ser  inte                
ut  att  avta  förrän  provkroppen  belastas  med  hög  vertikalbelastning.  Brottmetoden  visar             
däremot  avtagande  styvheter  vid  ökad  vertikalbelastning  likt  hypotesen  om  linjärt            
avtagande  styvhet  vid  ökad  vertikallast,  varvid  hypotesen  kan  ge  en  grov  uppskattning              
av  inverkan  på  styvhet  vid  biaxiell  belastning  i  ett  spikförband  vid  högre  laster.  Vid                
hög   vertikalbelastning   och   samtidigt   moment   minskar   styvheten   oberoende   av   metod.     
  

Rotationsstyvheten  med  avseende  på  andra  ordningens  effekter  i  spikförbandet  är  i             
princip  oförändrad  oberoende  av  spikförbandets  belastning,  vilket  kan  vara  användbar            
information   vid   olinjära   beräkningar.     
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Figur   9.1.   Samband   mellan   styvhet   och   vertikalbelastning   vid   biaxiell   belastning.   

  
Interaktion   mellan   vertikallast   och   moment   vid   brott     

● För  ett  spikförband  belastat  med  samtidig  vertikallast  och  moment  medför  en  ökning              
av  vertikalbelastningen  en  minskning  av  momentkapaciteten,  vilket  illustreras  i  Figur            
9.2.  Hypotesen  om  en  linjär  minskning  av  moment  vid  ökad  vertikallast  kan  därmed               
vara  ett  bra  sätt  att,  något  konservativt,  uppskatta  interaktionen.  I  interaktionen  med              
hänsyn  till  andra  ordningens  effekter  ökar  momentkapaciteten  när  spikförbandet  är            
biaxiellt   belastat.     

  

  
Figur   9.2.   Interaktionssamband   mellan   vertikallast   och   moment.     
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Hur  hade  raset  av  Tarfalahallen  kunnat  undvikas  med  andra  konstruktionstekniska            
lösningar?   
Slutsatserna  från  den  experimentella  studien  har  visat  att  rotationsstyvheten  i  ett  spikförband              
med  avseende  på  andra  ordningens  effekter  i  princip  är  oförändrad  oberoende  av  hur               
spikförbandet  belastas.  Undersökningen  av  Tarfalahallen  med  anledning  av  raset  har            
emellertid  visat  att  spikförbandet  inte  kan  förhindra  vippning  oavsett  dess  rotationsstyvhet,             
och  att  den  troliga  orsaken  till  raset  är  vippning  av  takbalkens  underkant  vid  anslutningen                
mellan   takbalk   och   trycksträva.   Möjliga   alternativ   för   att   förhindra   vippning   av   takbalken   är:   
  

● Att  introducera  ytterligare  ett  stagningssystem  mellan  limträbalkarnas  underkant  vid           
anslutningen   med   trycksträvorna.     

  
● Att   öka   limträbalkens   tvärsnittsbredd.     
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10.   Förslag   på   vidare   studier   
● Under  den  experimentella  studien  varierades  endast  spikplåttjockleken  i  spikförbandet           

medan  andra  parametrar  var  konstanta.  En  fortsatt  studie  av  enaxiella  och  biaxiella              
försök  där  spikplåttjocklek  hålls  konstant  och  spikdiameter  och  antal  spik  istället             
tillåts  variera  hade  varit  av  intresse,  för  att  djupare  undersöka  dessa  parametrars              
inverkan  på  styvheten  ur  plan.  Exempelvis  ger  5  mm  spik  i  samma  spikförband  som                
använts   i   studien   en   ökning   av   den   teoretiskt   beräknade   styvheten   på   19%.     

  
● Eftersom  styvhetens  inverkan  av  vertikalbelastning  vid  biaxiella  försök  i  den            

experimentella  studien  visade  sig  starkt  beroende  av  vilken  metod  som  användes  för              
att  bestämma  styvheten,  skulle  en  fortsatt  studie  kunna  fokusera  på  att  inkludera  och               
utvärdera  fler  metoder  för  bestämning  av  styvhet,  för  att  vidare  undersöka  vilken              
inverkan   metodvalet   har   på   styvheten   ur   plan   vid   biaxiell   belastning.     

  
● En  inriktning  för  en  fortsatt  studie  kan  vara  att  fokusera  på  att  vidare  undersöka  ett                 

eventuellt  samband  mellan  träets  densitet  och  spikförbandets  styvhet  ur  plan,  då  man              
sett   tendenser   till   att   en   högre   densitet   ger   en   högre   styvhet.   

  
● Eftersom  det  finns  många  stora  fastigheter  av  limträ  som  utsätts  för  varierande  klimat,               

exempelvis  oisolerade  ridhus  och  jordbruksfastigheter,  hade  det  varit  av  intresse  att             
undersöka   om   träets   fuktkvot   har   någon   inverkan   på   styvheten.     
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Bilagor 
Bilaga 1: Rotationsstyvhet för spikförband i Tarfalahallen 
Beräkningsunderlag för uppskattning av rotationsstyvhet för spikförband mellan limträbalk och 

trycksträva i utredningen av Tarfalahallen (Emilsson & Danielsson 2020).   

 

 
Figur 1. Spikförband i Tarfalahallen och modelleringsantagande 

𝑏𝑏𝑎𝑙𝑘 = 𝑏𝑠𝑡𝑟ä𝑣𝑎 = 0,215 𝑚  

 

Spikförbandet modelleras som en rotationsfjäder enligt Figur 1. 

𝑀 = 𝐾𝜑 ∙ 𝜑  [𝑁𝑚]    (*) 

𝑀                 Moment [𝑁𝑚] 

𝐾𝜑               Fjäderstyvhet [𝑁𝑚/𝑟𝑎𝑑] 

 𝜑                Vinkeländring [𝑟𝑎𝑑] 

Rotationsfjäderns styvhet bestäms från axialstyvhet 𝐾𝑢 [𝑁/𝑚] för förband med plåt och spik på 

respektive sida enligt Figur 2. 

 
Figur 2. Beräkningsantaganden.  

𝐹 = 𝐾𝑢 ∙ 𝑢 (1)  tan(𝜑) ≈ 𝜑 =
𝑢

𝑏/2
=

2𝑢

𝑏
 (2) 𝑀 = 𝐹 ∙ 𝑏  (3) 

𝑢 Axialförskjutning [𝑚] 

 

(1) och (2) insatt i (3) ger: 

𝑀 = 𝐾𝑢 ∙ 𝑏2  ∙
𝜑

2
  (4)  



(4) insatt i (*) ger uttryck för rotationsstyvheten 𝐾𝜑 med avseende på axialstyvheten 𝐾𝑢: 

𝐾𝜑 = 𝐾𝑢 ∙
𝑏2

2
 [𝑁𝑚/𝑟𝑎𝑑] (5)     

 

Bestämning av axialstyvhet 𝐾𝑢 för en sida: 

 
Figur 3. Total axialstyvhet för en sida. 

