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Sammanfattning 

Nuförtiden efterfrågas i allt högre grad miljövänlig och hållbar byggnation. I 
samband med ny forskning har detta medfört en omvärdering av materialval i 
samtida konstruktioner. Ett av de material som fått uppsving i och med detta är trä. 
Träets miljövänlighet beror till viss del på något som kallas substitutionseffekten och 
har att göra med träets förmåga att lagra koldioxid. Det finns gamla 
träfogningstekniker som fallit i skymundan. Syftet är att undersöka huruvida ett 
traditionellt träförband och ett anslutningsmässigt ekvivalent samtida förband kan 
anses vara hållfasthetsmässigt komparabla. 

Limträets goda hållfasthetsegenskaper och stora dimensioner medför att det lämpar 
sig till de traditionella fogningsteknikerna. Majoriteten av limträkonstruktioner 
nyttjar i regel olika stålbeslag eller plåtar i samverkan med spikar, skruvar eller 
dymlingar vid anslutningar. För att ansluta en balk till en annan i samma plan, 
alternativt för att ansluta en balk till en pelare används idag balkskor. Anslutningen 
jämförs med den traditionella fogen tapp i tapphål. Tappar kan delas in i två 
huvudgrupper, en dold tapp eller en genomgående tapp, där den senare kommer vara 
aktuell för studien. Tapp i tapphålsfogen undersöks i tre olika utformningar, där två 
av tappstyckena har en nacke i ovan- respektive nederkant och det tredje tappstycket 
förses med två nackar, en i respektive sida, vilket medför att tappen får samma 
tvärsnittshöjd som balken. 

Fogarna jämförs analytiskt genom beräkningar och försök med fokus på 
tvärkraftsbelastning och försöksuppställningen anpassas för att i största mån likna de 
förutsättningar som används vid beräkningarna. Resultaten från försöken speglade 
inte beräkningarna helt, men visar fortfarande att de testade traditionella fogarna har 
likvärdig och eventuellt högre hållfasthet än de samtida fogarna. Vidare uppvisade 
två av de traditionella fogarna initialt liknande styvhet och senare segare beteende. 
Enligt de genomförda testerna är det möjligt att ersätta den undersökta samtida 
anslutningen med den traditionella fogen tapp i tapphål. 
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Abstract 

Samhället efterfrågar idag i allt högre grad miljövänlig och hållbar byggnation. Ett 
sätt möta dessa nya krav på miljövänlig byggnation är att använda mer trä då detta 
minskar koldioxidutsläpp genom substitutionseffekten. Syftet att undersöka huruvida 
traditionella fogningstekniker som helt utförs i trä kan ersätta samtida fogar i 
framtida byggnation. Målet är att visa att detta är möjligt ur hållfasthetssynpunkt. 
Undersökningen kommer att begränsas till att undersöka en pelar-balk-anslutning där 
den traditionella fogen representeras av tre olika varianter tapp i tapphålsfog och den 
samtida av balksko. Fogarna undersöks beräkningsmässigt samt genom försök där 
belastningsfallet ämnar ge en hög tvärkraft. Resultaten pekar på att det är möjligt att 
introducera den undersökta traditionella träfogningstekniken vid samtida byggnation. 

Nyckelord: traditionell fogningsteknik, mekaniska fästanordningar, 
substitutionseffekten, tapp i tapphål, balksko, limträ, hållfasthet 
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Abstract 

Societies demand for environmentally friendly and sustainable construction is ever 
increasing. One way to meet these new demands on environmentally friendly 
construction is to use more wood which decreases carbon emissions through the 
substitution effect. This report aims to research whether traditional joinery techniques 
entirely executed in wood can replace contemporary joinery techniques in future 
construction. The goal is to show whether this is possible from a strength standpoint. 
The research will be limited in that it will strictly seek to study a pillar-beam-
connection where the traditional joint researched will be three varying mortise and 
tenon joints and the contemporary joint is a joist hanger. The joints will be analyzed 
with calculation and experimentation where the load case aims to produce mainly 
shear in the joint. The results point towards it being possible to introduce this 
traditional joint in contemporary construction. 

Key words: traditional joinery, mechanical joints, substitution effect, mortise and 
tenon, joist hanger, glulam, strength 
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Förord 

Arbetet utförs som examensarbete i byggingenjörsutbildningen vid Linnéuniversitetet 
i Växjö. Arbetet motsvarar 15 högskolepoäng och utgör det sista momentet i 
utbildningen. Genom beräkningar och försök har examensarbetet gett fördjupande 
kunskap om både traditionell och samtida fogningsteknik. Samtliga moment har 
genomförts gemensamt med gott samarbete författarna sinsemellan. Vi hoppas att 
rapporten är intressant och erbjuder läsaren nyvunnen kunskap. 

Vi vill tacka alla personer som hjälp oss och visat intresse under arbetets gång. Det 
har var roligt att flera av Linnéuniversitetets anställda, från olika fakulteter, visat 
stort intresse i vårt arbete och deltagit i tankeprocessen. Ett särskilt tack till våra 
handledare på Linnéuniversitetet Min Hu som gett oss vägledning under projektet 
och Lars Blomqvist som med sin expertis inom möbelsnickeri hjälpte oss att tillverka 
de traditionella fogarna. Även ett stort tack till Bertil Enquist som tagit sig tid att 
vägleda och hjälpa oss genom försöken. 

 

Arvid Dahl         &         Charlie Lindström 

Växjö, 24 Juni 2018 
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1 Introduktion 

Nuförtiden efterfrågas i allt högre grad miljövänlig och hållbar byggnation. I 
samband med ny forskning har detta medfört en omvärdering av materialval 
i samtida konstruktioner. Här har träets goda miljöegenskaper samt dess 
goda materialegenskaper uppmärksammats vilket har lett till att trä börjat 
nyttjas i allt högre grad inom byggnation. Utvecklingen av trästommar har 
skett snabbare än alla andra byggtekniker (Svenskt Trä 2018a). I Sverige 
ökade till exempel andelen flerbostadshus med trästomme med 55 % år 2016 
i förhållande till året innan (Trä- och möbelföretagen 2018).  

