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Sammanfattning
I äldre träbärverk var metoden för sammanfogning av virkesdelar hophuggningen.
Det finns en mängd olika typer av hophuggningar. Vilken typ av hophuggning som
användes berodde dels på byggnadstypen men även på lokala variationer i
byggnadstradition. Industrialiseringen under slutet på 1800-talet bidrog till ny
byggteknik med nya typer av förband. Det blev efter hand svårare för
timmermännen att konkurrera med massproducerade standardförband med skruv
och spik. Under senare halvan av 1900-talet började det åter bli populärt med
hophuggningen. Ny teknik inom träindustrin började åter göra timmerförband
konkurrenskraftiga. Modern teknik med modellering av geometrier har även gjort
det möjligt att på ett nytt sätt analysera och optimera bärverk och förband.
Verifiering genom tester har också lett till ökad förståelse av timmerförband.
Beräkning av bärförmågan i hophuggningar är möjligt genom tillämpning av
beräkningsregler i Eurokod.
Syftet med detta arbete är att verifiera hållfasthetsberäkningar för ett traditionellt
timmerförband.
En analys av en tänkt timmerram och takstol gjordes i ett beräkningsprogram för att
på ett överslagsmässigt sätt bedöma vilka snittkrafter konstruktionen utsattes för. Ett
laxförband i takstolen som visas i fig. 1 valdes ut för vidare analys. Manuell
beräkning av bärförmågan i laxförbandet gjordes. Verifiering av beräkningarna
gjordes därefter genom hållfasthetsprovning av förbandet i laborationslokal.
Studien pekar mot att det går att med tillförlitlighet beräkna bärförmågan för ett
traditionellt laxförband och att hänsyn skall tas till excentriciteter och varierande
virkeskvalitet.

Fig. 1 Laxförband (Sandin, 2005)

Nyckelord: hophuggning, träförband, timmerförband, timmerhus, stoplverk,
takstol
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Abstract
In earlier wood constructions, the method of joining the parts was by the carpenter
joint. There are many different kinds of carpenter joints. The kind of carpenter joint
that was used was partly due to the type of building, but also to local variations in
building tradition.
The industrialization at the end of the 19th century led to new construction
technology with new types of joints. It gradually became more difficult for the
craftsmen to compete with mass-produced standard joints with screws and nails.
During the latter half of the 20th century, it once again began to become popular
with the carpenter joint. New technology in the wood industry began to make
carpenter joints competitive.
Modern technology with modeling of geometries has made it possible to analyze and
optimize structures and joints in a new way. Verification through tests has also led
to increased understanding of wood joints.
Calculation of the load bearing capacity in carpenter joints is possible by applying
calculation rules in Eurocode.
The purpose with this study is to verify strength calculations for a traditional
carpenter joint.
An analysis of an imagined timber frame and roof truss was made in a calculation
program to assess in a rough manner what section forces the structure was subjected
to.
A dovetail joint in the roof truss shown in fig. 1 was chosen for further analysis.
Manual calculation of the load bearing capacity in the dovetail joint was made.
Verification of the calculations was then done through strength tests in a lab.
The study shows that it is possible to calculate the load bearing capacity in a dovetail
joint and that account must be taken to eccentricities in the joint and varying wood
quality.

Keywords: Carpenter joints, wood joints, timber joints, wood connections, log
houses, timber framing, roof truss
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1 Inledning
1.1

Förband från förr

I äldre träbärverk var metoden för sammanfogning av virkesdelar hophuggningen, som
visas i fig. 2. Det finns en mängd olika typer av hophuggningar. Vilken typ av
hophuggning som användes berodde dels på byggnadstypen och byggnadsdelarna men
även på vilka kunskapstraditioner timmermännen tillhörde, tillgång på virke osv.
(Sandin, 2005).

Fig. 2. Hophuggningar a) Enkel bladning, b) Lax, c) Främre förstöt, d) Bakre förstöt, e) halvt i halvt
(Jönsson et al., 1968).