Eftergivligheten antas uppkomma från två seriekopplade spikförband enligt Figur 3. 

Axialstyvhet för seriekopplade förband uttrycks som:  

1

𝐾𝑢
=

1

𝐾1
+

1

𝐾2
  (6) 

 

Beräkning av förskjutningsmodul 𝐾𝑠𝑒𝑟 för enskild spik utan förborrning enligt EN 1995-1-1:2004 

(avsnitt 7.1, tabell 7.1): 

𝐾𝑠𝑒𝑟 =
𝜌𝑚

1,5𝑑0,8

30
 [𝑁/𝑚𝑚] 

Träets medeldensitet 𝜌𝑚 = 400 𝑘𝑔/𝑚3 , spikdiameter 𝑑 = 4𝑚𝑚  

𝐾𝑠𝑒𝑟 =
4001,5∙ 40,8

30
= 808,4 𝑁/𝑚𝑚  

För förband stål-trä får 𝐾𝑠𝑒𝑟 multipliceras med faktor 2,0 vilket ger: 

𝐾𝑠𝑝𝑖𝑘 = 𝐾𝑠𝑒𝑟 ∙ 2 = 1617 𝑁/𝑚𝑚   

 

Styvhet per spikförband med antal spikar 𝑛 = 𝑛1 = 𝑛2 = 100 blir: 

𝐾1 = 𝐾2 = 𝑛 ∙ 𝐾𝑠𝑝𝑖𝑘 = 161700 𝑘𝑁/𝑚   

 

Axialstyvheten för seriekopplade spikförband beräknas genom insättning i (6): 

𝐾𝑢 = (
1

161700
+

1

161700
)−1 = 80850 𝑘𝑁/𝑚  

 

Rotationsstyvheten kan beräknas enligt ekvation (5) med 𝑏 = 0,215 𝑚: 

𝐾𝜑 = 𝐾𝑢 ∙
𝑏2

2
   ≈ 𝟏𝟖𝟓𝟎 𝒌𝑵𝒎/𝒓𝒂𝒅       

 



Bilaga 2: Beräkning för kontroll av lastceller & dimensionering 

av spikförband 
Beräkningar för att uppskatta bärförmågan i provkropparna som belastas enaxiellt enligt Figur 1 utförs 

för att kontrollera att provkropparnas bärförmåga inte överstiger lastcellernas maximala lastkapacitet, 

som är 100 kN för vertikallasten och 50 kN för horisontallasten. Endast beräkningar för enaxiell 

belastning utförs, då bärförmågan antas vara högre vid enaxiell belastning än vid biaxiell belastning. 

Beräkningsgång redovisas för spikförband med tunn spikplåt. Minsta bärförmåga och brottmod för 

spikförband med tjock spikplåt redovisas endast med framräknat värde.  

Under samtliga beräkningar antas provkroppen vara ideal och laster angripa centriskt.  

 
Figur 1. Randvillkor för Prov 1–3 

Indata avseende geometriska egenskaper i provkroppen samt egenskaper för det limträ och stål som 

används under huvudstudien presenteras nedan. 

Geometriska egenskaper 

Geometriska indata 

Balkbredd 𝑏𝑏 56 𝑚𝑚 

Balkhöjd ℎ𝑏 270 𝑚𝑚 

Balklängd 𝑙𝑏 540 𝑚𝑚 

Strävabredd 𝑏𝑠 56 𝑚𝑚 

Strävahöjd ℎ𝑠 180 𝑚𝑚 

Strävalängd 𝑙𝑠 430 𝑚𝑚 

Balk, area 𝐴𝑏 15120 𝑚𝑚2 

Sträva area 𝐴𝑠 10080 𝑚𝑚2 

Spikplåt, bredd 𝑏 100 𝑚𝑚 

Spikplåt, längd 𝑙 240 𝑚𝑚 

Spikdiameter 𝑑 4 𝑚𝑚 

Sträva-Tröghetsmoment 𝐼𝑠,𝑦 2634240 𝑚𝑚4 

Sträva-Tröghetsmoment 𝐼𝑠,𝑧 27216000 𝑚𝑚4 

 

Limträegenskaper 

Egenskaper GL30c 
Hållfasthetsvärden [𝑴𝑷𝒂]   

𝑓𝑚,𝑘  30 

𝑓𝑡,0,𝑘 19,5 

𝑓𝑡,90,𝑘 0,5 

𝑓𝑐,0,𝑘 24,5 

𝑓𝑐,90,𝑘 2,5 

𝑓𝑣,𝑘 3,5 

𝑓𝑟,𝑘 1,2 

Styvhetsvärden [𝑴𝑷𝒂]  
𝐸0,05 10 800 

𝐸90,05 250 

𝐺05 540 

Densitet [𝒌𝒈/𝒎𝟑]  
𝜌𝑘  390 

𝜌𝑚𝑒𝑎𝑛  430 

Hållfasthet/styvhet, stål Spikplåt Ankarspik 
Sträckgräns 𝑓𝑦,𝑘 [𝑀𝑃𝑎] 250 - 

Brottgräns 𝑓𝑢,𝑘  [𝑀𝑃𝑎] - 600 

E-modul [𝐺𝑃𝑎] 210 210 



 

Prov 1: Vertikallast utan spikförband 
• Tryckkapacitet vinkelrätt fibrerna i balken 

 

𝑁𝑐,90,𝑅𝑘 = 𝑘𝑐,90 ⋅  𝑓𝑐,90,𝑘 ⋅ 𝐴𝑒𝑓  

𝑘𝑐,90 = 1 (avstånd mellan vertikallastens angreppspunkt och upplag är mindre än 2ℎ = 540 𝑚𝑚) 

𝐴𝑒𝑓 =𝑏𝑏 ∙ (𝑙𝑏 + 30 ∙ 2) = 56 ∙ (180 + 30 ∙ 2) = 13440 𝑚𝑚2  

𝑁𝑐,90,𝑅𝑘 = 1 ⋅  2.5 ⋅ 13440 = 33.6 𝑘𝑁  

 

• Tryckkapacitet parallellt fibrerna i sträva med hänsyn till knäckning  

Strävan antas vara ledad i båda ändarna.  

Strävan kontrolleras för knäckning i dess veka riktning.  

 

𝑁𝑐,0,𝑅𝑘 = 𝑘𝑐 ⋅  𝑓𝑐,0,𝑘 ⋅ 𝐴𝑠  

𝑖 = √
𝐼𝑠,𝑦

𝐴𝑠
= 16.17 𝑚𝑚  

𝜆 =
𝑙𝑒

𝑖
=

1∙430 𝑚𝑚

16.17 𝑚𝑚
= 26.60  

𝜆𝑟𝑒𝑙 =
𝜆

𝜋
√

𝑓𝑐,𝑜,𝑘

𝐸0.05
= 0.403 > 0.3 ; risk för knäckning  

𝑘 = 0.5(1 + 𝛽𝑐(𝜆𝑟𝑒𝑙 − 0.3) + 𝜆𝑟𝑒𝑙
2 ) = 0.5865; 𝛽𝑐 = 0.1 𝑓ö𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑡𝑟ä 

𝑘𝑐 =
1

𝑘+√𝑘2−𝜆𝑟𝑒𝑙
2

= 0.988  

𝑁𝑐,0,𝑅𝑘 = 0.988 ⋅  24,5 ⋅ 10080 = 244 kN  

 

Brottlast= min (𝑁𝑐,90,𝑅𝑘 , 𝑁𝑐,0,𝑅𝑘) = 33.6 𝑘𝑁 < 100 𝑘𝑁     𝑶𝑲! 