Träets miljövänlighet har sin bakgrund i fotosyntesen, en process som bland 
annat innebär att växande träd tar upp och binder koldioxid. Stål och betong 
framställs av icke förnybara källor. Genom att minska användningen av 
dessa material och istället öka andelen träbaserade material kan utsläppen av 
koldioxid reduceras. Detta kallas substitutionseffekten (Svenskt Trä 2018b). 
Studier visar att de årliga koldioxidutsläppen potentiellt kan reduceras med 
upp till 31 % globalt genom större utnyttjande av världens hållbara 
skogsproduktion vid byggnation (Chadwick, Nassar, Lippke & McCarter 
2014). Vidare har Gustavsson och Sathre (2006) visat att energi- och 
koldioxidbalansen är lägre för träbaserade material än för stål och betong, 
både vid nyproduktion och vid återanvändning. Vid tillverkning av 
funktionellt ekvivalenta byggnadsprodukter i trä används mindre energi och 
det ger även lägre utsläpp av koldioxid i förhållande till motsvarande 
produkter i exempelvis betong. I artikeln utgår författarna från att träet som 
undersöks är rent och således passande för återvinning utan större 
omarbetning. I praktiken innebär detta att materialet bör komma från 
demonterad snarare än demolerad byggnation (Gustavsson & Sathre 2006). 
Idag flisas majoriteten av återvunnet trä i Sverige och används framförallt 
vid energiproduktion snarare än vid nybyggnation (Träguiden 2018). Detta 
sker sannolikt på grund av den åverkan samtida stålbeslag och fästdon har på 
materialet i konstruktioner.  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning  

Traditionell träfogningsteknik har en lång och rik historia. För tusentals år 
sedan använde människor i Kina stenverktyg för att karva tapphålsfogar till 
sina byggnader (Truini 2007). Exempel på sådan gammal 
konstruktionsteknik finns i templet Horyu-ji i Japan. Det innehåller några av 
de äldsta träbyggnaderna i världen och dessa byggdes med traditionell 
träfogningsteknik. Figur 1 visar en av de äldre konstruktionerna i templet 
vars centrumstock är daterad att ha fällts år 594 e.Kr. (Japan Information 
Network 2001). 
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Figur 1: Femvånings Pagoda med träfogar i det buddistiska templet Horyu-ji.  
(fotografi av 663highland 2011, distribuerat under GNU Free Documentation 

License<https://en.wikipedia.org/wiki/en:GNU_Free_Documentation_License>) 

Tekniken var också vanlig i USA under en period, men i och med att 
byggnadsmaterial med standardiserade dimensioner och moderna enklare 
konstruktionstekniker populariserades på 1800-talet föll stora delar av 
träbyggnadskonsten i skymundan (Truini 2007). Idag nyttjar majoriteten av 
samtida träkonstruktioner dessa enklare metoder med mekaniska byggbeslag 
eller skråskruvning (Svenskt Trä 2017a). Att ersätta dessa med traditionella 
renodlade träfogar kan utöver substitutionseffekten medföra ökad möjlighet 
att återanvända trästommar på ett helt annat sätt än idag. Detta eftersom 
traditionella träfogar till sin natur är demonterbara utan allt för stor åverkan 
på materialet. Vidare är det idag enklare att tillverka olika traditionella fogar 
med modern teknik så som CNC-maskiner (Ercüment 2002a). 

1.2 Syfte och Mål 

Syftet är att undersöka huruvida ett traditionellt träförband och ett 
anslutningsmässigt ekvivalent samtida förband kan anses vara hållfasthets- 
samt styvhetsmässigt komparabla. 

Målet är att visa möjligheten att ersätta det undersökta samtida förbandet 
med den undersökta traditionella fogen. 

1.3 Avgränsningar 

Materialet som testas är limträ. Konstruktionssystemet som testas är ett 
pelar-balk förband. Den traditionella fogen representeras av tre olika 
tapphålsfogar och den samtida av med ankarskruv halvskruvade balkskor. 
Beräkning och analys genomfördes vid brottsgränstillstånd. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Limträ 

Limträ är ett material med många fördelar kontra konstruktionsvirke. En av 
dessa fördelar är möjligheten att utforma produkter som möter estetiska krav 
utan att tulla på hållfastheten. Dessutom har limträ goda miljöegenskaper 
och i förhållande till sin vikt är det ett av de starkaste 
konstruktionsmaterialen (Svenskt Trä 2016b). 

2.1.1 Hållfasthet 

Limträets goda förhållande mellan hållfasthet och vikt härrör i hur det 
tillverkas. Limträ byggs upp av ett antal lameller i konstruktionsvirke, oftast 
gran men andra träsorter förekommer som t.ex. furu. Detta minskar risken 
att flera av lamellerna i limträprodukten har defekter som hamnar i samma 
snitt, detta kallas lamelleringseffekten. Lamellerna klassificeras enligt olika 
T-klasser innan de sorteras för användning i olika limträprodukter (Svenskt 
Trä 2016b). 

T-klasserna grundar sig på tester av spänning (Tension), karakteristisk 
styrka, styvhet och densitet. Karakteristiska värden för limträ utgår från 
femte percentilen för styrka, styvhet och densitet. Det karakteristiska värdet 
för densiteten är ett medelvärde. Siffrorna efter T betecknar hållfastheten 
mot dragning parallellt fiberriktningen i [MPa] (SS-EN 338:2016). Vilka 
lamellklasser som används i limträprodukten beror i sin tur på dess 
klassificering. Ett exempel på en huvudklassificering av limträ är GL30c. 
GL står för Glulam, siffrorna betecknar produktens karakteristiska 
böjningskapacitet parallellt fibrerna i [MPa] och den sista bokstaven c eller h 
betecknar kombinerat eller homogent limträ.  