Mot slutet av 1800-talet började förband med spik och skruv användas mer och mer.
Dessa nya metoder var mer tidsbesparande eftersom timmermännen inte längre
behövde såga och borra hål för tappar och dymlingar (Hjort Lassen, 2014).
Utbyggnaden av sågverksindustrin under samma tid innebar även att sågade trävaror
med smäckrare dimensioner började användas vid byggnationer, vilket även det bidrog
till ny byggteknik (Björk, Kallstenius & Reppen, 2003).
Hophuggningen fortsatte dock att användas fram till mitten av 1900-talet innan andra
metoder tog över. Hög arbetskostnad, dåligt utnyttjande av materialet pga.
överdimensionering och behovet av yrkesskickliga hantverkare gjorde dessa förband för
dyra och reducerade timrets användning som konstruktionsmaterial (Tannert, Prion &
Lam, 2007).
Under 1970-talet började dock återigen användandet av timmerförband bli populärt i
USA (Davis O´Connell & Smith, 1999). Industrialiseringen av byggandet hade lett till
att bostadshusen inte längre ansågs ha den personlighet, charm och värme som skall
prägla ett hem. Detta ledde till att byggare började återvända till hantverksmässigt
byggande av stolpverkshus med grövre dimensioner av virke (Benson, 1989, citerad i
Davis O´Connell & Smith, 1999).
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Under 2000-talet gjordes stora framsteg inom träbearbetningsindustrin genom CNCtekniken. Det började göra det möjligt att tillverka timmerförband på ett mera
kostnadseffektivt sätt (Bamford, 2003, refererad i Tannert, Prion & Lam).
Kunecky, Arciszewska-KAdzior, Sebera & Hasnikova (2016) har analyserat beteendet
hos laxförband med olika geometri och imperfektioner vid varierande belastning.
Experimenten utfördes med hjälp av modellering och hållfasthetsprovning. Resultatet
visade att större vinkel a, i ytorna mellan tapp och tapphål i förbandet ledde till en
betydande ökning av styvhet i förbandet, se fig. 3. Experiment gjordes även med
avseende på precisionen i utförandet av förbandet. Experimentet visade att ett glapp på
2 mm mellan tapp och tapphål hade obetydlig inverkan på bärförmågan i förbandet. Ett
glapp på 5 mm mellan tapp och tapphål ledde till en reducering av dragstyvheten med
30 % och bärförmågan med 13 %.

Fig. 3. Laxförband där vinkeln a i ytorna mellan tapp och tapphål har betydelse för styvheten och
bärförmågan i förbandet (Kunecky et al., 2016).

Eftersom användningen av timmerförband har sitt ursprung bland äldre tiders
hantverkare och inte utvecklats inom ingenjörsleden, så har det inte funnits en tradition
av dokumentation och beräkning av bärigheten hos dessa byggnadsdelar. Det har därför
ofta varit ont om anpassade dimensioneringsregler för timmerförband.
(Y. Sandin, personlig kommunikation, 11 feb. 2019).
Gamla bärverk i timmer med dess förband är vanligtvis komplexa och vittnar om högt
utvecklad hantverksskicklighet och god förståelse av konstruktionens verkningssätt.
Denna kunskap har erhållits genom en lång erfarenhetsmässig utveckling av denna
byggnadsteknik (Branco & Descamps, 2015).
Eftersom intresset för användningen av träförband ökar är det angeläget att ta fram
riktlinjer för utförandet av dessa byggnadsdelar. Det har varit sparsamt med
experimentell forskning på området och det finns ett behov av att ta fram data för dessa
typer av förband (Sandberg, Bulleit & Reid, 2000).
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Dagens byggande ställer stora krav på bygghandlingar från bl.a. myndighetshåll. Det
finns dock regler och principer för detaljberäkningar av träförband i Eurokod även om
de klassiska träförbanden ofta inte finns definierade fullt ut.
Tillverkningen av traditionella träförband har tidigare varit kostsam, men genom
användning av ny teknik så skulle framställningen av förband kunna ske på ett mera
kostnadseffektivt sätt.
Trä ses ofta som ett attraktivt material i hus. Bjälkar och klassiska träförband anses ofta
få vara synliga. Det verkar finnas en marknad för projektering och tillverkning av
konstruktioner av denna typ.
Trä som byggnadsmaterial är fördelaktigt ur hållbarhetssynpunkt. Att i större
utsträckning använda trä-i-träförband där metall reduceras till ett minimum skulle bidra
till lägre energianvändning i byggsektorn. En mer sparsam användning av metall i form
av förankring, beslag osv. ligger även i linje med att hållbart förvalta och använda
naturresurser.
1.2

Syfte

Syftet med detta arbete är att verifiera hållfasthetsberäkningar för ett traditionellt
timmerförband.
Avsikten med detta arbete är inte att ge en uttömmande beskrivning av alla typer av
traditionella träförband. Det är inte heller tänkt att ge exempel på alla typer av äldre
takstolskonstruktioner med dess olika verkningssätt.

3

2 Metod
En tänkt timmerram och takstol med dess olika delar fungerade i arbetet som ett
exempel på en konstruktion där traditionella timmerförband kan användas. En sektion
ritades upp med mått som var lämpliga för ett mindre trähus som visas i fig. 4. Denna
konstruktion analyserades i ett datorprogram där en ramberäkning gjordes för att få ut
snittkrafterna. Ett av förbanden i konstruktionen valdes sedan ut för detaljberäkning av
bärförmågan, se laxförbandet nr. 1 i fig. 4. samt b i fig. 2. Därefter tillverkades en
modell av detta förband. Bärförmågan provades sedan i laborationslokal. Den
beräknade bärförmågan hos förbandet jämfördes slutligen med det uppmätta värdet.
Beräkningsregler i Eurokod tillämpades från delarna:
Eurokod 0 (EK 0), Grundläggande dimensioneringsregler bärverk
Eurokod 1 (EK1), Laster på bärverk
Eurokod 5 (EK 5), dimensionering av träkonstruktioner
De nationella val som gjorts i EKS 10 tillämpades.

