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Sammanfattning 
 
Syftet med detta arbete är att prova limträbalkars tvärkraftskapacitet genom olika 
utformning av förstärkningar med träribbor.  
 
En litteraturstudie är genomförd för att kartlägga tidigare forskning inom området. Det 
finns ett antal provade förstärkningsmetoder för limträ, dock endast ett fåtal som 
behandlar tvärkraftskapacitet.  
 
Detta arbete är en vidareutveckling av ett tidigare examensarbete av Ahlskog och Ross 
(2015). Deras studie bygger på en metod där sadelbalkar i limträ förstärkts mot 
tvärkraftsbrott genom att förstärkningsribbor limmats på utsidan av tvärsnittet i vinkel 
mot fiberriktningen med trälim av typen PVAc. 
 
Fem olika provserier har testats med avseende på limträs tvärkraftskapacitet. För att få 
ett statistiskt underlag innehöll varje provserie åtta provbitar. En serie var oförstärkt, två 
provserier förstärktes med pålimmade träribbor och två serier förstärktes med infrästa 
träribbor. Förstärkningsribborna vinklades för att ta drag- eller tryckkraft inom de olika 
förstärkningsmetoderna.  
 
Förstärkningarnas kapacitet mot tvärkraftsbrott testades med drag- och tryckprovmaskin 
där deformation samt tryckkraft registrerades. Insamlade mätvärden behandlades genom 
en statistisk analys och normalfördelningskurvor ritades för hela mätmängden utifrån 
antagandet att provresultaten var normalfördelade. Metoden med pålimmade träribbor 
jämfördes med metoden med infrästa träribbor. Förstärkning med träribbor utsatta för 
dragkrafter jämfördes med förstärkning med träribbor utsatta för tryckkrafter. Samtliga 
förstärkta provserier jämfördes med den oförstärkta provserien. 
 
Arbetet resulterade i en ökning av tvärkraftskapaciteten med 16% av medelvärdet för 
provserien med infrästa träribbor utsatta för tryckkraft. Det har även konstaterats att det 
karakteristiska värdet för tvärkraftskapaciteten ökade med 14% i provserien med 
pålimmade träribbor som utsatts för dragkraft. 
 
I slutet av detta arbete presenteras förslag på framtida studier. 
  

 



 

Abstract 
 
The purpose of this thesis is to examine the shear capacity of glulam beams through 
various designs of reinforcement with wooden bars. 
 
A literature study is conducted to identify previous research on the subject. There are a 
number of tested reinforcement methods of glulam available, however, only a few of 
them are about shear capacity. 
 
This work is an extension of a previous study of Ahlskog and Ross (2015). Their study 
is based on a method where glulam beams were reinforced for shear breakage by 
strengthening wooden bars glued to the beam with PVAc.  
 
Five different test series have been examined for shear capacity. To obtain a statistical 
basis each series contained eight specimens. One series was unreinforced, two series 
were reinforced with glued wooden bars and two series were reinforced with milled in 
wooden bars. The reinforcement bars were put at an angle to take tensile or compressive 
force in the different methods. 
 
The capacity of the reinforcement bars is tested with a tensile and compressive testing 
machine which recorded deformation and compression force. The measured values were 
treated by a statistical analysis and normal distribution curves were drawn for the entire 
number of specimens based on the assumption that the test results were normally 
distributed. The four series were compared with both the unreinforced series and the 
other reinforced methods. 
 
The work resulted in an increase of shear capacity by 16% for the average of the sample 
series with milled in wooden bars subjected to compressive force. It has also been found 
that the characteristic value of shear capacity increased by 14% in the test series with 
the glued wooden bars exposed to traction. 
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Teckenförklaring 
 

 – Fiberriktning  
 
R – Upplagskraft [N] 
 
L – Längd [mm] 
 
Q – Linjelast [N] 
 
V – Tvärkraft [N] 
 
kc – Instabilitetsfaktor för knäckning vid tryck parallellt fiberriktningen [-] 
 
kcr – Sprickfaktor för skjuvbärförmåga [-] 
 
β – Konstant för knäckningsfall [-] 
 
ρ – Densitet [kg/m3] 
 
 

 



 

1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Limträ är ett byggnadsmaterial som använts i Sverige för bärande konstruktioner sedan 
1920-talet. Materialet består av element av barrträ, vanligtvis gran, som skarvas och 
limmas ihop till erforderliga tvärsnitt. Limträ optimerar de tekniska egenskaperna hos 
det anisotropa och icke homogena materialet trä och ger ett effektivt materialutnyttjande 
då virkesfel i träet sprids. (Isaksson, Mårtensson & Thelandersson 2010; Carling 2008; 
Burström 2007). 
 
I Byggkonstruktion skriver Isaksson et al. (2010) följande:  
 

”Limträ är den vedertagna beteckningen på balkar, pelare, ramar, bågar 
m.m. bestående av minst fyra mot varandra lagda brädor (lameller) med 
samma fiberriktning, som hoplimmats till en statiskt samverkande enhet.” 

 
Det finns ett flertal olika metoder för att ytterligare optimera limträkonstruktioner i syfte 
att minska tvärsnittsmåtten och därmed mängden trä som används. Försök med 
förstärkningar av stål, kolfiber, olika former av armerade polymerer och trä finns 
utförda. Den största andelen forskning på området syftar till att öka limträbalkars 
momentkapacitet och att förhindra nedböjning vid pålastning. Metoder som behandlar 
förstärkning av limträs tvärkraftskapacitet är ett relativt outforskat område och något 
som Ahlskog och Ross (2015) undersökte i sitt examensarbete. 
 
Ahlskog och Ross (2015) arbete bygger på en metod där sadelbalkar i limträ förstärkts 
mot tvärkraftsbrott genom att förstärkningsribbor limmats på utsidan av tvärsnittet i 
vinkel mot fiberriktningen med trälim av typen PVAc (Polyvinylacetat). 
Förstärkningsmetoden visar på en ökad kapacitet mot tvärkraftsbrott med 11% och i 
samtliga förstärkta fall sker brottet i förstärkningsribbornas limning. I 
rekommendationer på framtida studier tar Ahlskog och Ross (2015) upp förslaget att 
genomföra provningar där utformningen av förstärkningen ändras. 
 
Sadelbalkar av limträ är enligt Carling (2008) mer materialekonomiskt jämfört med en 
rak balk då sadelbalkens momentkurva följer momentkurvan för en fritt upplagd 
tvåstödsbalk väl. Balkarna kan få en låg utnyttjandegrad för moment då 
tvärkraftskapaciteten i vissa fall blir dimensionerande för val av balk. Sadelbalkar är 
som känsligast för håltagning och yttre påverkan vid upplagen i och med att 
tvärkrafterna är som störst på dessa ställen. Förstärkning mot tvärkraftsbrott är naturligt 
att placera vid upplagen. 
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2 Teori 
 
Hållfastheten hos trä varierar med vinkeln mellan belastnings- och fiberriktningen. Trä 
har en lägre hållfasthet vinkelrätt mot fiberriktningen jämfört med parallellt 
fiberriktningen (Carling, 2008). Tvärkrafter påverkar vinkelrätt mot fiberriktningen och 
krafterna är som störst vid upplagen, se Figur 1.  

 
 
 
Förstärkning med träribbor i vinkel medför att fiberriktningen på ribborna inte längre är 
vinkelrät mot tvärkrafterna. Beroende på i vilken riktning ribborna placeras så utsätts de 
antingen för tryck- eller dragkrafter. I Figur 2 tydliggörs detta på sadelbalkar. På den 
översta balken utsätts förstärkningsribborna för tryckkrafter och på den understa balken 
utsätts ribborna för dragkrafter vid belastning av balken. 
 