Vid kombinerat limträ GL30c utgörs den yttre zonen, mer än eller lika med 
17 % av produktens höjd, av lameller med den högre hållfasthetsklassen T22 
medan den inre zonens lameller, mindre än eller lika med 66 % av höjden, 
klassas som T15. Homogent limträ består genomgående av T22 klassade 
lameller (Svenskt Trä 2016b). Se Figur 2 för tydliggörande av zoner i 
c-klassat limträ. 
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Figur 2: Zonindelning T-klasser, kombinerat limträ klass GL30c. 

2.2 Träkopplingar 

Enligt Blaß och Schädle (2011) bör alla timmerstrukturer konstrueras på ett 
vis som tillåter kopplingar att uppvisa segt beteende vid brott. 
Timmerkopplingar innefattar enligt författarna träfogar, limmade fogar och 
fogar med mekaniska infästningar (Blaß & Schädle 2011). I arbetet kallas 
träfogar för traditionella fogar och mekaniska infästningar för samtida fogar. 

2.2.1 Traditionell träfogningsteknik 

Enligt Branco och Descamps (2015) kan traditionella träfogar utifrån deras 
geometri och anordning delas in i fyra olika kategorier: Tenon and mortise 
joints, Notched joints, Lap joints och Scarf joints (Branco & Descamps 
2015). Tapp i tapphål (Tenon and mortise) används i regel vid vinkelräta 
anslutningar, exempelvis hörn eller olika sorters T-anslutningar. I 
anslutningen utformas en tapp och ett tapphål med väldigt små toleranser 
gentemot varandra varpå tappen skjuts in i tapphålet. Vanligt är att tappen 
utformas med nacke/nackar runt tappen som ligger an mot hålstycket och tar 
upp tryck. Tapp i tapphål kan utformas på flera sätt med mer eller mindre 
avancerad geometri och kan även inkorporera olika sorters dymlingar och 
nycklar (Branco & Descamps 2015; Noll 2004). För illustration se Figur 3. 

 

Figur 3: Typisk tapp i tapphålsfog. 

Skårad fog eller timmermansförband (Notched joints) innebär att en V-skåra 
görs vinkelrätt en balks längd varpå en balk med motsvarande geometri fälls 
in i denna skåra. Fogen kan även utformas med en tapp i änden för att låsa 
anslutningen i sidled, detta ökar dock inte fogens hållfasthet (Branco & 
Descamps 2015). Timmermansförband förekommer än idag inom 
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limträkonstruktioner (Svenskt Trä 2016d). Exempel på en skårad fog utan 
tapp syns i Figur 4. 

 

Figur 4:Exempel på en skårad fog. 

Bladskarvar (Lap joints) används likt tapp och tapphål vanligtvis i vinkelräta 
anslutningar. Bladskarvar utförs i huvudsak på tre olika sätt. Vid en hel 
bladskarv tas inget material bort, delarna överlappas och fästes med en 
dymling. Andra alternativet är en halv bladskarv eller bladskarv i kryss 
(halvt i halvt-metoden) där ett urtag görs i två brädor, urtagets djup är 
hälften av respektive virkesdels tjocklek och på så vis döljs fogen helt. 
(Branco & Descamps 2015). Illustration av halv bladskarv syns i Figur 5. 

 

Figur 5: Exempel på en halv bladskarv. 

Splitsfogar (Scarf joints) används generellt för att förlänga balkar. Fogarna 
kan likt de flesta traditionella fogar utformas på geometriskt varierande sätt 
och kan i sin utformning bland annat likna bladskarvar (Branco & Descamps 
2015). En illustration av en vanlig splitsfog syns i Figur 6. 

 

Figur 6: Exempel på en splitsfog. 

Samtliga fogar beskrivna ovan kan utformas på flera olika vis med annan 
geometri eller med olika nycklar och dymlingar. 
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2.2.1.1 Tapp i tapphålsfog 

Tappar kan enligt Terrie Noll (2004) delas in i två huvudgrupper, en dold 
tapp eller en genomgående tapp. Dolda tappar ansluter till ett dolt tapphål 
med botten i hålstycket, vilket medför att hela tappen omsluts av tapphålet. 
Vid genomgående tappar syns tappens ände på andra sida av hålstycket när 
fogen är sammansatt. Även tappnackar kan delas in i olika grundtyper. Vid 
kantnacke görs urtag i antingen ovan eller underkant och vid sidonacke i en 
eller båda av sidorna. Samtliga nackar kan kombineras varvid man får en 
centrerad tapp omsluten av en kontinuerlig nacke. Genom att kombinera 
flera tappar på ett tappstycke och variera den geometriska utformningen på 
både tappar, nackar och hål finns hundratals varianter av fogtypen tapp i 
tapphål (Noll 2004). De olika termer Noll (2004) använder för att beskriva 
tapp i tapphål förtydligas i Figur 7 som också demonstrerar 
standardutförande av en tapp i tapphålsfog. 

 

Figur 7: Tappstyckets samt hålstyckets delbenämningar. 