Fig. 4. Systemskiss av timmerram och takstol med dess delar, 1) Laxförband hophugget halvt i halvt, 2)
Slitstapp (tvåskärigt dymlingsförband), 3) takstol infälld i hammarbandet som dymlas fast, 4) Sparre, 5)
Hanbjälke. Spännvidden är 4,20m, taklutningen är 34° och centrumavståndet, s mellan takstolarna är
1500 mm.
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2.1

Ramberäkning

En ramberäkning gjordes för hela takstolen för att få ut snittkrafterna. Detta gjordes
med finita elementmetoden och linjärt elastisk analys i ett datorprogram som heter
Multiframe (Maxsurf, 2019). Genom att analysera konstruktionen i Multiframe för
aktuella lastfall, framgår det om ett förband blir tryckt eller draget. Det visar också vad
det blir för olika snittkrafter i konstruktionen i form av normalkrafts- tvärkrafts- och
momentdiagram. På detta sätt gick det att få en bild av konstruktionens verkningssätt,
samt göra en uppskattning av vilka krafter som de olika förbanden utsätts för.
Knutpunkterna i takstolen behandlades som momentfria leder även om de i
verkligheten kan antas överföra ett visst moment.
Beräkning av snölast gjordes enligt Eurokod 1 (EK 1, SS-EN 1991-1-3), 5.2(3)a. En
förenklad beräkning gjordes där hänsyn inte togs till vindlast och ojämt fördelad snö.
s = µ i C e C t sk

(1)

där
µi

är snölastens formfaktor

Ce

är exponeringsfaktor

Ct

är termisk koefficient

sk

är karakteristiskt värde för snölast på mark,

Beräkning av dimensionerande lastfall gjordes enligt Boverkets konstruktionsregler
(EKS 10, BFS 2015:6,avd. B, kap 0), 7§. Det minst gynnsamma av lastfallen blir
dimensionerande.

Σ γd 1,35 Gkj,sup + γd 1,5 Ψ0,i Qk,i
Σ γd 1,2 Gkj,sup + γd 1,5 Qk,1
där
γd

är partialkoefficient för säkerhetsklass

Ψ0,i

är faktor för kombinationsvärde för variabel last

Gkj,sup är övre karaktäristiskt värde för den permanenta lasten
Qk,i

är karaktäristiskt värde för den samverkande variabla lasten

Qk,1

är karaktäristiskt värde för en variabel huvudlast

Indata och beräkningar se bilaga A.
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(2)
(3)

2.2

Detaljberäkningar

Detaljberäkningar gjordes manuellt för laxförbandet som valts ut och som visas i fig. 4.
Och fig. 2. En detaljerad beräkningsfigur visas i fig. 5 där de mått som användes vid
detaljberäkningarna framgår.

Fig. 5. Beräkningsfigur för laxförbandet i exemplet.

Beräkningar gjordes för maximal tryckspänning i vinkel mot fiberriktningen som visas i
fig. 6 enligt Eurokod 5 (EK 5, SS-EN 1995-1-1:2004), 6.2.2(2).
fc,0,d
(4)

σc, ,d ≤
α

fc,0,d
sin2 α + cos2 α
kc,90 fc,90,d
Fc, ,d
α

σc, ,d =

(5)

α

Aef

σc, ,d
α

σ
Fig. 6. Tryckspänningar i vinkel mot fiberriktningen (EK 5, SS-EN 1995-1-1:2004 6.2.2(2)).
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där

σc, ,d

är tryckspänningen i vinkeln α mot fiberriktningen, som visas i fig. 6

fc,0,d

är dimensionerande tryckhållfasthet parallellt med fiberriktningen

fc,90,d

är dimensionerande tryckhållfasthet vinkelrätt mot fiberriktningen

kc,90

är en faktor enligt 6.1.5 som tar hänsyn till inverkan av spänningar
vinkelrätt fiberriktningen. (EK 5, SS-EN 1995-1-1:2004 6.2.2).

Fc, ,d

är dimensionerande tryckkraft i vinkeln α mot fiberriktningen.

Aef

är effektiva kontaktarean för tryck i vinkeln α mot fiberriktningen.

α

α

I beräkningarna användes medelvärden för hållfasthetsvärden som hämtades från boken
”Byggnadsmaterial” av Per Gunnar Burström, 2:a upplagan.
där
fc,0,m

är medelvärdet för tryckhållfastheten parallellt med fiberriktningen

fc,90,m

är medelvärdet för tryckhållfastheten vinkelrätt mot fiberriktningen

De trigonometriska funktionerna användes för komposantuppdelning av krafter.
Friktionsformeln användes för att beräkna friktionskrafterna i förbandet.
F=µN

(6)

där
F

är friktionskraften

N

är normalkraften

µ

är friktionskoeficienten
Indata och beräkningar se bilaga B.
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2.3

Geometri

De mått på förbandet som användes i modellen för detaljberäkningarna var sådana att
det även skulle gå att tillverka motsvarande förband som kunde provas i en tryck- och
dragprovsmaskin i laborationslokal. För att minska inverkan av excentriciteter vid
provningen valdes en geometri där urtag gjordes i sparren på båda sidor för hanbjälken i
stället för att hugga ur halvt i halvt, se fig. 7. Detta åstadkoms genom att göra sparren
och hanbjälken av dubbla 45x120 reglar, där urtagen i hanbjälken gjordes innan den
sattes ihop. Vinkeln i kontaktytorna mellan tappen och tapphålet gjordes 7° från
hanbjälkens riktning.