Förväntad brottmod: Intryckning av trä i balk vid upplag 

 

 Prov 2: Vertikallast med spikförband  
Provkroppen kontrolleras för tryck i spikplåt och buckling av spikplåt. Spikförbandet dimensioneras 

med förutsättningen att ha högre skjuvkapacitet än spikplåtens bucklingskapacitet.  

Indata, spik och stål 

Ståltjocklek 𝑡𝑠 = 2 𝑚𝑚  

Spikängd 𝑙𝑠𝑠 = 40 𝑚𝑚  

Spiklängd i träet 𝑡1 = 𝑙𝑠𝑠 − 𝑡𝑠 = 38 𝑚𝑚  

 



I enlighet med Träkonstruktion enligt Eurokoderna (2019) utförs tre kontroller som behövs uppfyllas 

för att kunna räkna skjuvbärförmåga i spikförbandet enligt Johansens teori: 

Kontroll av spikdimension i förhållande till virkesstorlek: 

Virkestorlek ≥ 7𝑑 = 28 𝑚𝑚 ⟹ 56 𝑚𝑚 ≥ 28 𝑚𝑚! 𝑶𝑲 

 

Den minsta förankringslängden från spets är 6𝑑 för ankarspik: 

Förankringslängden ≥ 6𝑑 = 24 𝑚𝑚 ⟹ 𝑙𝑠𝑠 − 𝑡𝑠 = 40 − 2 𝑚𝑚 = 38 ≥ 24 𝑚𝑚! 𝑶𝑲 

 

För att spikar från vardera sida om förbandet ska få vidröra varandra i ett tvåskärigt förband, bör 

avståndet från spikspets till bakre kant i träet i förbandets mittdel vara ≥ 4𝑑 = 16 𝑚𝑚 

⟹ 56 − 38 = 18 𝑚𝑚 ≥ 16 𝑚𝑚! 𝑶𝑲  

 

• Total tryckkapacitet i spikplåten 

 

𝑁𝑐,𝑅𝑘 = 𝐴𝑠𝑡å𝑙 ⋅  𝑓𝑦𝑘  

𝑁𝑐,𝑅𝑘 = 100 ∙ 2 ⋅  2 ∙ 250 = 100 𝑘𝑁  

Dessa värden är beräknade med total ståplåtsarea, d.v.s. 2 stålplåtar. 

 

• Buckling av spikplåt  

Spikplåtens bucklingslängd 𝑙𝑏𝑢𝑐𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔 är det största avstånd mellan två spikar. Spikplåten antas vara fast 

inspänd mellan båda spikarna.  

𝑙𝑏𝑢𝑐𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔 = 140 𝑚𝑚  

Bucklingslängd 𝐿𝑐𝑟 = 𝛽 ∙ 𝑙𝑏𝑢𝑐𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔 = 0.6 ∙ 140 = 84 𝑚𝑚  

𝑁𝑏,𝑅𝑘 = 𝜒 ∙ 𝐴𝑠𝑡å𝑙 ⋅  𝑓𝑦𝑘  

𝑖 = √
𝐼

𝐴
= √

𝑡𝑠
3∙𝑏

12∙𝑡𝑠∙𝑏
= 0.58 𝑚𝑚  

𝜆 =
𝐿𝑐𝑟

𝑖𝜋
√

𝑓𝑦𝑘

𝐸
= 1.60  

𝛼 = 0.49; för grupp c 

𝜙 = 0.5(1 + 𝛼(𝜆 − 0.2) + 𝜆2) = 2.12  

𝜒 =
1

ϕ+√𝜙2−𝜆2
= 0.285  

 

𝑁𝑏,𝑅𝑘 = 0.285 ∙ 100 ∙ 2 ⋅  2 ⋅  250 = 28.5 𝑘𝑁  

 



 

 

• Skjuvbärförmåga för och dimensionering av spikförband  

Spikförbandet som redovisas under detta avsnitt i Figur 2 för spikförband med tunn spikplåt, kommer 

även att användas under huvudstudien för provkroppar med tjock spikplåt. Ingen hänsyn tas till 

linverkan vid beräkning av skjuvbärförmåga per spik. 

 

Spikförbandet dimensioneras för en tunn spikplåt, eftersom följande samband uppfylls: 

Tunn stålplåt: 𝑡𝑠 ≤ 0.5𝑑 = 2 

Hålkanthållfasthet, trä: 

𝑓ℎ,𝑘 = 0.082 ∙ 𝜌𝑘 ∙ 𝑑−0.3 = 21.1 𝑀𝑃𝑎  

 

Flytmomentet för spik hämtas från tekniskt godkännande för ankarspik (ETA 2019): 

𝑀𝑦,𝑅𝑘 = 180 ∙ 𝑑2.6 = 6616.5 𝑁𝑚𝑚  

 

Skjuvbärförmåga per spik och skjuvplan för enskärigt förband: 

𝐹𝑣,𝑅𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 {
0.4𝑓ℎ,𝑘𝑡1𝑑 = 1.283 𝑘𝑁                      (𝑎)

1.15√2𝑀𝑦,𝑅𝑘𝑓ℎ,𝑘𝑑 = 1.215 𝑘𝑁      (𝑏)
= 1.215 𝑘𝑁  

 

Total skjuvbärförmåga per spik för två skjuvplan 𝐹𝑣,𝑅𝑘 = 1.215 ∙ 2 = 2.43 𝑘𝑁 

 

Antalet spikar väljs med hänsyn till att skjuvkapaciteten i spikförbandet ska vara högre än 

bucklingskapaciteten 𝑁𝑏,𝑅𝑘 : 

⟹ Minsta antal spikar som behövs 𝑛 =
𝑁𝑏,𝑅𝑘

𝐹𝑣,𝑅𝑘
=

28.5

2.43
= 12 𝑠𝑝𝑖𝑘𝑎𝑟  

 

Minsta avstånd mellan spikar, vilka används i spikplåt i provkroppen: 

𝑎1 = 10𝑑 = 40 𝑚𝑚 parallellt fiberriktningen 

𝑎2 = 5𝑑 = 20 𝑚𝑚 vinkelrätt fiberriktningen 

𝑎3,𝑡 = 15𝑑 = 60 𝑚𝑚 belastad ände 

𝑎3,𝑐 = 10𝑑 = 40 𝑚𝑚 obelastad ände 

𝑎4,𝑡 = 5𝑑 = 20 𝑚𝑚 belastad ände 

𝑎3,𝑐 = 5𝑑 = 20 𝑚𝑚 obelastad ände 

 



Utifrån de använda spikplåtarnas dimension och hålplacering tas valet att placera n=16 spikar per 

spikplåt enligt Figur 2. En kontroll utförs för att kontrollera att 𝑛𝑒𝑓 > 𝑛.   