 
Figur 2. Sadelbalkar med förstärkningsribbor, ribborna utsätts för tryckkrafter i den översta balken och 

dragkrafter i den understa balken när de belastas 

 
 
  

Figur 1. Tvärkraftsdiagram för fritt upplagd 
tvåstödsbalk 



 

2.1 Underlag för provningsutformning 
 
Figur 3 visar att det är tvärkrafterna och inte momentet som är avgörande vid 
dimensionering av sadelbalkar. Vid högre linjelaster måste tvärsnittshöjden vid 
upplagen, anfangshöjden, ökas för att balken ska klara de tvärkrafter som uppkommer. 
Detta innebär att sadelbalken får en låg utnyttjandegrad för moment jämfört med 
tvärkraft, se Figur 3. I dessa fall kan det finnas en vinst i att optimera balkarna för ett 
högt utnyttjande av moment och samtidigt tvärkraftsförstärka vid upplagen, vilket i sin 
tur skulle ge en slankare konstruktion. Förstärkning kan generera en lättare balk som 
samtidigt klarar de tvärkraftspåfrestningar som kan uppstå vid upplagen. Överslaget i 
Figur 3 är baserat på en sadelbalk av limträkvalitet L40s, lutning 1:16 samt med 
sprickfaktorn för skjuvbärförmåga (kcr) vald till 0,67, 0,86 respektive 1,0 i de olika 
fallen. Beräkningarna följer Carlings (2008) anvisningar för sadelbalkar i 
Limträhandboken och är utförda i Microsoft Excel. 
 
 

 
Figur 3. Förhållande för moment/tvärkraft vid olika anfangshöjd med varierande linjelaster 
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I Figur 4 jämförs förhållandet mellan drag- och tryckkraft för fritt upplagda 
förstärkningsribbor tillverkade av limträkvalitet L40s. Knäckning antas ske i 
förstärkningsribbornas veka riktning. Kapaciteten för tryck varierar, beroende på vilken 
konstant för knäckningsfall (β) som antas. Vid antagandet att ingen knäckning sker, då 
instabilitetsfaktorn för knäckning vid tryck parallellt fiberriktningen (kc) sätts till 1, får 
förstärkningsribborna en högre kapacitet för tryckbrott än för dragbrott. Vid antagande 
att knäckning sker, ger belastning av ribborna utsatta för dragkraft högre kapacitet än 
vid belastning med tryckkraft. Beräkningar är utförda enligt Regel- och formelsamling 
av Isaksson och Mårtensson (2011). 
 

 
Figur 4. Förhållande mellan drag och tryck i förstärkningsribbor, limträkvalitet L40s. β är konstant för 

knäckningsfall 

 
Total limningsarea för olika vinklar på pålimmade förstärkningsribbor beräknades med 
utgångspunkt från Ahlskog och Ross (2015) storlek på provningsbitar, se Tabell 1 samt 
Bilaga 4. 

 
Tabell 1. Limningsareor beroende av förstärkningsribbornas vinkel 

Vinkel mot fiberriktning [°] Total limningsarea [mm²] 
 

50 16645 
48 16829 
45 17287 
42 17810 
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2.2 Aktuell forskning på området 

2.2.1 Limmets inverkan 
Att tillverka limträkonstruktioner som endast använder en typ av lim skulle innebära en 
ekonomiskt mer lönsam produkt anser Raftery, Harte och Rodd (2008). I sitt arbete 
testade och utvärderade de fem olika trälimtyper som finns på marknaden för att utreda 
dess vidhäftning mellan limträ och förstärkning av FRP (fiberförstärkt polymer). 
Testerna visade att vidhäftningen i hög grad är beroende av ytan på förstärkningen och 
mindre beroende av typen av lim. Detta resultat öppnar för möjligheten att använda 
vissa typer av trälim ur standardsortiment istället för de epoxibaserade limtyper som är 
det vanligaste alternativet idag. (Raftery et al., 2008). 
 
Förstärkning av lågt klassat limträ med GFRP (glasfiberförstärkt polymer) är en metod 
som varit föremål för en del studier. Raftery och Rodd (2015) undersökte detta 
förstärkningsalternativ, som likt föregående studie från 2008, utredde möjligheten att 
använda samma lim mellan limträet och förstärkningsremsan som mellan stavarna i 
limträtvärsnittet. Limmet som användes i studien var av typ FRF (fenol-resorcinol-
formaldehyd) och enligt Raftery och Rodd kan pålimning av glasfiberförstärkningar 
med detta lim generera en ökning av styvheten hos limträ med mellan 18% och 31%.     
I studien kunde inga fall där brott gått genom limningen konstateras. Författarna menar 
att limning med PRF inte ger samma kapacitetsökning som epoxibaserade limtyper men 
att det är ett bra alternativ om epoxi vill undvikas av miljö- eller kostnadsskäl. (Raftery 
& Rodd, 2015). 

2.2.2 Befintliga förstärkningsmetoder 
Ett modernt sätt att förstärka trä är enligt Dietsch och Brandner (2015) genom att 
använda självborrande skruvar, så kallade STS-skruvar. I deras studie Self-tapping 
screws and threaded rods as reinforcement for structural timber elements – A state-of-
the-art report (2015) undersöktes möjligheten att förstärka balkar för tryck vinkelrätt 
fibrerna samt mot tvärkraftsbrott. I likhet med Carling (2008) påtalades det att vid 
användning av balkar med varierande tvärsnitt (sadelbalk/boomerangbalk) kan 
tvärkraftskapaciteten nära upplag bli dimensionerande. Områden för 
tvärkraftsförstärkning vid upplag för boomerangbalk framgår i Figur 5. 

 
 
 
Dietsch och Brandner (2015) menar att helgängade självborrande skruvar har ett brett 
användningsområde och är ett ekonomiskt fördelaktigt sätt att förstärka såväl 
upplagskapacitet som tvärkraftkapacitet hos limträbalkar. Studien visade genom 
beräkningar att sprickfria tvärsnitt under normala konstruktionsförhållanden kan nå en 
kapacitetsökning med 20% mot tvärkraftsbrott. (Dietsch & Brandner, 2015). 

Figur 5. Områden för tvärkraftsförstärkning vid upplag för boomerangbalk. 
Dietsch & Brandner, 2015 
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I en studie av Yang, Ju, Liu och Lu (2016) användes stänger av kolfiberförstärkt 
polymer (CFRP) som förstärkning i syfte att öka limträbalkars momentkapacitet. Tolv 
prover av respektive förstärkningsmetod utsattes för ett statiskt tryck i ett böjtest i fyra 
punkter. De balkar som provades var förstärkt i kompressionszonen, förspänd i 
dragzonen samt en variant som var både förstärkt och förspänd. Syftet med studien var 
att utvärdera balkarnas beteenden när det gäller böjdeformation vid de olika 
provningarna. Studien visade störst ökning för balkarna som var både förstärkt och 
förspänd, där böjkapaciteten ökade med 131% och böjstyvheten med 42%. (Yang et al., 
2016). 
 
I en studie av Fossetti, Minafò och Papia (2015) provades en förstärkningsmetod med 
stavar av FRP och bergarten basalt. Syftet med studien var att studera det initiala 
beteendet vid pålastning hos limträbalkar förstärkta med en ny teknik, som ett alternativ 
till profildragna stänger. Den provade metoden innebär ett billigare och lättare alternativ 
samtidigt som utförandet är mindre avancerat än med stålstänger. Fossetti et al. (2015) 
kom fram till att de basaltförstärkta provernas genomsnittliga ökning av hållfastheten 
var 25%. 
 
Anshari, Guan, Kitamori, Jung, & Komatsu, (2012) genomförde en studie som handlade 
om förstärkning med hjälp av trä. Målet med studien var att hitta en ekonomisk och 
miljövänlig förstärkningsmetod. Arbetet gick ut på att förstärkningsbitar av 
komprimerat trä torkades till en lägre fukthalt och svälldes fast i färdiga hål på 
limträbalkens ovansida tills att de uppnått samma fukthalt som balken. Anshari et al., 
(2012) konstaterade att genom insvällning av bitar på ovansidan fick balken en konvex 
form vilket bidrog till att böjstyvheten ökade med 20% samt att den lastbärande 
kapaciteten ökade med 40%.  
  