Fig. 7. Modell av laxförband i takstol. Hophuggningen av sparren och hanbjälken gjordes från båda sidor
för att minska inverkan av excentriciteter vid provningen.
2.4

Material

Det virke som användes var konstruktionsvirke, C 24. Eftersom kvaliteten varierar
även inom en virkeskvalitet, valdes virke som var fritt från större kvistar, snedfibrighet,
sprickor och andra imperfektioner i förbandet. Viss skillnad i hur tätvuxet virket var
förekom dock. Virket tilläts torka ytterligare under ett par veckor i motsvarande
inomhusmiljö innan det användes.
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2.5

Maskiner

Tillverkning av provmodeller gjordes i snickarverkstad där vanligt förekommande
handverktyg och elmaskiner användes.
Maskinen som användes för provning är en
Shimadzu Autograph AG-X Plus som fig. 8
visar. Det är en universalmaskin för
precisionstester för tryck och drag som klarar krafter
på upp till 100 kN. Den kan även utrustas för
böjprovning. Olika fästen kan användas beroende på
vilken typ av provning som skall utföras. I
standardutförande visar maskinen en noggrannhet på
+- 1 % av den aktuella kraften. Programvaran till
maskinen heter Trapezium X och används med en
PC. Parametrar som kan ställas in för analys är t.ex.
kraft (kN), deformation (mm), hastighet (mm/min),
E-modul (MPa) och visas i diagram och tabeller (SunTec Corporation 2019). Maskinen kalibrerades av
behörigt kontrollorgan 2018-04-10.
Fig. 8. Tryck- och dragprovsmaskin från
Shimadzu, Modell Autograph AG-X
Plus, som klarar krafter på 100 kN

I samband med provningen mättes fuktkvoten i virket med
hjälp av en fuktkvotsmätare från KTI, modell MD-XG,
som fig. 9 visar. Fuktkvoten uppskattades till 10 %.

Fig. 9. Fuktkvotsmätare, KTI, MD-XG
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2.6

Provning

Verifiering av bärförmågan i det aktuella laxförbandet skedde därefter genom provning
i laborationslokal. Utifrån de mått som hade bestämts för modellen i samband med
beräkningarna tillverkades några prototyper. Det gjordes även en rigg som modellen
fixerades i under provningarna. Förbandet är draget i den verkliga konstruktionen. I
lokaliseringsfiguren i fig. 10 har förbandet vridits nedåt för att förklara
experimentuppställningen. Provkroppen utformades sedan med en förlängning av
hanbjälken ut från takstolen. Där anbringades en tryckkraft vid provningen som visas i
fig. 11.

Fig. 10. Lokaliseringsfigur, t.v. laxförbandet är draget i den verkliga konstruktionen, t.h. laxförbandet
vrids nedåt i figuren för att förklara experimentuppställningen i fig. 11.

Fig. 11. Provning av laxförband, t.v. geometri provkropp och t.h. experimentuppställning med provkropp
monterad i rigg för hållfasthetsprovning.
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Först kördes två prototyper i provningsmaskinen för att se hur testmetodiken
fungerade. Efter att ha gjort vissa justeringar av modellen och riggen färdigställdes
sedan en serie på fem stycken provkroppar som därefter testades. En kamera
monterades på ett stativ för att kunna ta jämförbara bilder. På provkropparna ritades
ett rutmönster med linjer med 20 mm mellanrum som kan ses i fig. 14. På detta sätt
gick det att se var deformationerna i förbandet uppstod. Hastigheten på
provningsmaskinen ställdes på 10 mm per min. och provkropparna belastades tills de
gick till brott. Ett kraft-deformationsdiagram ritades av mjukvaran för de fem
provkropparna. Medelvärde och standardavvikelse beräknades av mjukvaran.
2.7

Riggen

Riggen som tillverkades hade som uppgift att hålla provkropparna fixerade under
provningen. Detta kan ses i fig. 12. Riggen tillverkades av trä och med kombispikplåtar
som gjorde det möjligt att relativt smidigt byta provkropparna efter varje provning.
P.g.a. förbandets geometri var det nödvändigt att utforma riggen på ett visst sätt så att
oönskade vridningar inte uppstod i förbandet. Stora spikplåtar användes för att hålla fast
sparren ordentligt upptill. Ett anhåll i stål anordnades för att hålla fast andra änden av
sparren så att sparren inte skulle brytas av p.g.a. momentet som uppkom under
provningen. Vidare monterades vinkelbeslag på riggen som såg till att hanbjälken gick
rakt och inte drog snett.