𝑛𝑒𝑓 = 𝑛𝑘𝑒𝑓;  𝑘𝑒𝑓 = 0.85 då 𝑎1 = 10𝑑 

 

𝑛𝑒𝑓,𝑏𝑎𝑙𝑘 = 𝑛𝑏𝑎𝑙𝑘 = 2 ∙ (3 ∙ 2 + 2 ∙ 1) = 16 > 12 𝑠𝑝𝑖𝑘𝑎𝑟! 𝑶𝑲 ; antalet spikar för två skjuvplan i balk. 

𝑛𝑒𝑓,𝑠𝑡𝑟ä𝑣𝑎 = 2 ∙ (20.85 ∙ 4) = 14.42 > 12 𝑠𝑝𝑖𝑘𝑎𝑟! 𝑶𝑲 ; antalet spikar för två skjuvplan i strävan. 

 

𝐹𝑣,𝑅𝑘,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝑛𝑏𝑎𝑙𝑘 + 𝑛𝑒𝑓,𝑠𝑡𝑟ä𝑣𝑎) ∙ 1.215 = 37 𝑘𝑁 

 

 

Figur 2. Spikmönster i spikförband som används under huvudstudien.  

 

Brottlast, spikplåttjocklek 2mm = min (𝑁𝑐,𝑅𝑘 , 𝑁𝑏,𝑅𝑘, 𝐹𝑣,𝑅𝑘,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) = 28.5  𝑘𝑁 < 100 𝑘𝑁     𝑶𝑲! 

Förväntad brottmod: Buckling i spikplåt 

Brottlast, spikplåttjocklek 4mm  = 48.4  𝑘𝑁 < 100 𝑘𝑁     𝑶𝑲! 

Förväntad brottmod: Skjuvbrott i spikförband 

 

 Prov 3: Horisontallast med spikförband  
Vid beräkning av maximal horisontallast, antas provkroppen bete sig som en Eulerbalk belastad med 

en horisontallast enligt Figur 3 nedan.  



 
Figur 3. Provkropp utsatt för horisontallast. 

 

• Fläkning i balken 

 

𝐹90,𝑅𝑘 = 14𝑏𝑤√
ℎ𝑒

1−
ℎ𝑒
𝑏ℎ

  

ℎ𝑒 = 110 𝑚𝑚 

𝑤𝑝𝑙 = 100 𝑚𝑚 ; spikplåtens bredd parallellt med fiberriktningen 

𝑤 = (
𝑤𝑝𝑙

100
)0.35 = 1  

 

𝐹90,𝑅𝑘 = 14 ∙ 56 ∙ 1√
110

1−
110

270

= 10.68 𝑘𝑁  

 

Bärförmåga med hänsyn till fläkning omräknas till moment genom att multiplicera kraft med hävarm, 

under antagandet att 𝐹90,𝑅𝑘 verkar i tvärsnittsmitt.  

𝑀𝑅𝑘 = 𝐹90,𝑅𝑘 ∙ (𝑏𝑠 +
2∙𝑡𝑠

2
) = 0.62 𝑘𝑁𝑚  

 

Genom momentjämvikt mellan momentkapacitet med hänsyn till fläkning och yttre moment från 

horisontallast, kan den horisontella brottlasten 𝐻𝑢 lösas ut: 

𝑀𝐸𝑘 = 𝐻𝑢
ℎ𝑏∙𝑙𝑠

(ℎ𝑏+𝑙𝑠)
  

𝑀𝑅𝑘 ≥ 𝑀𝐸𝑘  

𝐻𝑢 = 𝑀𝑅𝑘
(ℎ𝑏+𝑙𝑠)

ℎ𝑏∙𝑙𝑠
= 0.62

(270+430)

270∙430
= 3.74 𝑘𝑁  

 

• Böjmomentkapacitet för spikplåten i sin veka riktning 

Horisontallasten som verkar på provkroppen i spikförbandets mitt, antas ge upphov till ett moment 

𝑀𝐸𝑘 som tas upp av spikplåtarna, under förutsättning att provkroppen beter sig som en Eulerbalk 

enligt Figur 3. 

𝑀𝐸𝑘 =
𝐻 ∙ ℎ𝑏 ∙ 𝑙𝑠

(ℎ𝑏 + 𝑙𝑠)
= 0.167𝐻 

𝑀𝑅𝑘 = 𝑊𝑒𝑙 ∙ 𝑓𝑦,𝑘  

𝑊𝑒𝑙,𝑠𝑝𝑖𝑘𝑝𝑙å𝑡 =  𝑊𝑒𝑙,𝑚𝑒𝑑 𝑠𝑡å𝑙𝑝𝑙å𝑡 − 𝑊𝑒𝑙,𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑠𝑡å𝑙𝑝𝑙å𝑡  



𝑊𝑒𝑙,𝑠𝑝𝑖𝑘𝑝𝑙å𝑡 =  
𝑏∙(𝑏𝑠+2𝑡𝑠)2

6
−

𝑏∙𝑏𝑠
2

6
= 7733 𝑚𝑚3  

 

𝑀𝑅𝑘 = 7733 ∙ 10−6 ∙ 250 ∙ 106 = 1.93 𝑘𝑁𝑚  

 

𝑀𝑅𝑘 ≥ 𝑀𝐸𝑘 ⟹ 𝐻𝑢 = 11.7 𝑘𝑁 

 

• Böjmomentkapacitet för strävan i sin veka riktning 

Kontroll av böjmomentkapacitet för strävan i en punkt x, precis bredvid spikplåtens ände i strävan 

enligt Figur 3:  

𝑀𝑅𝑘 ≥ 𝑀𝐸𝑘  

𝑀𝐸𝑘 =
𝐻∙ℎ𝑏∙((ℎ𝑏+𝑙𝑠)−𝑥)

(ℎ𝑏+𝑙𝑠)
  

𝑥 = ℎ𝑏 +
𝑙

2
= 0,27 + 0,12 = 0,39𝑚   

 

𝑊𝑒𝑙,𝑠𝑡𝑟ä𝑣𝑎 =  
ℎ𝑠∙𝑏𝑠

2

6
= 94080 𝑚𝑚3  

𝑀𝑅𝑘 = 𝑊𝑒𝑙,𝑠𝑡𝑟ä𝑣𝑎 ∙ 𝑓𝑚,𝑘 = 2.82 𝑘𝑁𝑚  

 

Från momentjämvikt kan den horisontella brottlasten lösas ut: 

𝐻𝑢 =
𝑀𝑅𝑘(ℎ𝑏+𝑙𝑠)