2.2.3 Provning enligt standard 
Utvärdering av limträs tvärkraftskapacitet görs genom provning av dess skjuvkapacitet 
enligt EN 408 (Swedish Standards Institute [SIS], 2012). Standarden anger att 
provningen skall utföras med en provbit som limmas med tvåkomponentslim mot 
respektive anhåll i en drag- och tryckprovmaskin. En vinkel på 14° mellan centrumlinje 
för tryck och fiberriktning erfordras. Enligt Steiger, Gehri och Richter (2010) är 14° den 
optimala vinkeln vid skjuvprovning av limningar i tvärsnitt av limträ. Provning 
parallellt med fiberriktningen medför att ett rent skjuvbrott inte uppstår då 
normalkraften i limningen påverkar resultatet. (Steiger et al., 2010., SIS, 2012). 
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3 Syfte  
 
Syftet med detta arbete är att prova limträbalkars tvärkraftskapacitet genom olika 
utformning av förstärkning med träribbor. 
  
Frågeställningen lyder: 

- Är det möjligt att uppnå en högre tvärkraftskapacitet för limträ genom 
förstärkning med träribbor? 

3.1 Avgränsningar 
 
Provningen anpassas för att passa i befintlig drag- och tryckprovmaskin och tidigare 
tillverkade anhåll. Endast en typ av limträ provas.  
 
3.2 Förväntat utfall 
 
Förstärkta provbitar antas ha en högre tvärkraftskapacitet än oförstärkta provbitar då 
förstärkning i annan fiberriktning bidrar till kapacitetshöjning mot skjuvbrott. Provbitar 
med infrästa förstärkningsribbor antas ha en högre tvärkraftskapacitet än provbitar med 
enbart pålimmade förstärkningsribbor i och med att limningsytorna ökar samt att 
förstärkningarna fixeras i sidled. 
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4 Metod och genomförande 
 
4.1 Introduktion 
 
En provserie var helt oförstärkt, två serier var förstärkt genom enbart pålimning av 
träribbor samt två serier var förstärkt genom en kombination av infräsning och limning 
av träribbor. Provbitarna och förstärkningsribborna tillverkades ur limträbalkar i kvalitet 
L40s. En noggrannare beskrivning av utformningen finns i 4.4 Beredning av prover. 
 
Val av lim gjordes utifrån att den praktiska påläggningen skulle minimera variationen 
av vidhäftning.  
 
Förstärkningarnas kapacitet mot tvärkraftsbrott testades med drag- och 
tryckprovmaskin. Maskinen och dess programvara beskrivs närmare i 4.5.1 Program 
och maskiner samt 4.5.2 Datainsamling. Fem olika provserier har testats med avseende 
på tvärkraftskapacitet. För att få ett statistiskt underlag innehöll varje provserie åtta 
provbitar. Alla förstärkta provserier kompletterades med två provbitar var i reserv. 
 
Underlag för utformning av prov hämtades ur den Europeiska standarden EN 408. 
 
Detta arbete tar ingen hänsyn till inverkan på momentkapaciteten. 

4.1.1 Tidigare provning 
I Ahlskog och Ross (2015) provningar valdes en förenklad variant med skruvar vid 
infästning av provbitar mot anhåll i maskinen. Av tidsskäl förborrades hål i varje 
provbit som sedan skruvades fast i anhållet som tillverkats för att passa 
dragprovmaskinen. Limning av provbitar mot anhåll enligt EN 408 hade inneburit 
tillverkning av ett stort antal anhåll alternativt demontering och sandblästring av ytor 
innan ny provbit limmas fast. 

4.1.2 Statistisk metod 
Vid statistisk bearbetning av mätvärden antogs provserien vara normalfördelad. Detta 
innebär att 95% av alla uppmätta värden finns inom ett avstånd av två 
standardavvikelser från medelvärdet. Det karakteristiska värdet motsvarar 
femprocentsfraktilen av normalfördelningskurvan.  
 
Förstärkta och oförstärkta prover jämfördes och utvärderades genom en statistisk analys 
i Microsoft Excel som baserades på standardavvikelse av population, se 5.2 Statistisk 
behandling av resultat. 
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4.2 Förberedelser 

4.2.1 Provbitar 
Storleken på provbitarna baserades på Ahlskog och Ross (2015) tidigare arbete. Måtten 
på provbitarna var b = 42mm, h = 180mm samt l = 225mm. Varje provbit snedkapades i 
en vinkel på 14°. Måtten motsvarar en utnyttjandegrad av drag- och tryckprovmaskinen 
på 50% vid oförstärkta tvärsnitt. (Ahlskog & Ross, 2015). 

4.2.2 Anhåll 
Anhållen från det tidigare arbetet av Ahlskog och Ross (2015) användes som 
utgångsobjekt då de redan är beräknade och testade för att ge upphov till brott i 
provbitens centrum. 

4.2.3 Principskisser 
Fiberriktning och kraftriktning är utsatt på samtliga skisser. De förstärkta provseriernas 
träribbor är utritade och vinklade beroende på om det är drag- eller tryckbelastning. 
Förstärkningsribborna är vinklade i 45° från fiberriktningen för både drag- och 
tryckkraft. Provserie 2 och 3 har pålimmade förstärkningsribbor och provserie 4 och 5 
har infrästa förstärkningsribbor. Figur 6 visar förstärkningsribbornas utformning. 

 
Figur 6. Överst i figuren syns en pålimmad förstärkningsribba och underst syns en infräst förstärkningsribba 
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• Provserie 1. Oförstärkt provbit, se Figur 7. 
• Provserie 2. Förstärkt provbit, pålimmad förstärkning belastad med tryckkraft, 

se Figur 8. 
• Provserie 3. Förstärkt provbit, pålimmad förstärkning belastad med dragkraft, se 

Figur 9. 
• Provserie 4. Förstärkt provbit, infräst förstärkning belastad med tryckkraft, se 

Figur 10. 
• Provserie 5. Förstärkt provbit, infräst förstärkning belastad med dragkraft, se 

Figur 11. 
 

 

 
Figur 7. Kraftpåverkan provserie 1, oförstärkt 
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Figur 8. Kraftpåverkan provserie 2, pålimmad förstärkning belastad med tryckkraft 

 
 

 
Figur 9. Kraftpåverkan provserie 3, pålimmad förstärkning belastad med dragkraft 
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Figur 10. Kraftpåverkan provserie 4, infräst förstärkning belastad med tryckkraft 

 
 

 
Figur 11. Kraftpåverkan provserie 5, infräst förstärkning belastad med dragkraft 
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4.3 Material 
 
Tre 6m långa limträbalkar i kvalitet L40s, dimension 56x270mm 
Klyvsåg 
Planhyvel 
Bandsåg  
Vertikalslip 
Japansåg 
20st skruvtvingar 
2st snabbtvingar 
MDF-skivor (fördelning av tryck under limmets härdning) 
MDF-skiva (mall) 
Spånskiva (mall) 
Överhandsfräs 
Frässtål 19mm 
Trälim inne, ESSVE 
Dyckertpistol 
Dyckert 40mm 
Sandpapper kornstorlek 120 
Skruvdragare 
3mm träborr 
Bits T20 
Träskruv försänkt skalle 4x30mm (mallen) 
Träskruv försänkt skalle 4.5x35mm (anhållen) 
Tuschpenna 
Blyertspenna 
Stålskala 
Vinkelhake 
Gradskiva 
Skjutmått 
Träarbetsbänk 
Stålfräs 
Torkpapper 
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4.4 Beredning av prover   
 
För att bereda fem provserier med åtta provbitar i varje samt totalt åtta provbitar i reserv 
beställdes tre stycken sex meter långa balkar i kvalitet L40s. 
 
Limträbalkarna delades med klyvsåg och planhyvlades till måtten 42x229mm. Därefter 
kapades provbitarna ut i en vinkel på 14° med bandsåg. Provbitarnas dimension var 
b=42mm, h=180mm och l=225mm, se Figur 12. 

 
Figur 12. Provbitarna skissade i balk 

 
Alla provbitar numrerades individuellt enligt Figur 13. 
 

 
Figur 13. Numrerade provbitar 
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Förstärkningsribborna tillverkades av samma balk som provbitarna. Ribborna 
grovkapades med klyvsåg och bearbetades sedan i planhyvel till dimensionerna 
b=20mm och h=10mm. Längden måttades över provbitarna och grovkapades med en 
marginal på minst 1cm på vardera sida om provbiten. En okulär bedömning gjordes av 
ribborna och de med tydliga virkesfel valdes bort, se Figur 14. 
 