Fig. 12. Rigg som användes till att fixera provkropparna under provningen.
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3 Resultat
3.1

Ramberäkning

Analysen i Multiframe visade att laxförbandet mellan sparren och hanbjälken blir utsatt
för en dragkraft på ca 1 kN, som visas i normalkraftsdiagrammet i fig. 13.

Fig. 13. Normalkraftsdiagram från analys av timmerram i Multiframe. Hanbjälken utsätts för en
dragkraft på ca 1 kN. Värdet på kraften är inringat. T (tension), anger att byggnadsdelen utsätts för drag
och storleken på kraften anges i kN.

Beräkningar se bilaga A.
3.2

Detaljberäkningar

Manuella detaljberäkningar av bärförmågan i laxförbandet utifrån medelvärden för
hållfastheten ger en kraft på 33 kN
Beräkningar se bilaga B.
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3.3

Provning

Resultatet från provningarna visar att medelvärdet för bärförmågan i den serie av
laxförband som provades låg på 27,0 kN. Det högsta värdet låg på 40,9 kN och det
lägsta värdet låg på 14,8 kN. De uppmätta värdena från provningen visas i tab. 1. Figur
14 visar en provkropp vid provningens start och stopp. Brottet och sammanpressningen
av fibrerna ägde rum i tappen på hanbjälken i förbandet. Detta kan ses på rutnätet på
förbandet.

Fig. 14. En av provkropparna i samband med provning vid start och stopp. T.h. syns hur det skett en
hoptryckning av fibrerna i tappen.
Tab. 1. Resultat från provningarna av dragbelastat laxförband.

Nummer

Kraft (kN)

Deformation (mm)

1

28,8

60,5

2

40,9

44,2

3

14,8

35,1

4

23,1

55,8

5

27,3

43,4

Medelvärde µ

27,0

47,8

Standardavvikelse σ

9,49

10,2

Max värde

40,9

60,5

Min värde

14,8

35,1
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Resultaten för den serie som provades åskådliggörs i fig. 15 i ett kraftdeformationsdiagram. För samtliga fem provkroppar var det ett segt brott och stor
deformation.

Fig. 15. Kraft-deformationsdiagram som visar den uppmätta bärförmågan för de olika provkropparna som
testades. Ur diagrammet framgår det att det i samtliga fall var ett segt brott. Största kraften för respektive
provning är markerad med en vågrät linje i diagrammet.
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4 Analys
4.1

Provning

Analysen från provningarna visar att brott uppstod i den delen av förbandet som hade
förväntats. Den delen av hanbjälken som utgör tappen i förbandet hade tryckts ihop och
tryckts igenom tapphålet. Provkropparna efter provningen kan ses i fig. 16.

Fig. 16. Brottet inträffade i den delen av hanbjälken som utsattes för tryck i vinkel mot fiberriktningen.

I samtliga fall har virket tryckts ihop tvärs
fibrerna som blivit tillplattade, som kan
ses i fig. 17. Detta var den mest väntade
typen av brott pga. virkets låga hållfasthet
tvärs fibrerna.

Fig.17. Brott pga. hoptryckning av fibrerna i tappen i förbandet
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Materialet har på vissa prov även skjuvats sönder. Detta har skett utåt sidorna och följer
årsringarna i tangentiell riktning, s.k. rullskjuvning. Skjuvbrottet har gått längs
årsringarna i den ljusa vårveden där virket är uppbyggt av de mera tunnväggiga fibrerna
med lägre hållfasthet (Burström, 2007). Det kan tänkas ha skett på grund av
spjälkningskrafter pga. kraftkomposanter ut åt sidorna, som visas i fig. 18. Detta har
främst skett där radien på årsringarna är större och där lutningen på årsringarna är
större.

Fig. 18. Skjuvbrott i tangentiell riktning (längs årsringarna), sk. rullskjuvning. Virket är relativt frodvuxet.
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Ett tredje typ av brott var ett instabilitetsbrott där tappen tenderade att böjas ur sitt
verkningsplan. Detta kan ha gjort att virket inte utnyttjades fullt ut och att bärförmågan
i förbandet reducerades något. Detta kan ses i fig. 19.

Fig. 19. Tappen i förbandet har vridits ut åt sidorna under provningen.