ℎ𝑏∙((ℎ𝑏+𝑙𝑠)−x)
= 23,6𝑘𝑁  

 

• Bärförmåga vid dragning vinkelrätt fiberriktningen i balken 

Kontroll av böjmomentkapacitet för balken i Figur 3 i en punkt x, precis bredvid spikplåtens ände i 

balken:  

Den punkt där stålplåten tar slut och övergår till balken ligger i 𝑥 = ℎ𝑏 +
𝑙

2
= 0,27 − 0,12 = 0.15 𝑚 

𝑀𝐸𝑘 =
𝐻∙𝑙𝑠∙𝑥

(ℎ𝑏+𝑙𝑠)
= 0.0921 ∙ 𝐻𝑢 𝑁𝑚  

 

𝑊𝑒𝑙,𝑏𝑎𝑙𝑘 =  
𝑏∙𝑏𝑏

2

6
= 52266.7 𝑚𝑚3; (Antas att dragspänningen fördelar sig jämnt på en bredd i balken 

motsvarande stålplåtens bredd som är 100 mm) 

𝑀𝑅𝑘 = 𝑊𝑒𝑙,𝑏𝑎𝑙𝑘 ∙ 𝑓𝑡,90,𝑘 = 2.63 𝑘𝑁𝑚  

𝑀𝑅𝑘 = 0.5 ∙ 106 ∙ 52266.7 ∙ 10−9 = 26.13 𝑁𝑚   

 

𝑀𝑅𝑘 ≥ 𝑀𝐸𝑘 ⟹ 26.13 ≥ 0.0921 𝐻𝑢 ⟹  𝐻𝑢 = 0.284 𝑘𝑁  

 



• Bärförmåga med hänsyn till klossbrott i strävan 

Klossbrott i strävan kontrolleras där spikmönster redovisas enligt figur 4. 

 
Figur 4. Spikplåtmönster i sträva. Dimensioner i [mm]. 

 

𝐹𝑏,𝑅𝑘 = {
1.5 ∙ 𝐴𝑛𝑒𝑡,𝑡 ∙ 𝑓𝑡,0,𝑘

0.7 ∙ 𝐴𝑛𝑒𝑡,𝑣 ∙ 𝑓𝑣,𝑘
  

 

𝐴𝑛𝑒𝑡,𝑡 = 𝐿𝑛𝑒𝑡,𝑡 ∙ 𝑡𝑡𝑟ä  

 

𝐿𝑛𝑒𝑡,𝑡 = 15 + 15 + 15 = 45 𝑚𝑚  

  

 𝑡𝑡𝑟ä = 𝑡1 = 38 𝑚𝑚  

 

𝐴𝑛𝑒𝑡,𝑡 = 𝐿𝑛𝑒𝑡,𝑡 ∙ 𝑡𝑡𝑟ä = 1710 𝑚𝑚2  

 

𝐴𝑛𝑒𝑡,𝑣 =
𝐿𝑛𝑒𝑡,𝑣

2
∙ (𝐿𝑛𝑒𝑡,𝑡 + 2𝑡𝑒𝑓)  

  

𝐿𝑛𝑒𝑡,𝑣 = 7.5 + 7.5 + 35 + 35 = 85 𝑚𝑚  

 

𝑡𝑒𝑓 = 1.4 ∙ √
𝑀𝑦,𝑅𝑘

𝑓ℎ,𝑘∙𝑑
= 1.4 ∙ √

6616.5

21.1∙4
= 12.40 𝑚𝑚; för brottmod (b)  

 

𝐴𝑛𝑒𝑡,𝑣 =
85

2
∙ (45 + 2 ∙ 12.40) = 2966.13 𝑚𝑚2  

 

𝐹𝑏,𝑅𝑘 = 𝑚𝑎𝑥 {
1.5 ∙ 1710 ∙ 19.5 = 50.02 𝑘𝑁
0.7 ∙ 2966.13 ∙ 3.5 = 7.3 𝑘𝑁

= 50 𝑘𝑁  

 

𝑀𝑅𝑘 = 𝐹𝑏,𝑅𝑘 ∙ (𝑏𝑠 +
2∙𝑡𝑠

2
) = 2.9 𝑘𝑁𝑚  

 

𝑀𝐸𝑘 = 𝐻𝑢
ℎ𝑏∙𝑙𝑠

(ℎ𝑏+𝑙𝑠)
  

 

𝑀𝑅𝑘 ≥ 𝑀𝐸𝑘  
 



𝐻𝑢 = 𝑀𝑅𝑘

(ℎ𝑏 + 𝑙𝑠)

ℎ𝑏 ∙ 𝑙𝑠
= 2.9

(270 + 430)

270 ∙ 430
= 17.5 𝑘𝑁 

 

Brottlast, plåttjocklek 2mm= min (3.74 𝑘𝑁, 11.7 𝑘𝑁, 23,6𝑘𝑁, 0.284 𝑘𝑁, 17.5𝑘𝑁) = 0.28 𝑘𝑁 < 50 𝑘𝑁𝑶𝑲! 

Förväntad brottmod: Dragning vinkelrätt fiberriktningen i balken 

Brottlast, spikplåttjocklek 4mm  = 0,28  𝑘𝑁 < 50 𝑘𝑁     𝑶𝑲! 

Förväntad brottmod: Dragning vinkelrätt fiberriktningen i balken 

 

 

  



Bilaga 3: Fuktkvot i trä och RF/temperatur i luft  
 

Prov 1     
Datum:  2021-03-31    

RF: 37%    

Temp:  21,5°C    

P1-1 tom P3-1    

Provdel     Fuktkvot [%]             Medelfuktkvot [%] 
B1 9,1 10,1 9,8 9,67 

S1 9,8 10,3 9,8 9,97 

B2 9,1 9,6 9,3 9,33 

S2 10,8 11,4 10,2 10,80 

B3 9,8 10,3 9,4 9,83 

S3 9,4 11,1 10,3 10,27 

 
Prov 2, spikplåttjocklek 2mm   
Datum:  2021-03-31    
RF: 37%    
Temp:  21,5°C    
AP4-2 tom AP6-2    

Provdel     Fuktkvot [%]             Medelfuktkvot [%] 
AB4 9,8 10 9,5 9,77 

AS4 9,6 9,5 9,8 9,63 

AB5 9,3 9,2 8,9 9,13 

AS5 9,8 10 9,7 9,83 

AB6 9,8 9,3 9,3 9,47 

AS6 9,4 10 9,8 9,73 

 

Prov 2, spikplåttjocklek 4mm   
Datum:  2021-04-07    
RF: 22%    
Temp:  24,5°C    
BP4-2 tom BP6-2    

Provdel     Fuktkvot [%]             Medelfuktkvot [%] 
BB4 8,6 8,9 8,8 8,77 
BS4 11,3 11,8 11,2 11,43 

BB5 8,5 9,2 8,9 8,87 
BS5 9,7 10,6 10,5 10,27 
BB6 8,7 10 9 9,23 

BS6 10,3 10,8 9,4 10,17 

 