Enligt Noll (2004) är tappar dåliga i dragspänningar och dras lätt ur 
tapphålet om den inte är limmad. Av denna anledning är det vanligt att 
förstärka med skruv eller dymlingar. Förstärkningen förhindrar utdraget och 
ökar fogens mekaniska styrka. När fogen varit sammankopplad i ett antal år 
finns dock risk för att förstärkningarna spräcker hålstycket på grund av 
fuktrörelser i träet. Risken kan reduceras med ytbehandlingar. Genom att 
förändra tapparnas och nackarnas utformning kan fogen stabiliseras mot 
vridning och stäckpåkänningar. Nackarnas syfte i tapphålsfogen är i 
huvudsak att ta upp moment i fogen men också att hindra att tappen slås in 
för långt vid genomgående tapp (Noll 2004). Nackens förmåga att ta upp 
moment är dock avhängigt tappens infästning i tapphålet. 
Utdragshållfastheten för fogen kommer att påverka den grad till vilken 
nacken kan ta upp moment (Eckelman, Erdil & Haviarova 2006). 
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Ercüment (2002a, 2002b) har undersökt traditionell fogningsteknik i flera 
arbeten med målet att förenkla adaptationen av traditionella fogar i den 
moderna byggnadsindustrin. Utöver att förespråka teknikens möjliga 
positiva effekter på nuvarande byggnation i samband med den teknik som 
kommit de senaste åren, har Ercüment som ett led i detta tagit fram en 
möjlig grund för att ta fram en kategoriseringsmodell baserad på olika fogars 
geometriska egenskaper (Ercüment 2002a, 2002b). I artikeln ”Timber joint 
design: the geometric breakdown method” går Ercüment (2002b) igenom 
och definierar en rad olika egenskaper som påverkar en tapp i tapphålsfog. 
Den relativt enkla fogen i Figur 7 skulle enligt detta kunna beskrivas som en 
rektangulär kragad och fullt huserad genomgående tapp av fjärde gradens 
husering (Ercüment 2002b).  

2.2.2 Samtida fogningsteknik i limträkonstruktioner 

Idag nyttjar limträkonstruktioner i regel olika stålbeslag eller plåtar i 
samverkan med spikar, skruvar eller dymlingar för att fästa beslagen. Längre 
självborrande träskruvar har på senare tid blivit vanligare, dels i förband 
men även som förstärkning eller armering av balkar (Svenskt Trä 2018c). 
För att ansluta en balk till en annan i samma plan, alternativt för att ansluta 
en balk till en pelare används idag bland annat balkskor. Balkskor varierar i 
utformning, de kommer i olika höjder och bredder, med flikar utvikta eller 
invikta som också har varierande mått. Balkskor består av varmförzinkad 
stålplåt med en standardtjocklek 2 mm och håldiameter 5 mm (Svenskt Trä 
2017b). För illustration av en utvikt balksko samt delbenämningar se Figur 
8. 

 

Figur 8: Illustation av balksko med delbenämningar. 

2.3 Kvantitativa utgångspunkter 

Beräkningarna genomförs enligt gällande regler i Sverige för 
dimensionering av trä- och stålkonstruktioner. Beräkningar utgår dels från 
boken Timber Engineering, men även Limträhandboken Del 2 – 
Projektering av limträkonstruktioner samt Dimensionering av 
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träkonstruktioner Del 2 – Regler och formler enligt Eurokod 5 nyttjas. 
Dessa böcker grundar sig i SS-EN 1993 Eurokod 3, SS-EN 1995 Eurokod 5 
samt BFS 2015:6 – EKS 10. I arbetet kommer referenser göras till 
andrahandskällorna då det underlättar samspelet mellan de svenska tilläggen 
och de europeiska normerna. Beräkningarna utgår från följande normer:  

• SS-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner – 
Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader 

• EN 1995-1-1 Eurocode 5: Design of timber structures – Part 1–1: 
General – Common rules and rules for buildings 

• SS-EN 1995 Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner 

• SS-EN 338:2016: Träkonstruktioner - Konstruktionsvirke – 
Hållfasthetsklasser 

• BFS 2015:6 – EKS 10: Boverkets konstruktionsregler 

2.3.1 Beräkningsförutsättningar 

Kapacitetsberäkningarna för de traditionella fogarna baseras på en 
beräkningsgång i Timber engineering: Step 1: basis of design, material 
properties, structural components and joints. Enligt Blass (1995) kan 
anslutningens kapacitet ansättas till det lägsta av tvärkraftskapaciteten vid 
skjuvning samt bärförmågan vid tryck vinkelrät fiberriktningen för en balk 
upplagd på upplag (Blass 1995). Kapaciteten för respektive brottmod 
beräknas enligt Svenskt Träs Dimensionering av träkonstruktioner baserade 
på Eurokod 5. 

Även kapacitetsberäkningarna för den samtida fogen beräknas enligt 
Svenskt Träs Dimensionering av träkonstruktioner. För fogen skall, enligt 
Svenskt Trä, kapaciteten för tvärtrycksbrott vinkelrät fiberriktningen vid 
balkskons bottenplatta, skjuvbrott i förbindarna i anslutning till balken och 
pelaren samt kombinerad axiell last och tvärkraft i förbindarna i 
anslutningen till pelaren kontrolleras (Svenskt Trä 2016a; Svenskt Trä 
2016c). 

En effekt som måste tas hänsyn till för den samtida fogen vid 
dimensionerande tvärkraftsbärförmåga är linverkan. Linverkan uppstår när 
fästdonen börjar deformera och drar ihop de två fogade elementen på grund 
av friktionen i skjuvplanet samt mellan fästdonet och trädelen, se Figur 9. 
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Figur 9: Skiss över effekten linverkan. 

Kraften som verkar axiellt på förbindarna beräknas utifrån Blass (1995) 
beräkningsgång i Timber engineering: Step 1: basis of design, material 
properties, structural components and joints (Blass 1995). 
Beräkningsgången modifieras något för att passa det antagna lastfallet 
understödd utkragad balk. 
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3 Objektsbeskrivning 

Undersökningen fokuserar på anslutningen av en balk till en pelare och 
beräknas enligt det teoretiska lastfallet understödd utkragad balk. De tre 
traditionella fogarna som undersöks är av typen tapp i tapphålsfog och den 
samtida är ett balkskoförband. 