När provningsresultaten analyseras så blir det tydligt att det var en relativt stor
spridning för högsta värde på bärförmågan. Vikt lades vid att tillverka provkropparna så
lika som möjligt och med samma precision vad gäller täthet och mått. Virket som var
C24 valdes på ett sådant sätt att betydande störningar i form av stora kvistar,
snedfibrighet och sprickor undveks i förbandet. Däremot var det lite varierat hur
tätvuxet virket var. Virket i den provkropp med lägst bärförmåga var ganska frodvuxet,
se fig. 18, medan virket i den provkropp med högst bärförmåga var mera tätvuxet.
4.2

Detaljberäkningar

I en jämförelse mellan den beräknade bärförmågan utifrån medelvärden och det
uppmätta medelvärdet i provserien visar det sig att det uppmätta medelvärdet är något
lägre än det beräknade.
Kompletterande beräkningar gjordes även utifrån de karaktäristiska värdena för
hållfastheten hos C24 virke, som är ett 5 %-fraktilvärde. Detta för att se hur dessa
värden förhåller sig till värdet på 5 %-fraktilen i provserien. Serien antas vara
normalfördelad och mätvärdena representativa. Det visade sig att även 5 %-fraktilen
från provningen var något lägre än det beräknade värdet utifrån de karaktäristiska
värdena. Indata och beräkningar se bilaga C.
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I tab. 2 jämförs det beräknade och det uppmätta medelvärdet, samt den beräknade
bärförmågan utifrån karaktäristiska värden och 5 %-fraktilen från testet.
Tab. 2. Jämförelse mellan beräknade och uppmätta värden för medelvärde och 5%-fraktil.

kN
Medelvärden

5%-Fraktil

Beräknat värde

33

Värde från provning

27

Beräknat värde

15

Värde från provning

11

% av ber.

% av provn.
123

81
127
79

Förhållandet mellan värdena från provningen och de beräknade värdena är tämligen lika
för medelvärden och 5%-fraktiler. För medelvärdena ligger värdet från provningen på
81 % av det beräknade värdet. För 5 %-fraktilerna ligger värdet från provningen på
79 % av det beräknade värdet. Värdena skiljer sig åt en del, men det syns en
korrelation.
4.3

Deformationsanalys

Medellutningen togs ut grafiskt ur kraft-deformationsdiagrammet inom det elastiska
området för de fem provningarna. Den räta linjens ekvation skrevs på k-formen.
y = kx + m

(7)

där
k

är lutningen (riktningskoefficient) och anger styvheten i kN/mm

m

är konstantterm i kN

y

är kraften i kN

x

är deformationen i förbandet i mm

Värdet för lutningen, k beräknas enligt:

k = Δy/Δx
k = ΔF/Δl

Medelvärdet beräknades för k och m. För k blev det 1,0 kN/mm och för m 4,4 kN.
y = x + 4,4
Ekvationen kan användas för att se om deformationen i förbandet kan anses acceptabel
vid en viss brukslast. Eller om det är önskvärt att se vad brukslasten kan ligga på för en
maximalt godtagbar deformation i förbandet. Konstanttermen, m innebär i det här
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fallet den kraft som förbandet behöver utsättas för innan det börjar deformeras. Det är
önskvärt att värdet på både k och m är högt. Utifrån experimentet kan sägas att förutom
virkets beskaffenhet så har även passformen och förspänningen stor betydelse för värdet
på m. När passformen i förbandet är bra och det inte är några glapp från början utan att
det ligger an bra så ger det ett högre värde på m. Tabell 3 visar värden på k och m.
Tab. 3. Medelvärdet på k och m beräknades ur kraft-deformationsdiagrammet i fig. 15.

Nummer

k (kN/mm)

m (kN)

1

1,07

2,2

2

1,43

6,5

3

0,525

2,9

4

1,07

5,9

5

1,07

4,3

Medelvärde

1

4,4

En acceptabel deformation på 3 mm skulle utifrån dessa medelvärden tillåta en
brukslast på 7 kN.
Beräkningar se bilaga C.
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4.4

Virkesval

I det fall det exemplaret i serien med lägst hållfasthet tas bort blir utfallet ett annat.
Detta var den provkropp som bestod av mer frodvuxet virke. En ny beräkning av
medelvärde, standardavvikelse och 5 %-fraktil gjordes där provkropp nr. 3 inte var
med. Resultatet blev en mer samlad serie. Medelvärdet från provningarna var
fortfarande något under det beräknade medelvärdet. 5 %-fraktilen från provningarna
blev däremot något högre än den beräknade 5%-fraktilen, som är det värde som
beaktas vid dimensionering. Denna jämförelse kan ses i tab. 4.
Tab. 4. Jämförelse mellan hela provserien, en serie där provkroppen med lägst bärförmåga tagits bort
och de beräknade värdena. 5 %-fraktilen från serien ”virkesval” är högre än den beräknade
bärförmågan utifrån karaktäristiska värden.