 

 

 

 

 



Prov 3, spikplåttjocklek 2mm   
Datum:  2021-03-30    
RF: 41%    
Temp:  21,1°C    
AP7-3 tom AP9-3    

Provdel     Fuktkvot [%]             Medelfuktkvot [%] 
AB7 10 9 9,6 9,53 
AS7 10,2 10,2 9,9 10,10 
AB8 9,6 10 9,7 9,77 
AS8 9,8 10,2 9,8 9,93 
AB9 9,4 10,4 9,8 9,87 
AS9 10,3 10,2 9,8 10,10 

 

Prov 3, spikplåttjocklek 4mm   
Datum:  2021-04-07    
RF: 22%    
Temp:  24,5°C    
BP7-3 tom BP9-3    

Provdel     Fuktkvot [%]             Medelfuktkvot [%] 
BB7 8,8 9,9 8,6 9,10 
BS7 9 10 9,8 9,60 
BB8 10,5 8,4 8,9 9,27 
BS8 9,9 10 10,1 10,00 
BB9 9,8 10,3 9,7 9,93 
BS9 9,6 9,2 9,7 9,50 

 
Prov 4, spikplåttjocklek 2mm   

 AP10-AP15 AP16-AP18   
Datum:  2021-04-01 2021-04-05   
RF: 35% 21%   
Temp:  22,3 21,8   
AP10-4 tom AP18-4  

  
Provdel     Fuktkvot [%]             Medelfuktkvot [%] 

AB10 9,8 10,1 9,4 9,77 
AS10 10,3 10,2 10 10,17 
AB11 9,3 8,7 9 9,00 
AS11 10,2 10,3 9,8 10,10 
AB12 8,9 9,4 9,3 9,20 
AS12 10,2 10,2 9,7 10,03 
AB13 9,3 10,4 9,1 9,60 
AS13 9,3 9,7 9,8 9,60 
AB14 9,2 10 9,4 9,53 
AS14 9,8 10,2 9,9 9,97 
AB15 9,8 9,9 9,4 9,70 
AS15 8,8 10,1 9,9 9,60 
AB16 9,2 10,6 9,4 9,73 
AS16 9,4 9 9 9,13 
AB17 9,4 10,1 9,6 9,70 
AS17 8 8,3 9,5 8,60 
AB18 8,4 9,9 8,9 9,07 
AS18 9,4 9,8 9,7 9,63 

 



Prov 4, spikplåttjocklek 4mm   
Datum:  2021-04-08    
RF: 28%    
Temp:  22°C    
BP10-4 tom BP18-4    

Provdel     
Fuktkvot 

[%] 
            Medelfuktkvot [%] 

BB10 9 10 9 9,33 

BS10 8,8 10 9,4 9,40 

BB11 8,9 9,2 9,2 9,10 

BS11 9,1 10,5 9,8 9,80 

BB12 8,5 8,8 8,3 8,53 

BS12 10,4 10,2 8,6 9,73 

BB13 9 9,1 8,4 8,83 

BS13 9,6 10,7 10 10,10 

BB14 9 9,8 9,1 9,30 

BS14 9,3 9,3 9,6 9,40 

BB15 8,3 9,7 9,6 9,20 

BS15 9,3 9,7 9,5 9,50 

BB16 8,9 9,6 9,5 9,33 

BS16 9,9 10,1 9,4 9,80 

BB17 9,2 9,6 8,9 9,23 

BS17 10,3 10,4 9,2 9,97 

BB18 9,2 9,8 9,5 9,50 

BS18 10,5 11 9,8 10,43 

 

  



Bilaga 4: Stickprov för bestämning av densitet  
Densitetsmätning för tre slumpvis utvalda provkroppar, som senare användes som provkropp BP13-

4, BP14-4, och BP15-4. 

 

Del 
b, medel 

[mm] 
h, medel 

[mm] 
L, medel 

[mm] 
Massa  

[kg] 
Densitet 
[kg/m3] 

Medelfuktkvot 
[%] 

Balk 1 56,1 268,0 541,5 3,716 457 9,17 
Balk 2 55,2 268,0 544,8 3,474 431 9,53 
Balk 3 56,0 268,0 543,5 3,698 454 10,27 

        Medelvärde 447 9,66 

Sträva 1 55,8 177,3 431,5 1,991 467 9,37 
Sträva 2 55,9 177,0 430,0 2,077 488 11,00 
Sträva 3 55,9 177,5 431,0 1,956 458 10,73 

        Medelvärde 471 10,37 

 

Mått i [mm] Balk 1 Balk 2 Balk 3 Sträva 1 Sträva 2 Sträva 3 
b,1 57,4 56,8 55,7 56,4 55,9 56,8 

b,2 57 54,9 56 55 56 55,2 

b,3 54,9 54,8 56 55 55,9 56,6 

b,4 55 54,4 56,1 56,6 55,7 54,9 

b, medel 56,1 55,2 56,0 55,8 55,9 55,9 

h,1 268 268 268 177 177 178 

h,2 268 268 268 178 177 178 

h,3 268 268 268 177 177 177 

h,4 268 268 268 177 177 177 

h, medel 268 268 268 177,3 177 177,5 

L,1  542 546 544 432 430 431 

L,2 542 545 544 431 430 431 

L,3 541 544 543 432 430 431 

L,4 541 544 543 431 430 431 

L, medel 541,5 544,8 543,5 431,5 430,0 431,0 

  



 

Bilaga 5a: Foton på intryckning av provkropp P2-1 och P3-1 

under Prov 1 
 

   

   
 

Bilaga 5b: Beräkning av vertikalstyvheten för Prov 1  
 

 
 

Provkropp K [kN/mm] 
P1-1 17,14 

P2-1 24,52 

P3-1 19,00 

Medelvärde 20,22 
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Bilaga 6: Beräkning av vertikalstyvhet för Prov 2  
 

 

 

 

 

2mm K [kN/mm] 4mm K [kN/mm]   
AP4-2 14,37 BP4-2 22,84 

AP5-2 24,81 BP5-2 26,73 

AP6-2 24,52 BP6-2 24,42 

Medelvärde 21,23 Medelvärde 24,67 
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Bilaga 7: Beräkning av styvhet för Prov 3 
 

 

 

2mm K,0 [kN/mm] 4mm K,0 [kN/mm]   
AP7-3 0,516 BP7-3 0,466 

AP8-3 0,507 BP8-3 0,556 

AP9-3 0,447 BP9-3 0,376 

Medelvärde 0,490 Medelvärde 0,466 

 

 

 

 

y = 0,5163x

y = 0,5073x

y = 0,4472x

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 1 2 3 4 5 6 7

H-Last [kN]

Sidodeformation [mm]

Beräkning av styvhet K,0 
2mm

AP7-3

AP8-3

AP9-3

Linjär (AP7-3)

Linjär (AP8-3)