3.1 Traditionell fog 

3.1.1 Tapp i tapphålsfog: Alternativ ett och två 

De två liknande traditionella fogarna benämns alternativ ett och alternativ 
två. I alternativ ett görs nackningen i balkens av upplaget belastade kant och 
i alternativ två i den obelastade kanten. Tappen är excentrisk, genomgående 
tapphålet, 150 mm hög med ett urtag 90 mm långt och 75 mm högt. Tappen 
kommer alltså att testas med nacken både uppåt och nedåt, för illustration se 
Figur 10. 

 

Figur 10: Illustration av tappstycke Alternativ 1 samt Alternativ 2. 

3.1.2 Tapp i tapphålsfog: Alternativ tre 

Alternativ tre har till skillnad från alternativ ett och två, två nackar som 
befinner sig på vardera sida tappen. Respektive nacke är 15 mm djup. Inga 
andra urtag görs och tapplängden är fortfarande 90 mm. För illustration se 
Figur 11. 

 

Figur 11: Illustration av tappstycke Alternativ 3. 
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3.2 Samtida fog 

Balkskon som används tillverkas av ESSVE® och benämns U-380-90. Den 
är 90 mm bred och 145 mm hög med en bottenplatta med djupet 75 mm där 
balken vilar. Skruvhålen har diametern 5 mm och plåttjockleken är 2 mm. 
Balkskon har utvändiga flikar. För övriga mått se ritningen i Figur 12. 

 

Figur 12: Ritning av den använda balkskon med mått. 

Endast de heldragna hålen Figur 12 kommer att skruvas vid halvskruvning 
enligt rekommendationer från tillverkaren. Detta innebär att balken fästs i 
balkskon med sex skruvar samt att balkskon fästs i pelaren med 12 skruvar. 
Skruven som används är så kallad ankarskruv, för mått se Figur 13. 

 

Figur 13: Ritning av den använda ankarskruven med mått. 
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4 Metod 

Studien kännetecknas av kvantitativa metoder för att bedöma och jämföra en 
typ av traditionell fog med en samtida fog. För att få ett urval jämförs tre 
något varierande traditionella fogar med tre homogent utformade samtida 
fogar. Först genomförs kapacitetsberäkningar på respektive fog med utgång i 
sekundärdata från den litteratur som präglar studien, vilken litteratur som 
använts står att finna i kapitlet Teoretiska utgångspunkter. Utifrån detta 
beräknas primärdata i form av hållfasthet för de olika fogarna. 
Hållfasthetsberäkningarna anses hålla hög validitet samt reliabilitet då de 
följer svenska och europeiska standarder. Att reproducera 
beräkningsresultaten ska vara möjligt efter att ha läst arbetet i sin helhet. 

Efter beräkningarna insamlas primärdata genom försök. Ett antal mätbara 
virkesegenskaper så som volym, vikt, densitet och fukthalt insamlas för att 
underlätta replikering av materialförhållandena och för att kontrollera 
skillnaderna mellan virkesdelarna om stora kapacitetsdiskrepanser uppstår. 
Detta är även varför samtligt trämaterial förvaras i ett klimatrum som håller 
20 grader och har 65 % relativ fuktighet, vilket ämnar ge materialet 12 % i 
fukthalt fram tills försök sker. Samtliga fogar som beräknades tillverkas med 
försök till god precision. Förutsättningarna vid försöken ämnar efterlikna 
beräkningsförutsättningarna i största mån. Försöken genomförs då de 
metoder som idag används för att beräkna kapaciteten för tapp i 
tapphålsfogar baseras på en formel för balkar med urtag. Ingen hänsyn tas 
vid denna metod till bland annat eventuell nacknings inverkan, friktionen 
mellan tapp och tapphål eller infästningen överlag. Primärdata som 
insamlats ska uppnå acceptabel validitet och reliabilitet för att kunna göra en 
relevant jämförelse av beräknings- och försöksresultat. 
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5 Genomförande 

5.1 Ingångsvärden 

5.1.1 Beräkning av verkande last vid brott 

Lastfallet vid beräkning ställs upp enligt lastfallet understödd utkragad balk 
(propped cantilever beam), se Figur 14. 

 
Figur 14: Lastfallet ”understödd utkragad balk”. 

Längden, �� , är avståndet mellan pelaren och angreppspunkten för lasten, �, 
samt avståndet mellan lasten och upplaget B. Lasten i upplaget, ��, i [kN] 
beräknas utifrån lastfallet enligt, 

 �� � � ∙ ��2 ∙ 	
 ∙ �3 ∙ 	 � ��� � 1116 ∙ � 
( 1 ) 

där kraften, �, är i [kN] och längderna, ��, och, 	, i [m]. För att beräkna 
lasten i angreppspunkten vid brott bryts lasten, �, i [kN] ut enligt, 

 � � �� ∙ 2 ∙ 	
�� ∙ �3 ∙ 	 � ��� � 1611 ∙ �� 
( 2 ) 

där kraften, ��, sätts in som fogens kapacitet i [kN] och längderna, ��, och, 	, i [m]. 
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5.1.2 Ingångsvärden för limträ 

Samtliga karakteristiska hållfasthetsvärden för limträ med kvalité GL30c 
samt beräkningsgång till dimensioneringsvärden för hållfasthet hämtas från 
Dimensionering av träkonstruktioner Del 2 (Svenskt Trä 2016a).  