Hela serien

Virkesval

Beräknade värden

Nummer

Kraft (kN)

Kraft (kN)

Kraft (kN)

1

28,8

28,8

2

40,9

40,9

3

14,8

4

23,1

23,1

5

27,3

27,3

Medelvärde µ

27

30

Standardavvikelse σ

9,49

7,6

5 %-fraktil

11

18

Beräkningar se bilaga C.
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33

15

4.5

Slutsats

Ramberäkningen visar att det är fullt möjligt att vid projektering av bärande
konstruktioner använda hophuggningar för de snittkrafter som kan bli aktuella för ett
mindre trähus.
Provningarna visar förutom att virket trycktes ihop tvärs fibrerna att det även uppstod
två andra typer av brott i förbandet. Dessa var skjuvning och instabilitetsbrott pga.
excentriciteter.
Provresultaten motsvarade inte riktigt de värden för bärförmågan som beräknats för
förbandet, vilket också bör beaktas. Detta kan göras beräkningsmässigt och genom
snävare bedömning av virkeskvaliteten.
Vid beräkning skulle en faktor kunna användas som tar hänsyn till risk för brott pga.
instabilitet och excentriciteter i förbandet samt mera svårdefinierade skjuvbrott.
Studien visar dock att det vid projektering med förindustriella träförband är nödvändigt
att ställa högre krav på virket än de som annars gäller för aktuell virkeskvalitet.
Förutom virke med större kvistar, kvistanhopningar, snedfibrighet och sprickor,
behövs även frodvuxet virke väljas bort. Detta kräver stor medvetenhet vad gäller
kvaliteten på virket vid tillverkningen.
Studien pekar mot att det går att med tillförlitlighet beräkna bärförmågan för ett
traditionellt laxförband och att hänsyn skall tas till excentriciteter och varierande
virkeskvalitet.
Konstruktiva förbättringar skulle kunna vara mindre slanka tappar i förbandet eller en
genomgående dymling som gör att det hålls ihop bättre i sidled. Förbandet skulle även
kunna tillverkas med andra vinklar. På det området skulle det vara förtjänstfullt med
fler provningar.
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Bilaga A
Egentyngd för takkonstruktionen sattes till 1,5 kN/m2
µi

sattes till 0,75 för 34° taklutning

Ce

sattes till 1,0

Ct

sattes till 1,0

sk

sattes till 2,5 kN/m2 för aktuell snölastzon

γd

sattes till 1,0 som gäller för säkerhetsklass 3

Ψ0,i

sattes till 0,7 som gäller för sk mellan 2,0-3,0 kN/m2

(EKS 10, BFS 2015:6,avd. C, kap 1.1.3, 12a §)
(EKS 10, BFS 2015:6,avd. C, kap 1.1.3, 6§)
(EKS 10, BFS 2015:6,avd. A, 11§)
(EKS 10, BFS 2015:6,avd. B, kap 0, 5§)

EKS 10 behandlar motsvarande delar från Eurokod
(Eurokod 1 [EK 1], SS-EN 1991-1-3 5.3.3)
(Eurokod 1 [EK 1], SS-EN 1991-1-3 4.1)
(Eurokod 0 [EK 0], SS-EN 1990 A1.2.2)

Beräkning av snölast:
(1)

s = 0,75 x 1,0 x 1,0 x 2,5 =

1,88 kN

Beräkning av dimensionerande lastfall:
(2)

(3)

Utbredd last (q): 1,0 x 1,35 x 1,5 + 1,0 x 1,5 x 0,7 x 1,88 =

4,0 kN/m2

Linjelast (Q):

6,0 kN/m

4,0 x 1,5 =

Utbredd last (q): 1,0 x 1,2 x 1,5 + 1,0 x 1,5 x 1,88 =

4,6 kN/m2

Linjelast (Q):

6,9 kN/m

4,6 x 1,5 =

Lastfall 3 blir dimensionerande och ger en linjelast på 6,9 kN/m som ingångsvärde i
ramberäkningen.

A1

Bilaga B
Beräkning av bärförmåga utifrån medelvärden för hållfastheten.
kc,90

sattes till 1

µ trä mot trä

sattes till 0,3

fc,0,m

sattes till 38 MPa

fc,90,m

sattes till 5,7 MPa

Värden för hållfastheten är medelvärden som gäller för virke med normala
dimensioner och en fuktkvot på 10 % (Burström, 2007).
Vinkeln α för yta 1 i fig. 1 = 90°-7° = 83°
Maximal tryckspänning i yta 1:
38
(4)

=

σc, ,m ≤
α

38

5,77 MPa

sin2 83 + cos2 83

1 x 5,7
Area som utsätts för tryck i förbandet vid yta 1: 22 x 2 x 184 = 8 000 mm2
(dimensionen blir något mindre pga. uttorkning och en del slipning vid
tillverkningen)
Maximal tryckkraft i yta 1:
Fc, ,m
α

(5)

σc, ,m =
α

→ Fc, ,m = Aef x σc, ,m

=

8 000 x 5,77 x 10-3

=

α

Aef

B1

α

46,2 kN

Den maximala tryckkraften, F vid yta 1, delas upp i komposanterna R1 och R2.
Friktionen i förbandet beräknas vid ytorna 1 och 2 som visas i fig. 1.

Fig. 1. Kraften F komposantuppdelas i R1 och R2 och friktionen beräknas vid ytorna 1 och 2.