Linjär (AP9-3)

y = 0,4659x

y = 0,5557x

y = 0,3761x

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 1 2 3 4 5 6 7

H-Last [kN]

Sidodeformation [mm]

Beräkning av styvhet K,0
4mm

BP7-3

BP8-3

BP9-3

Linjär (BP7-3)

Linjär (BP8-3)

Linjär (BP9-3)



Bilaga 8a: Last-deformationsdiagram för provkroppar vid Prov 4 
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Bilaga 8b: Beräkning av styvhet vid Prov 4 
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Bilaga 9: Indata till figur över inverkan av styvhet vid biaxiell 

belastning  
 

2mm 
K 

[kN/mm] 
V,brott 

[kN] 
K/K,0 

[-] 
V/V,0,brott 

[-] 
4mm 

K 
[kN/mm]  

V,brott 
[kN]  

K/K,0 
[-]  

V/V,0,brott 
[-]  

25% av 
V,0,brott 

        
25% av 

V,0,brott 
        

AP10-4 0,619 18,15 1,26 0,26 BP10-4 0,461 18,22 0,99 0,24 

AP11-4 0,425 15,84 0,87 0,23 BP11-4 0,381 19,30 0,82 0,25 

AP12-4 0,586 16,78 1,20 0,24 BP12-4 0,425 18,20 0,91 0,24 

Medelvärde 0,543 16,93 1,11 0,25 Medelvärde 0,422 18,57 0,91 0,24 

STD 0,08 0,95 0,17 0,01 STD 0,03 0,51 0,07 0,01 

50% av 
V,0,brott 

        
50% av 

V,0,brott 
        

AP13-4 0,424 31,87 0,86 0,46 BP13-4 0,355 36,79 0,76 0,48 

AP14-4 0,569 34,49 1,16 0,50 BP14-4 0,318 33,942 0,68 0,44 

AP15-4 0,625 30,98 1,28 0,45 BP15-43 0,593 36,49 1,27 0,47 

Medelvärde 0,539 32,45 1,10 0,47 Medelvärde 0,422 35,74 0,91 0,46 

STD 0,08 1,49 0,17 0,02 STD 0,12 1,28 0,26 0,02 

75% av 
V,0,brott 

        
75% av 

V,0,brott 
        

AP16-41,3 0,279 43,552 0,57 0,63 BP16-4 0,308 50,892 0,66 0,66 

AP17-41,3 0,325 43,282 0,66 0,63 BP17-43 0,424 54,02 0,91 0,70 

AP18-4 0,490 50,55 1,00 0,74 BP18-4 0,285 50,492 0,61 0,65 

Medelvärde 0,365 45,80 0,74 0,67 Medelvärde 0,339 51,80 0,73 0,67 

STD 0,09 3,36 0,18 0,05 STD 0,06 1,58 0,13 0,02 

(1) Brottlast inträffar i samband med ett tryckfall från hydraulisk belastning. Brottpunkt korrigeras till högsta värde före 
tryckfall.  
(2) V-last ligger utanför accepterat intervall för konstant V-last. 
(3) Provkroppen uppvisar sidodeformationer från V-last före belastning av H-last. 

 

 

 

  



Bilaga 10: Indata till figur över inverkan av styvhet vid biaxiell 

belastning, brottmetoden 
 

2mm 
K 

[kN/mm] 
V,brott 

[kN] 
K/K,0  

[-] 
V/V,0,brott  

[-] 
4mm K [kN/mm]  

V,brott 
[kN]  

K/K,0  
[-]  

V/V,0,brott 
[-]  

25% av 
V,0,brott 

       
25% av 

V,0,brott 
        

AP10-4 0,419 18,15 0,85 0,26 BP10-4 0,388 18,22 0,83 0,24 

AP11-4 0,299 15,84 0,61 0,23 BP11-4 0,335 19,30 0,72 0,25 

AP12-4 0,364 16,78 0,74 0,24 BP12-4 0,310 18,20 0,66 0,24 

Medelvärde 0,361 16,93 0,74 0,25 Medelvärde 0,344 18,57 0,74 0,24 

STD 0,05 0,95 0,10 0,01 STD 0,03 0,51 0,07 0,01 

50% av 
V,0,brott 

        
50% av 

V,0,brott 
        

AP13-4 0,281 31,87 0,57 0,46 BP13-4 0,316 36,79 0,68 0,48 

AP14-4 0,345 34,49 0,70 0,50 BP14-4 0,271 33,94 0,58 0,44 

AP15-4 0,313 30,98 0,64 0,45 BP15-4 0,275 36,49 0,59 0,47 

Medelvärde 0,313 32,45 0,64 0,47 Medelvärde 0,287 35,74 0,62 0,46 

STD 0,03 1,49 0,05 0,02 STD 0,02 1,28 0,04 0,02 

75% av 
V,0,brott 

        
75% av 

V,0,brott 
        

AP16-4 0,148 43,55 0,30 0,63 BP16-4 0,261 50,89 0,56 0,66 

AP17-4 0,134 43,28 0,27 0,63 BP17-4 0,250 54,02 0,54 0,70 

AP18-4 0,201 50,55 0,41 0,74 BP18-4 0,137 50,49 0,29 0,65 

Medelvärde 0,161 45,80 0,33 0,67 Medelvärde 0,216 51,80 0,46 0,67 

STD 0,03 3,36 0,06 0,05 STD 0,06 1,58 0,12 0,02 

 

  



Bilaga 11 – Indata till figur över inverkan av rotationsstyvhet vid 

belastning  

2mm 
K,rot 

[kNm/rad] 
K,rot/K,0,rot 

[-] 
V-last 
[kN] 

V/V,0,brott 
[-] 

M,tot 
[kNm] 

M,tot/M,0,brott 
[-] 

AP10-4 14,54 1,16 18,15 0,26 1,33 1,38 

AP11-4 10,84 0,87 15,84 0,23 1,01 1,05 

AP12-4 12,79 1,02 16,78 0,24 1,20 1,25 

Medelvärde 12,73 1,02 16,93 0,25 1,18 1,22 

STD 1,51 0,12 0,95 0,01 0,13 0,14 

AP13-4 13,00 1,04 31,87 0,46 1,21 1,25 

AP14-4 15,22 1,22 34,49 0,50 1,38 1,43 

AP15-4 13,76 1,10 30,98 0,45 1,28 1,33 

Medelvärde 13,99 1,12 32,45 0,47 1,29 1,34 

STD 0,92 0,07 1,49 0,02 0,07 0,07 

AP16-4 11,29 0,90 43,55 0,63 0,99 1,03 

AP17-4 10,86 0,87 43,28 0,63 0,92 0,95 

AP18-4 13,93 1,11 50,55 0,74 1,27 1,32 

Medelvärde 12,02 0,96 45,80 0,67 1,06 1,10 

STD 1,36 0,11 3,36 0,05 0,15 0,16 

 

4mm 
K,rot 

[kNm/rad]  
K,rot/K,0,rot 

[-] 
V-last 
[kN]  

V/V,0,brott 
[-]  