Karakteristiska värden för hållfasthetsparametrar beräknas till 
dimensioneringsvärde för hållfasthetsparametrar enligt en formel för allmän 
omvandling enligt, 

 �� � ���� ∙ ���� � 0.8 ∙ ��1.3 � 0.615 ∙ �� 
( 3 ) 

Där, ��, är dimensionerande värde för hållfasthetsparametrar, ��, är 
karakteristiskt värde för hållfasthetsparameter. Vid beräkningarna antas 
klimatklass två och medellång lastvaraktighet vilket medför att 
hållfasthetsmodifikationsfaktorn, ����, är, 

 ���� � 0.8 ( 4 ) 

och partialkoefficienten, ��, för träförband är, 

 �� � 1.3 ( 5 ) 

Karakteristiska och dimensionerande hållfasthetsvärden för längskjuvning, 
tryck vinkelrät fiberriktningen samt dragning parallellt med fiberriktningen 
framgår i Tabell 1. 

Tabell 1: Karakteristiska och dimensionerande hållfasthetsvärden för GL30c. 

Karakteristiskt värde Dimensioneringsvärde Kapacitet vid: 

��,� � 3.5	 !" ��,� � 0.615 ∙ ��,� längskjuvning 

�#,$%,� � 2.5	 !" �#,$%,� � 0.615 ∙ �#,$%,� tryck vinkelrätt 
fiberriktningen 

�&,%,� � 19.5	 !" �&,%,� � 0.615 ∙ �&,%,� dragning parallellt 
fiberriktningen 

Densiteten för limträ GL30c, (�, är, 

 (� � 390	 �) *
+  ( 6 ) 
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5.1.3 Ingångsvärden för stål 

De karakteristiska hållfasthetsvärdena för ankarskruven enligt tillverkare 
framgår i Tabell 2. 

Tabell 2: Karakteristiska hållfasthetsvärden för ankarskruven. 

Väsentliga egenskaper: Karakteristiskt värde 

karakteristisk draghållfasthet �&,-.,� � 7.3	�0 

karakteristisk utdragshållfasthet �12,� � 15.2	 !" 

karakteristiskt flytmoment  3,4� � 4800	0** 

5.2 Beräkningar 

5.2.1 Kapacitetsberäkning av traditionell fog 

Den traditionella fogens bärförmåga motsvaras av minsta värdet för 
bärförmågan vid tryck vinkelrät fiberriktningen och bärförmågan med 
hänsyn till skjuvning och sprickbildning. Tappen är balkens svagaste del och 
anslutningens bärförmåga motsvaras därför av tappens. Enligt Svenskt Trä 
(2016a) kan bärförmågan vid tryck vinkelrätt fiberriktningen ökas med 
faktorn, �#,$%, för element på upplag i de fall då, �� ≥ 2∙ℎ, se Figur 15 för 
definition av måttvillkor (Svenskt Trä 2016a). 

 

Figur 15: Element på upplag där, l, är lastens utbredning, l1, är avståndet mellan lasterna, a, är 
eventuellt överhäng och, h, är balkens höjd. 

Faktorn, �#,$%, tar hänsyn till hur lasten angriper och graden 
sammantryckning vid denna last. För limträ ansätts, �#,$%, till, 
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 �#,$% � 1.75 ( 7 ) 

då, � ≤ 400	**, och i övriga fall ansätts, �#,$%, till, 
 �#,$% � 1.0 ( 8 ) 

I detta fall innebär det att, �#,$% � 1.75, för alternativ två då tappens höjd 
anses avgörande, se Figur 16. 

 

Figur 16: Alternativ två, nackning i obelastad kant. 

För alternativ ett och tre är, �#,$% � 1.0, då balkens höjd anses avgörande för 
dessa, se Figur 17a samt b. 

 
a) 

 
b) 

Figur 17: a) Alternativ ett, nackning i belastad kant och b) Alternativ tre, nackning längs sidor. 

Vidare kan upplagets effektiva längd ökas med 30 mm men inte med mer än 
måtten, ", �, eller, 0.5 ∙ ��, denna kapacitetsökning antas gälla alternativ två 
samt tre då upplaget vid dessa alternativ ej ligger i ett urtag. Materialet 
bredvid upplaget antas i dessa alternativ ta upp en del av kraften 
(Svenskt Trä 2016a). Fogens hållfasthet med hänsyn till tryck vinkelrätt 
fiberriktningen, N:,$%,;<,=, i [N] beräknas generellt enligt, 

 0#,$%,4�,& � �#,$% ∙ �#,$%,� ∙ �& ∙ >& ( 9 ) 

där, �#,$%,�, är dimensionerande hållfasthet i [MPa], �&, är tappens längd i 
[mm] och, >&, är tappens bredd i [mm]. 
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För alternativ två och alternativ tre tas hänsyn till den effektiva längden 
genom att ansätta, �&, till, 

 �& � �& + 30	** ( 10 ) 

Fogens bärförmåga med hänsyn till skjuvning, V<,=, i [N] beräknas enligt, 

 A�,& � �� ∙ �#B ∙ >& ∙ ℎ& ∙ ��,�1.5  
( 11 ) 

där, ��, är reduktionsfaktor som tar hänsyn till risken för sprickpropagering i 
fiberriktningen då urtaget är gjort i samma sida som upplaget, ��,�, är 
dimensionerande kapacitet för längsskjuvning i [MPa], >& , och, ℎ&, tappens 
tvärsnittsbredd respektive tvärsnittshöjd i [mm] samt, �#B, en faktor som tar 
hänsyn till initial sprickbildning på grund av tvärkraft.  