 
Figur 14. Träribbor 

 
En fräsmall tillverkades i MDF tillsammans med en distans av spånskiva för att 
möjliggöra ett fräsdjup på fem millimeter. Anhåll av träklossar skruvades på mallen och 
mättes in för de olika provserierna, se Figur 15.  

 

 
Figur 15. Fräsmall 
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Fräsmallen användes för att rita ut tilltänkta frässpår och markeringslinjer för limning 
på de icke infrästa provbitarna, se Figur 16 och Figur 17.  
 

 
Figur 16. Markering av tilltänkta frässpår/linjer för limning 

 

 
Figur 17. Tilltänkta frässpår/markeringslinjer för limning 
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Fräsning med överhandsfräs och 19mm frässtål på 5mm djup genomfördes med stöd 
mot fräsmall. Se Figur 18 och Figur 19.  
 

 
Figur 18. Överhandsfräs 

 

 
Figur 19. 19mm frässtål 
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Skruvtvingar och snabbtvingar användes för att fixera mallen vid fräsningen, se Figur 
20. Resultat av fräsningen syns i Figur 21. Två fräsningar gjordes i vardera spår för att 
få jämna sidokanter samt en total bredd på 20mm på frässpåret.   
 

 
Figur 20. Fixering av mall vid fräsning 

 

 
Figur 21. Provbit med frästa spår 

18 
 



 

Limning av infrästa provbitar gjordes genom att trälim för inomhusbruk av typ PVAc 
från ESSVE stryktes på provbitarna i det infrästa spårets botten samt sidor, se Figur 22 
samt Figur 23. 
 

 
Figur 22. PVAc lim typ ESSVE trälim inne 

 

 
Figur 23. Limning av infrästa provbitar 
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Limning av icke infrästa provbitar gjordes genom att samma typ av PVAc lim stryktes 
på provbitarna. Förstärkningsribbor måttades in mot markeringslinjerna och sköts fast 
med dyckertpistol och 40mm dyckert, se Figur 24 och Figur 25. 
 

 
Figur 24. Dyckertspistol och dyckert 

 

 
Figur 25. Provbit med pålimmade träribbor samt dyckert 
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Inträngningsdjup på dyckerten kontrollerades så att de inte låg an mot 
pressningsskivorna som provbitarna placerades mellan efter respektive limning. 
 
Fyra stycken skruvtvingar fixerade provbitarna under press i 20 minuter, se Figur 26. 
Därefter lossades tvingarna och provbitarna fick torka ostört i 24 timmar. 
 

 
Figur 26. Provbit under press 

 
Avkapning av utstickande förstärkningsribbor gjordes med bandsåg, se Figur 27. 
 

 
Figur 27. Avkapning av utstickande förstärkningsribbor 
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Nedslipning och utjämning av provbitarnas ytor gjordes med vertikalslip, se Figur 28.  
 

 
Figur 28. Vertikalslip för nedslipning och utjämning av provbitar 

 
Förstärkningsribbor vars ytor låg utanför provbitens tvärsnittsmått slipades ned i vinkel 
för att erhålla likvärdig anliggningsyta mot anhållen, se Figur 29. 
 

 
Figur 29. Förstärkningsribbor nedslipade i vinkel 
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Markeringar för förborrning gjordes genom att anhållen placerades på provbitarna och 
borrhålen markerades med blyertspenna. Förborrning genomfördes därefter med en 
borrmaskin med en 3mm träborr och förborrningsdjup 25mm, se Figur 30 samt Figur 
31. 
 

 
Figur 30. Träborr, träskruv och skjutmått 

 

 
Figur 31. Förborrade provbitar 
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4.5 Provning 
 
Samtliga provbitars fukthalt fastställdes med en fuktmätare av modell Protimeter 
SurveyMaster II. Provbitarna mättes och vägdes innan provning för att kunna beräkna 
dess densitet. Samtliga mätvärden återfinns i Bilaga 1. Provbitarna skruvades fast i 
anhållen med 4,5x35mm försänkta skruvar, se Figur 32. 
 

 
Figur 32. Anhåll fastskruvat på provbit 

Anhållen fästes därefter i provmaskinen med hjälp av leder för att centrera lasten på 
provbitarna, se Figur 33, Figur 34 samt Figur 35. 
 

 
Figur 33. Övre led mot anhåll 
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Figur 34. Nedre led mot anhåll 

 

 
Figur 35. Nedre led mot anhåll 
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Provningarna genomfördes på serie 1 till 5, varav en provning syns i Figur 36. Anhållen 
säkrades upp med spännremmar för att inte slå i maskinen vid totalt brott av provbiten. 
 

 
Figur 36. Provning i maskin 
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4.5.1 Program och maskiner 
Provningar genomfördes i en drag- och tryckprovmaskin av märket Shimadzu och 
namnet på modellen var Autograph AG X plus, se Figur 37. 
 

 
Figur 37. Drag- och tryckprovmaskin 

4.5.2 Datainsamling 
Drag- och tryckprovmaskinens tillhörande databehandlingsprogram Trapezium X 
programmerades för att registrera deformation och kraft för respektive provserie. 
Programmet beräknade kontinuerligt medelvärde samt standardavvikelse som stickprov 
av uppmätta värden, dessa redovisas i 5.1 Resultat från provning.  
 
Insamlade mätvärden behandlades i Microsoft Excel och normalfördelningskurvor 
ritades för hela mätmängden utifrån antagandet att provresultaten var normalfördelade. 
Grafer för normalfördelning hos de olika provserierna togs fram och samlades för att 
tydliggöra spridningen i resultatet. Beräkningar av standardavvikelse gjordes även i 
Excel. Medelvärde och karakteristiskt värde, vilket är femprocentsfraktilen av 
normalfördelningskurvan, beräknades och tydliggjordes med stapeldiagram. Samtliga 
resultat finns under 5.2 Statistisk behandling av resultat. 
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4.6 Begränsningar och problem 

4.6.1 Anhåll 
Föregående arbetes anhåll kontrollerades med vinkelhake. Ett vinkelfel på båda 
anhållen konstaterades och justerades i en metallfräs, se Figur 38 och Figur 39. 

 

 
Figur 38. Planfräsning av anhåll 

 

 
Figur 39. Anhåll efter justering 
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5 Resultat och analys 
 
5.1 Resultat från tryckprovning 
 
Resultaten presenterade nedan är data från tryckprovningen som sammanställts 
automatiskt i drag- och tryckprovmaskinens databehandlingsprogram Trapezium X. 

5.1.1 Provserie 1. Oförstärkt 
Key Word  Product Name   
Test File Name: Provserie 1.xtak Method File Name: Skjuvtest ver2.xmak 
Report Date: 2016-04-28  Test Date: 2016-04-28 
Test Mode: Single  Test Type: Compression 
Speed: 2mm/min  Shape: Plate 
No of Batches: 1  Qty/Batch: 8 

 Name Max_Force 
 Calc. at Entire  
 Parameters Areas 
 Unit kN 
 1 _ 1 56.3139 
 1 _ 2 59.7590 
 1 _ 3 47.7883 
 1 _ 4 56.6521 
 1 _ 5 56.8956 
 1 _ 6 57.6926 
 1 _ 7 55.4494 
 1 _ 8 59.1443 
 Average 56.2119 
 Standard Deviation 3.69524 

 Maximum 59.7590 
 Minimum 47.7883 



 

5.1.2 Provserie 2. Pålimmad förstärkning belastad med tryckkraft. 

Key Word   Product Name   
Test File Name: Provserie 2.xtak Method File Name: Skjuvtest ver2.xmak 
Report Date: 2016-04-28  Test Date: 2016-04-28 
Test Mode: Single  Test Type: Compression 
Speed: 2mm/min  Shape: Plate 
No of Batches: 1  Qty/Batch: 8 

 Name Max_Force 
 Calc. at Entire  
 Parameters Areas 
 Unit kN 
 1 _ 1 77.4586 
 1 _ 2 56.5709 
 1 _ 3 50.4264 
 1 _ 4 68.7546 
 1 _ 5 55.0324 
 1 _ 6 64.8753 
 1 _ 7 67.4101 
 1 _ 8 50.3723 
 Average 61.3626 
 Standard Deviation 9.75451 
 Maximum 77.4586 
 Minimum 50.3723 
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5.1.3 Provserie 3. Pålimmad förstärkning belastad med dragkraft. 