M,tot 
[kNm]  

M,tot/M,0,brott  
[-] 

BP10-4 13,69 1,06 18,22 0,24 1,26 1,28 
BP11-4 12,41 0,96 19,30 0,25 1,16 1,17 
BP12-4 11,53 0,90 18,20 0,24 1,05 1,06 

Medelvärde 12,54 0,97 18,57 0,24 1,16 1,17 
STD 0,89 0,07 0,51 0,01 0,09 0,09 

BP13-4 14,78 1,15 36,79 0,48 1,34 1,36 
BP14-4 13,10 1,02 33,94 0,44 1,23 1,25 
BP15-4 13,61 1,06 36,49 0,47 1,26 1,28 

Medelvärde 13,83 1,07 35,74 0,46 1,28 1,29 
STD 0,71 0,05 1,28 0,02 0,05 0,05 

BP16-4 15,61 1,21 50,89 0,66 1,47 1,49 
BP17-4 15,83 1,23 54,02 0,70 1,46 1,48 
BP18-4 12,14 0,94 50,49 0,65 1,12 1,14 

Medelvärde 14,53 1,13 51,80 0,67 1,35 1,37 
STD 1,69 0,13 1,58 0,02 0,16 0,16 

 

2mm 
K,0,rot 

[kNm/rad] 
M,0,brott 

[kNm] 
4mm 

K,0,rot 
[kNm/rad]  

M,0,brott 
[kNm]  

AP7-3 13,45 1,05 BP7-3 12,83 0,98 
AP8-3 13,23 1,00 BP8-3 15,20 1,04 
AP9-3 10,88 0,83 BP9-3 10,60 0,94 

Medelvärde 12,52 0,96 Medelvärde 12,88 0,99 
STD 1,16 0,09 STD 1,88 0,04 

 

 

 

 



2mm 
K,rot 

[kNm/rad] 
K,rot/K,0,rot 

[-] 
V-last 
[kN] 

V/V,0,brott 
[-] 

M 
[kNm] 

M/M,0,brott 
[-] 

AP4-2 11,89 0,95 62,43 0,91 0,53 0,55 

AP5-2 12,09 0,97 72,21 1,05 0,60 0,62 

AP6-2 13,42 1,07 71,20 1,04 0,45 0,47 

Medelvärde 12,47 1,00 68,61 1,00 0,53 0,55 
STD 0,68 0,05 4,39 0,06 0,06 0,06 

4mm 
K,rot 

[kNm/rad] 
K,rot/K,0,rot 

[-] 
V-last 
[kN] 

V/V,0,brott 
[-] 

M 
[kNm] 

M/M,0,brott 
[-] 

BP4-21 - - - - - - 

BP5-2 12,06 0,94 76,56 0,99 0,93 0,95 
BP6-2 13,07 1,02 77,98 1,01 0,79 0,80 

Medelvärde 12,57 0,98 77,27 1,00 0,86 0,87 

STD 0,51 0,04 0,71 0,01 0,07 0,07 

(1) Mätdata från provkropp BP4-2 används ej i avsnitt 7.6.7 på grund av avvikande brottmod, som ger 
avvikande värden på K och M.  

 

  



Bilaga 12 – Omräkning från uppmätt rotationsstyvhet till 

rotationsstyvhet för Tarfalahallen 
Den uppmätta rotationsstyvheten 𝐾0,𝜑 för spikförband med tjock spikplåt med 4x8 spik omräknas till 

rotationsstyvhet med samma inparametrar för antal spik och balkbredd som i Tarfalahallen. 

𝐾0,𝜑 = 12,88 𝑘𝑁𝑚/𝑟𝑎𝑑  

 

Under Bilaga 1, som redovisar beräkningsgången för uppskattning av rotationsstyvhet i spikförbandet 

i Tarfalahallen, bestäms i ekvation 5, fortsättningsvis benämnd som ekvation (1), ett samband mellan 

axialstyvheten 𝐾𝑢 för en sida av spikförbandet och rotationsstyvheten 𝐾𝜑: 

𝐾𝜑 = 𝐾𝑢 ∙
𝑏2

2
 [𝑁𝑚/𝑟𝑎𝑑]     (1) 

Vilket kan skrivas om till: 

𝐾𝑢 =
2∙𝐾𝜑

𝑏2       (2) 

 

Från sambandet i ekvation (2) kan axialstyvheten bestämmas för en sida i spikförbandet i provkroppen 

som använts under den experimentella studien, där bredd på balk och sträva är b=56 mm.  

𝐾0,𝑢 =
2∙𝐾0,𝜑

0,0562 =
2∙12,88

0,0562 ≈ 8212 𝑘𝑁/𝑚  

 

Likt beräkningsgången för framtagning av rotationsstyvheten i förbandet i Tarfalahallen i Bilaga 1, ses 

spikförbandets ena sida som två seriekopplade fjädrar som bidrar till spikförbandets axialstyvhet, 

vilket här visas som ekvation (3).  

1

𝐾𝑢
=

1

𝐾1
+

1

𝐾2
=

1

𝑛∙𝐾𝑠𝑝𝑖𝑘
+

1

𝑛∙𝐾𝑠𝑝𝑖𝑘
=

2

𝑛∙𝐾𝑠𝑝𝑖𝑘
        (3)

  

Ett uttryck för 𝐾𝑠𝑝𝑖𝑘 kan lösas ut från ekvation (3): 

𝐾𝑠𝑝𝑖𝑘 =
2∙𝐾𝑢

𝑛
      (4) 

 

Styvheten per spik 𝐾𝑠𝑝𝑖𝑘 bestäms för förbandet i den experimentella studien från ekvation (4), där 

antalet spik i balk respektive sträva är n=8 spikar. 

𝐾𝑠𝑝𝑖𝑘,0 =
2∙𝐾0,𝑢

𝑛
=

2∙8212

8
≈ 2053 𝑘𝑁/𝑚  

 

Axialstyvheten kan nu genom ekvation (3) med hjälp av beräknade värden på 𝐾𝑠𝑝𝑖𝑘,0 bestämmas för 

n=100 spikar i balk respektive sträva på en sida av spikförbandet, likt utformningen i Tarfalahallen: 

𝐾0,𝑢,𝑛=100 = (
1

100∙𝐾𝑠𝑝𝑖𝑘,0
+

1

100∙𝐾𝑠𝑝𝑖𝑘,0
)

−1

= (
1

100∙2053
+

1

100∙2053
)

−1
≈ 102655 𝑘𝑁/𝑚 

  

Axialstyvheten omräknas till rotationsstyvhet med hjälp av ekvation (1), med bredden b=0,215m på 

sträva och balk likt Tarfalahallen: 

𝐾𝜑 = 𝐾0,𝜑,𝑛=100 = 𝐾0,𝑢,𝑛=100 ∙
0,2152

2
= 102655 ∙

0,2152

2
≈ 𝟐𝟑𝟕𝟎 𝒌𝑵𝒎/𝒓𝒂𝒅  