Faktorn, �� � 1.0, när urtaget är i balkens obelastade kant, vilket gäller 
alternativ två och alternativ tre. I alternativ ett är urtaget i balkens belastade 
kant och faktorn, ��, som tar hänsyn till sprickpropagering längs 
fiberriktningen beräknas enligt, 

 

kv�min
HI
J
IK kn∙ L1+1.1∙i1.5Mhb P
Mhb∙ LMα∙R1-αT+0.8∙ �&hb ∙U1α -α2P1.0

 

( 12 ) 

där, �- � 6.5, för limträ, V, är urtagets lutning, ℎW, är balkens höjd i [mm], X, är kvoten av tappens höjd dividerat med balkens höjd. Faktorn, �#B, 
beräknas enligt, 

 �#B � *VY	Z3.0��.� , 1[ ( 13 ) 

där, ��,�, är balkens karakteristiska längsskjuvhållfasthet i [MPa]. Fogens 
kapacitet vid upplaget, ��,&1\\, ansätts som lägsta värdet av hållfastheten 
med hänsyn till tryck vinkelrät fiberriktningen, 0#,$%,4�,&, och 
skjuvkapaciteten, A�,&, enligt, 

 ��,&1\\ � *VY	�0#,$%,4�,& , A�,&� ( 14 ) 

5.2.2 Kapacitetsberäkning samtida fog 

Enligt Svenskt Trä (2016c) ska kapaciteten för förband med balkskor som 
har utanpåliggande plåtar kontrolleras för kontakttryck mellan balken och 
balkskons bottenplatta, träskruvarnas skjuvning i balken och pelaren samt 
samverkande utdragning och skjuvning av träskruvarna ur pelaren (Svenskt 
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Trä 2016c). Balken är i belastningsfallet inte helt understödd och avståndet 
mellan belastningspunkterna är mindre än dubbla tvärsnittshöjden, alltså får 
hållfastheten inte ökas med faktorn, �#,$%. Bärförmågan med hänsyn till 
kontakttrycket vinkelrätt fiberriktningen, 0#,$%,4�,W., i [N] beräknas enligt, 

 0#,$%,4�,W. � �#,$%,� ∙ �W,,]] ∙ >W ( 15 ) 

där, �#,$%,�, är i [MPa], >W, är bottenplattans bredd i [mm] och, �W,,]], är den 
effektiva längden som tar upp kraften i [mm] och beräknas enligt, 

 �W,,]] � �W + 30	** ( 16 ) 

där, �W, är bottenplattans längd i [mm]. 

Enligt Svenskt Trä (2016c) beräknas tvärkraftsbärförmågan för balkskon 
som minsta värdet av två olika brottmoder i ett enskärigt förband eftersom 
att plåten tjocklek är mindre än halva skruvdiametern. Brottmod 1 innebär 
att förbindaren förblir rak och träet går till brott på grund av hålkantstryck 
och brottmod 2 att skruven börjar flyta (Svenskt Trä 2016c). 
Dimensionerande tvärkraftsförmågan per ankarskruv, ��,4�, i [N] för 
förband med tunna plåtar, då balkskoplåten är tunnare än halva skruvens 
diameter, beräknas enligt, 

 Fv,Rd�0.615∙mina 0.4∙fh,c,k∙t1∙d1.15∙U2∙My,Rk∙fh,k∙d+Fax,Rk4  
( 17 ) 

där, �i,j,�, är karakteristisk hålkantshållfasthet beroende vinkeln mot 
fiberriktningen i [MPa], k, är gängornas diameter i [mm],  3,4�, är 

skruvarnas karakteristiska flytmoment i [Nmm], 
lmn,opq , är bidraget för 

linverkan i [N] och, t�, är skruvens inträngningsdjup i [mm] som beräknas 
enligt, 

 r� � �. � 2	** ( 18 ) 

där, lt, är skruvens längd och 2 mm motsvaras av plåtens tjocklek. Tillägget 
för linverkan får inte vara högre än vänstra termen av uttrycket. 
Karakteristiska hålkantshållfastheten i balken i [MPa] beräknas enligt, 

 �i,%,� � 0.082 ∙ (� ∙ ku%.
 ( 19 ) 

där, (�, är limträets densitet i [kg/m3] och, k, är skruvarnas gängdiameter i 
[mm].  

Karakteristiska hålkantshållfastheten i pelaren i [MPa] beräknas enligt, 
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 �i,$%,� � �i,%,��$%∙ vVY X + wxv X 
( 20 ) 

där, �ℎ,0,�, är karakteristisk hålkantshållfasthet parallellt fiberriktningen i 
[MPa], X, är skruvarnas vinkel mot fiberriktningen och, k90, är en 
korrektionsfaktor för barrträ som beräknas enligt, 

 �$% � 1.35 + 0.015∙d ( 21 ) 

där, d, är skruvens gängdiameter i [mm] 

Den totala tvärkraftskapaciteten för ett förband, ��,4�,&�&, i [kN] beräknas 
enligt, 

 ��,4�,&�& � Y ∙ ��,4� ( 22 ) 

där, Y, är antal skruv som fäster i antingen balken eller pelaren, ��,4�, är 
dimensionerande kapacitet för en skruv i [kN]. Vid beräkning av 
tvärkraftskapaciteten för anslutningen mellan balkskon och pelaren där 
kraften verkar parallellt med fiberriktningen ansätts effektivt antal 
förbindare, Y\, enligt, 

 Y\,,] � *VY a Y\
Y\%.$ ∙ U "�13 ∙ ky  

( 23 ) 

där, Yp, är antal förbindare i pelaren, "�, är avståndet mellan förbindarna i 
[mm] och, k, är skruvarnas diameter i [mm]. Dimensionerande kapaciteten 
mot axiell belastning, �12,4�, i [N] per skruv beräknas enligt, 

 �12,4� � *VY {�| ∙ k ∙ �,]�%.} ∙ �12,c,��&,-.,�  
( 24 ) 

där, �&,-.,�, är skruvarnas karakteristiska hållfasthet vid dragbelastning i [N], l~�, är skruvens inträngningsdjup minus dess diameter i [mm] och, �12,j,�, är 
den karakteristiska utdragshållfastheten vid en vinkel mot fiberriktningen i 
[MPa] vilken beräknas enligt, 