Key Word   Product Name   
Test File Name: Provserie 3.xtak Method File Name: Skjuvtest ver2.xmak 
Report Date: 2016-04-28  Test Date: 2016-04-28 
Test Mode: Single  Test Type: Compression 
Speed: 2mm/min  Shape: Plate 
No of Batches: 1  Qty/Batch: 8 

 Name Max_Force 
 Calc. at Entire  
 Parameters Areas 
 Unit kN 
 1 _ 1 60.2058 
 1 _ 2 56.5552 
 1 _ 3 61.3221 
 1 _ 4 61.7034 
 1 _ 5 56.2429 
 1 _ 6 57.8612 
 1 _ 7 57.9080 
 1 _ 8 60.0678 
 Average 58.9833 
 Standard Deviation 2.11662 
 Maximum 61.7034 
 Minimum 56.2429 
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5.1.4 Provserie 4. Förstärkt provbit, infräst förstärkning belastad med 
tryckkraft. 

Key Word   Product Name   
Test File Name: Provserie 4.xtak Method File Name: Skjuvtest ver2.xmak 
Report Date: 2016-04-28  Test Date: 2016-04-28 
Test Mode: Single  Test Type: Compression 
Speed: 2mm/min  Shape: Plate 
No of Batches: 1  Qty/Batch: 8 

 Name Max_Force 
 Calc. at Entire  
 Parameters Areas 
 Unit kN 
 1 _ 1 66.2831 
 1 _ 2 73.5242 
 1 _ 3 67.7560 
 1 _ 4 60.5877 
 1 _ 5 70.1475 
 1 _ 6 58.3214 
 1 _ 7 61.7477 
 1 _ 8 64.2706 
 Average 65.3298 
 Standard Deviation 5.10899 
 Maximum 73.5242 
 Minimum 58.3214 
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5.1.5 Provserie 5. Förstärkt provbit, infräst förstärkning belastad med 
dragkraft. 

Key Word   Product Name   
Test File Name: Provserie 5.xtak Method File Name: Skjuvtest ver2.xmak 
Report Date: 2016-04-28  Test Date: 2016-04-28 
Test Mode: Single  Test Type: Compression 
Speed: 2mm/min  Shape: Plate 
No of Batches: 1  Qty/Batch: 8 

 Name Max_Force 
 Calc. at Entire  
 Parameters Areas 
 Unit kN 
 1 _ 1 58.6972 
 1 _ 2 59.6809 
 1 _ 3 60.3458 
 1 _ 4 54.3800 
 1 _ 5 74.1626 
 1 _ 6 56.6854 
 1 _ 7 63.2486 
 1 _ 8 56.9657 
 Average 60.5208 
 Standard Deviation 6.12559 
 Maximum 74.1626 
 Minimum 54.3800 

 
 

33 
 



 

5.2 Statistisk behandling av resultat 
 
Resultaten för den statistiska behandlingen av respektive provserie presenteras nedan. 

5.2.1 Provserie 1. Oförstärkt 
Provserien har ett medelvärde på 56,21kN och ett karakteristiskt värde på 47,31kN vilka 
redovisas i Figur 46 respektive Figur 47. Standardavvikelsen är 3,70kN vilket redovisas 
i Bilaga 3. Normalfördelningskurva för provserien finns i Figur 40. 
 

 
Figur 40. Normalfördelningskurva för provserie 1 
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5.2.2 Provserie 2. Förstärkt, tryck 
Provserien har ett medelvärde på 61,36kN och ett karakteristiskt värde på 37,86kN vilka 
redovisas i Figur 46 respektive Figur 47. Standardavvikelsen är 9,75kN vilket redovisas 
i Bilaga 3. Normalfördelningskurva för provserien finns i Figur 41. 
 

 
Figur 41. Normalfördelningskurva för provserie 2 

5.2.3 Provserie 3. Förstärkt, drag 
Provserien har ett medelvärde på 58,98kN och ett karakteristiskt värde på 53,88kN vilka 
redovisas i Figur 46 respektive Figur 47. Standardavvikelsen är 2,12kN vilket redovisas 
i Bilaga 3. Normalfördelningskurva för provserien finns i Figur 42. 
 

 
Figur 42. Normalfördelningskurva för provserie 3 
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5.2.4 Provserie 4. Förstärkt med infräsning, tryck 
Provserien har ett medelvärde på 65,33kN och ett karakteristiskt värde på 53,02kN vilka 
redovisas i Figur 46 respektive Figur 47. Standardavvikelsen är 5,11kN vilket redovisas 
i Bilaga 3. Normalfördelningskurva för provserien finns i Figur 43. 
 

 
Figur 43. Normalfördelningskurva för provserie 4 

5.2.5 Provserie 5. Förstärkt med infräsning, drag 
Provserien har ett medelvärde på 60,52kN och ett karakteristiskt värde på 45,76kN vilka 
redovisas i Figur 46 respektive Figur 47. Standardavvikelsen är 6,13kN vilket redovisas 
i Bilaga 3. Normalfördelningskurva för provserien finns i Figur 44. 
 

 
Figur 44. Normalfördelningskurva för provserie 5 
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5.3 Sammanställning av resultat 
 
Samtliga provbitars uppmätta värden finns i Bilaga 1. Normalfördelningskurvor för alla 
provserier finns i Figur 45. Medelvärden redovisas i Figur 46 och karakteristiska värden 
redovisas i Figur 47. En sammanställning av resultaten finns i Tabell 2 och fullständiga 
beräkningar finns i Bilaga 3. 
 

 
Figur 45. Normalfördelningskurvor för provserie 1-5 

 

Tabell 2. Sammanställning av resultat 

Provserie 1 2 3 4 5 

  

 
Oförstärkt Pålimmad 

förstärkning 
belastad med 
tryckkraft.  

Pålimmad 
förstärkning 
belastad med 
tryckkraft. 

Infräst 
förstärkning 
belastad med 
tryckkraft. 

Infräst 
förstärkning 
belastad med 
dragkraft. 

Uppmätta värden [kN] 
   

  
Medelvärde 56,21 61,36 58,98 65,33 60,52 
Karakteristiskt värde 47,31 37,86 53,88 53,02 45,76 
  

    
  

Förändring av kapacitet jämfört med provserie 1 [kN] 
 

  
Medelvärde  - 5,15 2,77 9,12 4,31 
Karakteristiskt - -9,45 6,57 5,71 -1,55 
  

    
  

Förändringsfaktor jämfört med provserie 1 
[%] 

  
  

Medelvärde  - 1,09 1,05 1,16 1,08 
Karakteristiskt - 0,80 1,14 1,12 0,97 
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Figur 46. Medelvärde för provserie 1-5 

 

 
Figur 47. Karakteristiskt värde för provserie 1-5 
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6 Diskussion och slutsatser 
 
6.1 Diskussion 

6.1.1 Metod 
Valet att använda ett lim ur standardsortiment berodde delvis på studien Bond quality at 
the FRP– wood interface using wood-laminating adhesives av Raftery et al. (2008). 
Studien visar på möjligheten av använda vissa typer av trälim ur standardsortiment 
istället för epoxibaserade limtyper. En ytterligare anledning till valet av PVAc lim var 
av praktiska skäl för att underlätta tillverkningen. 
 
Den första idén var att använda ett avancerat tvåkomponentslim i enlighet med tidigare 
arbetes förslag på förbättringsåtgärder. Dock togs beslutet att inte gå på denna linje då 
det bland annat skulle bli svårt att åstadkomma identiska blandningsförhållanden för 
samtliga provbitar med tillgänglig utrustning samt de arbetsmiljökrav som ställs vid 
hanteringen. Ett PVAc lim är ett lättarbetat alternativ då dess öppettider är generösa till 
skillnad från ett tvåkomponentslim och därmed minskar risken att få varierande kvalitet 
på limningarna. Dessutom är PVAc samma limtyp som föregående arbete vilket innebär 
att färre antal parametrar byggs in som kan inverka på resultatet. 
 