Kraften, R1 som verkar på hanbjälken vid yta 1 ges av:
sin 7° = R1/F → R1 = F x sin 7°

R1 = 46,2 x sin 7° = 5,63 kN

Normalkraft i yta 2, R2 ges av:
cos 7° = R2/F → R2 = F x cos 7°

R2 = 46,2 x cos 7° = 45,9 kN

Tillskott pga. friktion vid yta 1:
(6)

Ffriktion 1 = µträ F = 0,3 x 46,2 = 13,9 kN

Tillskott pga. friktion vid yta 1 vågrätt: Ffriktion 1 vågrätt = Ffriktion 1 x cos 7° =
Ffriktion 1 vågrätt = 13,9 x cos 7° = 13,8 kN
Tillskott pga. friktion vid yta 2:

Ffriktion 2 = µträ R2 = 0,3 x 45,9 = 13,8 kN

Maximal dragkraft i hanbjälken:

5,63 + 13,8 + 13,8 = 33,2 kN

B2

Bilaga C
Beräkning av bärförmåga utifrån karaktäristiska värden för hållfastheten.
där
fc,0,k

är karaktäristiskt 5 %-fraktilvärde för tryckhållfasthet parallellt med
fiberriktningen

fc,90,k är karaktäristiskt 5 %-fraktilvärde för tryckhållfasthet vinkelrätt mot
fiberriktningen
fc,0,k

= 21 MPa

fc,90,k

= 2,5 MPa

Hållfasthetsvärden anges i SS-EN 338:2016 (Isaksson, Mårtensson & Thelandersson,
2017).
Beräkningsfigur se fig. 1 i bilaga B
21
(4)

σc, ,k ≤

=

α

21

2,53 MPa

sin2 83 + cos2 83

1 x 2,5
Fc, ,k
α

(5)

σc, ,k =

→ Fc, = Aef x σc, ,k

α

α

Aef

α

8 000 x 2,53 x 10-3

=
=

20,2 kN

R1 = 20,2 x sin 7° =

2,46 kN

R2 = 20,2 x cos 7° =

20,0 kN

(6)

Ffriktion 1 = µträ F = 0,3 x 20,2 = 6,06 kN
Ffriktion 1 vågrätt = 6,06 x cos 7° = 6,01 kN
Ffriktion 2 = µträ R2 = 0,3 x 20,0 = 6,00 kN

Maximal dragkraft i hanbjälken:

2,46 + 6,01 + 6,00 = 14,5 kN

C1

Beräkning av 5 %-fraktilen utifrån provningarna.
Enligt ett tabellblad för normalfördelat material så ligger 5 %-fraktilen 1,64
standardavvikelser från medelvärdet i serien (Kungliga Tekniska Högskolan [KTH],
2017).
Detta ger uttrycket:

5 %-fraktil

= µ - 1,64 x σ

5 %-fraktil

= 27,0 – 1,64 x 9,49 = 11, 4 kN

C2

Lutningen för kurvorna i kraft-deformationsdiagrammet bestämdes grafiskt. Figur 1,
2 och 3 visar den approximerade räta linjen för den bruna, lila och blå kurvan inom
det elastiska området.

Fig. 1. Den approximerade lutningen för den bruna kurvan.

Fig. 2. Den approximerade lutningen för den lila kurvan.

C3

Fig. 3. Den approximerade lutningen för den blå kurvan.

Lutningen bestämdes genom att ta Δy/Δx (7) och sedan beräkna medellutningen för
de fem provningarna. Lutningen för den röda, gröna och blå kurvan ansågs ligga
tillräckligt nära varandra för att ge dem samma värde.

Bruna kurvan:

k = 28,5 / 20

= 1,43

m = 6,5
Lila kurvan:

k = 10,5 / 20

= 0,525

m = 2,9
Blå kurvan:

k = 21,4 / 20

= 1,07

m = 4,3
Röda kurvan:

m = 2,2

Gröna kurvan:

m = 5,9

Medelvärde för k:

(1,43 + 0,525 + (3 x 1,07)) / 5

= 1,0

Medelvärde för m:

(6,5 + 2,9 + 4,3 + 2,2 + 5,9) / 5

= 4,4

Medelvärdet för k och m ger ekvationen:

y = x + 4,4

C4

Statistik för serien ”Virkesval” där exemplaret med lägst hållfasthet tagits bort.
Medelvärde µ:

(x1 + x2 + x3 + x4) / 4 =
(28,8 + 40,9 + 27,3 + 23,1) / 4 = 30,0

Standardavvikelse σ:

(Variansen) 0,5

Variansen:

((x1 - µ)2 + (x2 - µ)2 + (x3 - µ)2 + (x4 - µ)2) / (n – 1) =

((28,8 – 30,0) 2 + (40,9 – 30,0) 2 + (27,3 – 30,0) 2 + (23,1 – 30,0) 2 = 58,383
Standardavvikelse σ:

58,383 0,5 = 7,64

5 %-fraktil:

µ - 1,64 x σ
30,0 – 1,64 x 7,64 = 17,47 kN

C5