I det tidigare arbetet av Ahlskog och Ross (2015) provades enbart en variant där 
förstärkningsribborna belastades med tryck. Vid tryck av fritt upplagda 
förstärkningsribbor utan knäckning kan den högsta kapaciteten nås, se Figur 4. Genom 
jämförelser mellan drag- och tryckkapacitet hos förstärkningsribborna beslutades det att 
komplettera föregående mätmetod genom att förstärkningsribborna belastades med 
dragkraft istället för tryckkraft. Att i praktiken få ett fall utan knäckning ansågs 
osannolikt trots infräsning och limning, därför gjordes två provserier med dragbelastade 
förstärkningsribbor för att undersöka skillnaden. 
 
Valet av 45° vinkel på förstärkningsribborna från fiberriktningen baserades på att 
limningsarean är större än vid 50° som användes i det tidigare arbetet av Ahlskog och 
Ross (2015). Limningsareor vid olika vinklar jämfördes innan beslut togs att välja 45° 
vinkel, se Tabell 1. Beslutet baserades på att det är enklare att genomföra eventuella 
beräkningar och praktiskt mer fördelaktigt vid tillverkning av provbitarna. 
 
Förstärkningsribbornas storlek baserades på det tidigare arbetet av Ahlskog och Ross 
(2015) då det är en beprövad utformning, praktiskt lätt att genomföra samt underlättar 
en eventuell jämförelse med det tidigare arbetet. 
 
Nedslipning av förstärkningsribbornas ändar gjordes för att uppnå likvärdiga 
anliggningsareor mot anhållen för alla provserier, se Figur 29. Detta gjordes för att 
minimera risken för ytterligare felkällor. 
 
Fräsdjupet på 5mm antogs efter samråd med laboratorietekniker Ragnvald Pelttari. 
Djupet var en avvägning mellan minskning av skjuvningsplan, total limningsarea samt 
minsta praktiskt möjliga fästdjup för att ribborna skulle sitta kvar vid belastning, se 
Figur 6.   
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Enligt EN 408 ska provbitar limmas på anhållen för att testa ren skjuvning. Valet att 
skruva provbitarna, istället för att limma dessa mot anhållen, baserades på det tidigare 
arbetet av Ahlskog och Ross (2015). De konstaterade att skruvarna inte gav upphov till 
brott, vilket gjorde att samma provningsutformning användes i detta arbete. Av flera 
praktiska orsaker är skruvar att föredra framför limning. Den mest avgörande aspekten 
är tidsskäl, då EN 408 anger att limningsytorna på anhållen skall göras rent och blästras 
innan ny limning sker. Detta skulle innebära att i bästa fall kunna genomföra en 
provning per dag alternativt tillverka ett stort antal anhåll. I detta arbete, likt Ahlskog 
och Ross (2015), har provbitarnas brott inte kunnat härledas till infästningen med 
skruvar.  
 
Provbitarnas fukthalt och densitet mättes för samtliga bitar i samband med provning, se 
Bilaga 1. Efter provningens genomförande kunde inget samband mellan vare sig 
fukthaltens inverkan på kapaciteten eller densitetens inverkan på kapaciteten 
konstateras. 

6.1.2 Resultat 
Resultatet av provningarna visar att de två serierna med tryckbelastade 
förstärkningsribbor erhåller ett högre resultat med avseende på medelvärde jämfört med 
motsvarande provserier med dragbelastade förstärkningsribbor. En förklaring kan vara 
att limningarna är så pass starka att ingen knäckning sker i den veka riktningen 
samtidigt som vinkeln på 45° inte är optimal vid dragbelastade förstärkningar. 
 
Provbitar med infrästa förstärkningsribbor som utsätts för tryckkraft får ett högre 
brottmedelvärde än provbitarna med icke infrästa förstärkningsribbor. Samma mönster 
gäller för provbitar med förstärkningar som utsätts för dragkraft.  
 
Vid provbitar med förstärkning som utsätts för tryckkraft är tendensen att brotten går 
tvärs årsringarna. Vid provbitar med förstärkning som utsätts för dragkraft är tendensen 
att brotten följer årsringarna. Brottbilden är diffus för provbitar med infräst förstärkning, 
mindre diffus för provbitar med pålimmad förstärkning och mer koncentrerad till ett 
ställe för oförstärkta provbitar, se Bilaga 2. Detta tyder på att provbitar med infräst 
förstärkning utjämnar virkesfelen och därmed även ger en marginellt högre 
brottkapacitet.  
 
Karakteristiskt värde är högst för provserie 3, med icke infrästa ribbor utsatta för 
dragkraft, samtidigt som provserien har det lägsta medelvärdet av de förstärkta 
provserierna. Anledningen till detta är att provserien gav ett jämnare provresultat med 
mindre spridning än övriga serier. En jämn fördelning av resultaten likt denna provserie 
är önskvärt då det underlättar en korrekt dimensionering.  
 
Det lägsta karakteristiska värdet uppmättes för provserie 2, med icke infrästa ribbor 
utsatta för tryckkraft. Detta beror på att provserien har en stor spridning i resultatet, då 
serien samtidigt har det näst högsta medelvärdet. Serien får på grund av denna spridning 
ett lägre karakteristiskt värde än den oförstärkta provserien, se Tabell 2. Att en förstärkt 
provserie får ett lägre karakteristiskt värde än den oförstärkta provserien är 
anmärkningsvärt då detta inte var vad som förväntats, dock är det inte onormalt då 
materialet trä är anisotropt. 
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Samtliga provbitar i den oförstärkta provserien sprack isär helt utan tydlig förvarning 
när de gick till brott. De förstärkta provserierna höll fortfarande ihop även fast drag- och 
tryckprovmaskinen registrerade att brott uppstått. Detta kan tyda på att 
förstärkningsribborna inte enbart har en kapacitetshöjande funktion utan även förhindrar 
att totalt brott sker.  
 
Analys av förstärkningsribborna efter provning visar att endast en har gått till brott. 
Några pålimmade förstärkningsribbor har spruckit längs med fiberriktningen, troligtvis 
beroende på dyckertinfästningarna i dessa. 
 
Vid tolkning av resultaten antas att sprickfaktorn för skjuvbärförmåga (kcr) är 1, vilket 
betyder att utgångspunkten är ett osprucket tvärsnitt. Figur 3 kompletterades med 
värden för ett tvärsnitt med 16 % högre tvärkraftskapacitet vilket tydliggörs i Figur 48. 
En förstärkning kan ge ett mer optimerat tvärsnitt, vilket innebär ett likvärdig teoretisk 
anfangshöjd för både tvärkraft och moment. 
 

 
Figur 48. Förhållande för moment/tvärkraft vid olika anfangshöjd varierande linjelaster, kompletterad med 

tvärkraftsförstärkt tvärsnitt 
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6.2 Felkällor 
 
Vid kontroll av anhållen efter provning konstaterades det att de inte är helt vinkelrät 
trots justeringen i metallfräsen. Ett antal provbitar i framförallt provserie 4 och 
provserie 5 gick till brott där kanten på anliggningsytan av anhållet slutar vilket syns i 
Figur 49. Kontrollmätning av anhåll visar att en vinkeländring från 90° till en lägre 
vinkel har skett och detta tyder på att anhållen böjs under provningens gång och därmed 
ger upphov till brott liknande det i Figur 49. 
 

 
Figur 49. Provbit med brott där anliggningsytan på anhållet slutar 
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Dyckert i provserie 2 och provserie 3 kan ha inverkat på hållfastheten då enstaka brott 
uppstått genom dessa, se Figur 50. Det optimala utförandet hade varit att inte behöva 
använda dyckert vid tillverkning av provbitar med pålimmade träribbor. Det beslutades 
att metoden var nödvändig då risken för inkorrekt placering av ribbor annars kunnat 
uppstå vid sammanpressningen av limmet. Något samband mellan dyckert och brott 
över lag kan dock inte konstateras utan det rör sig om enstaka fall som även kan ha 
orsakats av virkesfel, se Bilaga 2. 
 
 

 
 
 

 
  

Figur 50. Exempel på brott genom dyckert 
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6.3 Slutsatser 

Trälim ur standardsortiment fungerar väl för ändamålet, studien har verifierat att 
Ahlskog och Ross (2015) val av lim fyller sin funktion och inte är den begränsande 
faktorn.  

De förstärkta provserierna gick till kontrollerat brott och höll ihop på grund av 
förstärkningsribborna. Den oförstärkta provserien gick till plötsliga och våldsamma 
brott vilket även gav tydliga brottbilder, se Bilaga 2. 

Resultatet av detta arbete visar att olika utformning av förstärkning med träribbor ökar 
tvärkraftskapaciteten hos limträ. Enligt 5.2 Sammanställning av resultat är medelvärdet 
för provserie 4, provbitar förstärkta med infrästa träribbor som utsätts för tryckkraft, det 
högst uppmätta värdet och innebär en ökning av tvärkraftskapaciteten med 16%, se 
Tabell 2. Vid granskning av det karakteristiska värdet utmärker sig provserie 3 som den 
bästa med 14% ökning av tvärkraftskapaciteten. I det tidigare arbetet av Ahlskog och 
Ross (2015) konstaterades en ökning av tvärkraftskapaciteten med 11% både med 
avseende på medelvärde och karakteristiskt värde. Detta arbete har genererat en ökning 
av tvärkraftskapaciteten, som dock är marginell. Detta kan i sin tur bidra till tillverkning 
av slankare konstruktioner vilket innebär mindre material som skall transporteras och 
köpas in. 

6.4 Framtida studier 

Inför framtida studier kan följande förslag på förbättringar övervägas: 

• Tillverka nya, alternativt förstärka befintliga anhåll för att förhindra deformation
vid provning.

• Kontrollmäta anhållen kontinuerligt under provningen för att säkerställa att de
inte deformeras.

• En närmare analys av förstärkningsribbornas utformning och dimension i syfte
att ta reda på dess inverkan på resultatet. Exempel på detta skulle kunna vara
djupare infräsning i provbitarna, en annan vinkel, en annan tvärsnittsform, prova
ribbor i andra material eller ett större antal förstärkningsribbor per provbit.
Analys med finita element program skulle kunna användas som
verifieringsmetod.

• Svälla fast förstärkningsribbor istället för att limma.
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Bilaga 1. Mätvärden 
Uppmätt data vid provningstillfället behandlades i Microsoft Excel. 
Medelvärde beräknades med kommando: MEDEL. 

Provserie 1. Oförstärkt. 
Nr Fukthalt[%] Bredd[mm] Höjd[mm] Längd[mm] Volym[mm³] Vikt[kg] ρ[kg/m³] Brott[kN] 
1.1. 8 41,5 178,5 225,0 1666744 0,7565 453,9 56,31 
1.2. 8 42,0 178,5 225,0 1686825 0,7098 420,8 59,76 
1.3. 7 41,5 178,5 225,0 1666744 0,7961 477,6 47,79 
1.4. 8 41,5 178,5 225,0 1666744 0,6974 418,4 56,65 
1.5. 7 41,5 179,0 225,5 1675127 0,7631 455,5 56,90 
1.6. 8 41,5 179,0 225,5 1675127 0,7513 448,5 57,69 
1.7. 8 41,5 178,5 225,5 1670448 0,7477 447,6 55,45 
1.8. 8 41,5 178,5 225,5 1670448 0,7605 455,3 59,14 
Medelv. 7,8 41,6 178,6 225,3 1672276 0,7 447,2 56,2 

Provserie 2. Pålimmad förstärkning belastad med tryckkraft. 
Nr Fukthalt[%] Bredd[mm] Höjd[mm] Längd[mm] Volym[mm³] Vikt[kg] ρ[kg/m³] Brott[kN] 
2.1. 8 41,5 178,0 225,0 1834915 0,8189 446,3 77,46 
2.2. 9 41,5 178,0 225,0 1834915 0,8377 456,5 56,57 
2.3. 9 41,5 178,5 225,0 1839584 0,834 453,4 50,43 
2.4. 8 41,0 178,0 225,0 1814890 0,8305 457,6 68,75 
2.5. 8 41,5 178,5 225,0 1839584 0,8401 456,7 55,03 
2.6. 7 41,5 178,0 225,0 1834915 0,8479 462,1 64,88 
2.7. 8 41,5 178,0 225,0 1834915 0,7804 425,3 67,41 
2.8. 7 41,5 178,0 225,0 1834915 0,7735 421,5 50,37 
Medelv. 8,0 41,4 178,1 225,0 1833579 0,8 447,4 61,4 

Provserie 3. Pålimmad förstärkning belastad med dragkraft. 
Nr Fukthalt[%] Bredd[mm] Höjd[mm] Längd[mm] Volym[mm³] Vikt[kg] ρ[kg/m³] Brott[kN] 
3.1. 7 41,5 178,0 225,0 1830015 0,8346 456,1 60,21 
3.2. 9 41,0 178,5 224,5 1810943 0,8417 464,8 56,56 
3.3. 8 41,5 178,0 225,0 1830015 0,8227 449,6 61,32 
3.4. 8 41,5 178,0 225,0 1830015 0,8414 459,8 61,70 
3.5. 8 41,5 178,0 225,0 1830015 0,8571 468,4 56,24 
3.6. 8 41,5 178,0 225,0 1830015 0,8157 445,7 57,86 
3.7. 7 41,5 178,5 225,0 1834684 0,8137 443,5 57,91 
3.8. 8 41,5 178,0 225,5 1833709 0,8112 442,4 60,07 
Medelv. 7,9 41,4 178,1 225,0 1828676 0,8 453,8 59,0 
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Provserie 4. Infräst förstärkning belastad med tryckkraft. 
Nr Fukthalt[%] Bredd[mm] Höjd[mm] Längd[mm] Volym[mm³] Vikt[kg] ρ[kg/m³] Brott[kN] 
4.1. 9 41,5 179,0 225,0 1757833 0,7717 439,0 66,28 
4.2. 8 41,5 178,0 225,0 1748495 0,782 447,2 73,52 
4.3. 8 41,5 178,5 225,0 1753164 0,8117 463,0 67,76 
4.4. 8 41,0 178,0 225,0 1728470 0,7896 456,8 60,59 
4.5. 8 41,5 178,0 225,5 1752189 0,7788 444,5 70,15 
4.6. 9 41,5 178,0 225,0 1748495 0,7425 424,7 58,32 
4.7. 9 41,5 178,0 225,0 1748495 0,7421 424,4 61,75 
4.8. 7 41,5 178,0 225,0 1748495 0,8035 459,5 64,27 
Medelv. 8,3 41,4 178,2 225,1 1748204 0,8 444,9 65,3 

Provserie 5. Infräst förstärkning belastad med dragkraft. 
Nr Fukthalt[%] Bredd[mm] Höjd[mm] Längd[mm] Volym[mm³] Vikt[kg] ρ[kg/m³] Brott[kN] 
5.1. 8 41,5 178,0 225,0 1746045 0,8086 463,1 58,70 
5.2. 8 41,5 178,0 225,0 1746045 0,7628 436,9 59,68 
5.3. 8 41,5 178,5 225,0 1750714 0,8015 457,8 60,35 
5.4. 7 41,5 178,0 225,0 1746045 0,7905 452,7 54,38 
5.5. 8 41,5 178,5 224,5 1747010 0,8042 460,3 74,16 
5.6. 7 41,0 178,0 225,0 1726020 0,7832 453,8 56,69 
5.7. 8 41,5 178,0 225,0 1746045 0,7671 439,3 63,25 
5.8. 8 42,0 178,5 224,5 1767047 0,8101 458,4 56,97 
Medelv. 7,8 41,5 178,2 224,9 1746871 0,8 452,8 60,5 
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Bilaga 2. Bilder 
 
Provserie 1. Oförstärkt 1(3) 
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Provserie 1. Oförstärkt 2(3) 
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Provserie 1. Oförstärkt 3(3) 
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Provserie 2. Pålimmad förstärkning belastad med tryckkraft. 1(3) 
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Provserie 2. Pålimmad förstärkning belastad med tryckkraft. 2(3) 
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Provserie 2. Pålimmad förstärkning belastad med tryckkraft. 3(3) 
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Provserie 3. Pålimmad förstärkning belastad med tryckkraft. 1(3) 
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Provserie 3. Pålimmad förstärkning belastad med tryckkraft. 2(3) 
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Provserie 3. Pålimmad förstärkning belastad med tryckkraft. 3(3) 
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Provserie 4. Infräst förstärkning belastad med tryckkraft. 1(3)  
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Provserie 4. Infräst förstärkning belastad med tryckkraft. 2(3) 
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Provserie 4. Infräst förstärkning belastad med tryckkraft. 3(3) 
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Provserie 5. Infräst förstärkning belastad med dragkraft. 1(3) 
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Provserie 5. Infräst förstärkning belastad med dragkraft. drag 2(3) 
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Provserie 5. Infräst förstärkning belastad med dragkraft. 3(3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



 
 

Bilaga 3. Statistisk behandling av resultat 
 
Den statistiska behandlingen av resultaten från provningen utfördes i Microsoft Excel. 
 
Beräkning av medelvärden är utförd med kommando MEDEL. 
Beräkning av standardavvikelse är utförd med kommando STDAV.P. 
Normalfördelning av Y-värden är utförd med kommando NORM.FÖRD. 
 
Provserie 1. Oförstärkt           
Provbit Mätvärde     x y,kumm x y,frekvens 

1 56,3139 kN 
 

41 5,391E-06 41 7,18882E-06 
2 59,759 kN 

 
43 6,612E-05 43 7,75947E-05 

3 47,7883 kN 
 

45 0,0005901 45 0,000599255 
4 56,6521 kN 

 
47,31 0,0050002 47,31 0,004183422 

5 56,8956 kN 
 

49 0,0184699 49 0,013091289 
6 57,6926 kN 

 
51 0,0658002 51 0,037031756 

7 55,4494 kN 
 

53 0,1763891 53 0,074949798 
8 59,1443 kN 

 
55 0,3629416 55 0,108535269 

  56,2119 medel 
 

57 0,5901769 57 0,11245417 
  3,4565776 std.avv 

 
59 0,7900536 59 0,083365144 

  
   

61 0,9170065 61 0,044217858 
  

   
63 0,9752246 63 0,016780897 

  
   

65 0,9944957 65 0,004556558 
  

   
67 0,9990989 67 0,000885244 

  
   

69 0,999892 69 0,000123053 
  

   
71 0,9999906 71 1,22385E-05 

        73 0,9999994 73 8,70896E-07 
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Provserie 2. Pålimmad förstärkning belastad med tryckkraft.  
Provbit Mätvärde     x y,kumm x y,frekvens 

1 77,4586 kN 
 

33 0,000941 33 0,000348817 
2 56,5709 kN 

 
35 0,001931 35 0,000673074 

3 50,4264 kN 
 

37 0,003792 37 0,001237833 
4 68,7546 kN 

 
37,8596 0,005 37,8596 0,001584804 

5 55,0324 kN 
 

41 0,01282 41 0,003624638 
6 64,8753 kN 

 
43 0,022086 43 0,005771225 

7 67,4101 kN 
 

45 0,036466 45 0,008758021 
8 50,3723 kN 

 
47 0,057736 47 0,012667142 

  61,362575 medel 
 

49 0,087729 49 0,017461677 
  9,124508089 std.avv 

 
51 0,128044 51 0,022941822 

  
   

53 0,179703 53 0,028727944 
  

   
55 0,242806 55 0,034285923 

  
   

57 0,316284 57 0,038999749 
  

   
59 0,397846 59 0,042280727 

  
   

61 0,484152 61 0,043687554 
  

   
63 0,571209 63 0,043023693 

  
   

65 0,654922 65 0,040382417 
  

   
67 0,731657 67 0,036125311 

  
   

69 0,79871 69 0,030801052 
  

   
71 0,854565 71 0,025029614 

  
   

73 0,898917 73 0,019385519 
  

   
75 0,93249 75 0,01430986 

  
   

77 0,956716 77 0,010067647 
  

   
79 0,97338 79 0,0067508 

  
   

81 0,984308 81 0,004314368 
  

   
83 0,991138 83 0,00262793 

  
   

85 0,995209 85 0,001525615 
  

   
87 0,997521 87 0,000844133 

  
   

89 0,998773 89 0,000445155 
  

   
91 0,999419 91 0,000223742 

        93 0,999737 93 0,000107181 
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Provserie 3. Pålimmad förstärkning belastad med dragkraft. 
Provbit Mätvärde     x y,kumm x y,frekvens 

1 60,2058 kN 
 

41 5,28706E-20 41 2,45418E-19 
2 56,5552 kN 

 
43 3,43712E-16 43 1,42231E-15 

3 61,3221 kN 
 

45 8,1716E-13 45 2,97121E-12 
4 61,7034 kN 

 
47 7,13339E-10 47 2,23727E-09 

5 56,2429 kN 
 

49 2,29991E-07 49 6,0723E-07 
6 57,8612 kN 

 
51 2,76346E-05 51 5,94068E-05 

7 57,908 kN 
 

53,88 0,005 53,88 0,007303224 
8 60,0678 kN 

 
55 0,022117509 55 0,026628446 

  58,9833 medel 
 

57 0,158241566 57 0,122003739 
  1,979912126 std.avv 

 
59 0,503364926 59 0,201487775 

  
   

61 0,845798931 61 0,119942337 
  

   
63 0,978756917 63 0,025736208 

  
   

65 0,998812672 65 0,001990512 
  

   
67 0,999974284 67 5,54924E-05 

  
   

69 0,999999789 69 5,57635E-07 
  

   
71 0,999999999 71 2,01983E-09 

        73 1 73 2,63711E-12 
 
Provserie 4. Infräst förstärkning belastad med tryckkraft. 
Provbit Mätvärde     x y,kumm x y,frekvens 

1 66,2831 kN 
 

45 1,05E-05 45 9,81814E-06 
2 73,5242 kN 

 
47 6,27E-05 47 5,33529E-05 

3 67,756 kN 
 

49 0,000317 49 0,000243347 
4 60,5877 kN 

 
51 0,001357 51 0,000931603 

5 70,1475 kN 
 

53,02 0,005 53,02 0,003025936 
6 58,3214 kN 

 
55 0,015329 55 0,008073395 

7 61,7477 kN 
 

57 0,040668 57 0,018275787 
8 64,2706 kN 

 
59 0,09267 59 0,034724351 

  65,329775 medel 
 

61 0,182469 61 0,055377121 
  4,779018989 std.avv 

 
63 0,312952 63 0,07412501 

  
   

65 0,472493 65 0,08327935 
  

   
67 0,63664 67 0,078532253 

  
   

69 0,778753 69 0,062157989 
  

   
71 0,882284 71 0,041293721 

  
   

73 0,945751 73 0,023025509 
  

   
75 0,978488 75 0,010776374 

  
   

77 0,992696 77 0,004233253 
  

   
79 0,997885 79 0,00139577 

  
   

81 0,999479 81 0,000386271 
  

   
83 0,999891 83 8,97238E-05 

  
   

85 0,999981 85 1,74929E-05 
        87 0,999997 87 2,86256E-06 
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Provserie 5. Infräst förstärkning belastad med dragkraft. 
Provbit Mätvärde     x y,kumm x y,frekvens 

1 58,6972 kN 
 

41 0,000329 41 0,000210136 
2 59,6809 kN 

 
43 0,001115 43 0,000649338 

3 60,3458 kN 
 

45,7615 0,005 45,7615 0,002523676 
4 54,38 kN 

 
47 0,009146 47 0,004302104 

5 74,1626 kN 
 

49 0,022183 49 0,009224024 
6 56,6854 kN 

 
51 0,048299 51 0,017508525 

7 63,2486 kN 
 

53 0,09467 53 0,029421739 
8 56,9657 kN 

 
55 0,16765 55 0,043770017 

  60,520775 medel 
 

57 0,269459 57 0,057646732 
  5,729961037 std.avv 

 
59 0,395348 59 0,067214394 

  
   

61 0,533327 61 0,069380831 
  

   
63 0,667375 63 0,063402489 

  
   

65 0,78281 65 0,051293547 
  

   
67 0,870922 67 0,036737429 

  
   

69 0,930537 69 0,023294018 
  

   
71 0,966289 71 0,013075842 

  
   

73 0,985293 73 0,006498072 
  

   
75 0,994247 75 0,002858834 

  
   

77 0,997986 77 0,001113482 
  

   
79 0,99937 79 0,000383943 

        81 0,999824 81 w 
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