 �12,c,� � �12,�vVY X + 1.5 ∙ wxv X 
( 25 ) 

där, �12,�, är den karakteristiska utdragshållfastheten för en skruv i [MPa] 
och, α, är lastens vinkel mot fiberriktningen  

Villkoret vid beräkning av kapaciteten av samverkande utdragning och 
skjuvning är enligt,  
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 L�12,���12,4�P
 + L��,����,4�P

 ≤ 1 
( 26 ) 

där, �12,��, är den dimensionerande axiellt verkande kraften i [N], ��,��, är 
tvärkraften i [N], �12,4�, är dimensionerande bärförmåga vid axiell 
belastning i [N] och, ��,4�, är dimensionerande bärförmåga med hänsyn till 
tvärkraft i [N]. Figur 18 visar distributionen av utdragslaster i förbindarna då 
balkskon trycks in mot pelaren som ett resultat av krafterna som verkar på 
balken. 

 

Figur 18: Kraftdistribution i den spikade huvudanslutningen. Fc är kontaktkraften vid 
rotationspunkten. 

Kraften som verkar axiellt på översta skruvarna, �12,��, i [kN] kan enligt 
Blass (1995) härledas av momentjämnvikt från upplagskraften på balkskon, ��, och beräknas som, 

 �12,�� � �� ∙ � ∙ ��12∑ ��-����  
( 27 ) 

där, ��, är upplagskraften i [kN], �, är avståndet från pelaren till centrum 
skruv i balken i [mm], ��12, är avståndet från rotationscentrum till centrum 
av de översta skruvarna i [mm] rotationscentrum antas vara 10 mm från 
bottenplattan enligt Figur 18, Y\, är antal skruv som ansluter balkskon till 
pelaren och, ��, är avståndet från rotationscentrum till centrum av respektive 
skruv (V) i [mm] (Blass 1995). Se Figur 19. 
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Figur 19: Skruvarnas avstånd från rotationscentrum (R). 

Men då lastfallet vid beräkningen skiljer sig något från det Blass (1995) 
antar måste hänsyn tas till det moment som uppstår på grund av den 
verkande lasten. Ekvationen ställs upp enligt, 

 �12,�� �  � ∙ ��12 + �� ∙ � ∙ ��12∑ ��-����  
( 28 ) 

Genom att kombinera Ekvation 26 med Ekvation 28 kan lasten i 
angreppspunkten (lasten på balken) vid brott på grund av kombinerad axiell 
last och tvärkraft för förbindarna i anslutningen till pelaren, ��,��, i [kN] 
beräknas enligt, 

 � � 1
�L��12 ∙ R1.375 ∙ � � 0.125 ∙ 	T2 ∙ �12,4� ∙ ∑ ��-���� P + Z 0.688��,4� ∙ Y\,,][

 
( 29 ) 

där, �12,4�, är dimensionerande kapacitet mot axiell belastning i [kN] enligt 
Ekvation 3 och Ekvation 24, Y\,,], är effektivt antal skruv som ansluter 
balkskon till pelaren enligt Ekvation 23 och, ��,4�, är dimensionerande 
kapacitet mot tvärkraft i [kN] för förbandet enligt Ekvation 17. Förbandets 
kapacitet, ��, ansätts som lägsta värdet av hållfastheten vid respektive 
brottmod. 
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5.3 Försök 

5.3.1 Kontroll av material 

Virket som användes vid försöken kontrollerades för fukt och densitet innan 
större åverkan skett. Fuktkvoten mättes med en hammarsond i mitten av 
vartdera stycket trä. Densiteten, (, i [kg/m3] beräknades enligt, 

 ( � *A ∙ R1 + �T ( 30 ) 

där, (, är vägd massa i [kg], A, är uppmätta volymen och, �, är den 
uppmätta fuktkvoten (Svenskt Trä 2018c). För uppmätta samt beräknade 
värden se Tabell 3. 

Tabell 3: Limträets materialegenskaper. 

 Fukt 

[%] 

Densitet 

[kg/m3] 

Pelare 1 14.5 381 

Pelare 2 13.3 450 

Pelare 3 12.3 404 

Pelare 4 13.2 403 

Pelare 5 11.2 389 

Pelare 6 12.7 391 

Balk 1 11.5 385 

Balk 2 12.9 423 

Balk 3 12.4 417 

Samtliga pelare som nyttjats hade dimensionerna 90 × 225 och kapades till 
längden c:a 1500 mm. Balkarna som användes för att testa en samtida 
respektive en traditionell fog hade samma dimensioner som pelarna och var 
kapade från ett stycke balk för att få så ekvivalenta par som möjligt, se Figur 
20. 

 

Figur 20: Illustration av ett stycke och hur stycket kapades för en samtida och en traditionell fog. 

Från par till par skiftade längderna något men de översteg alltid 850 mm 
från pelaren med marginal. 
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5.3.2 Tillverkning av traditionell fog 

Tapparna till de traditionella förbanden tillverkades genom att använda en 
bandsåg och en bordscirkelsåg. Vid tillverkning av de tappstyckena med 
endast en nacke gjordes ett 90 millimeters långt skär längs balken strax 
under 75 millimeter från balkens kant med en bandsåg. Sedan ställdes 
bordscirkelsågens klinga till en höjd strax under 75 millimeter och balkarna 
sågades på högkant enligt Figur 21. 

 
Figur 21: Tillverkning av tappar med hjälp av en bordscirkelsåg. 

Tappen med två sidonackar tillverkades genom att endast använda 
bordscirkelsågen. Klingans höjd ställdes på 15 millimeter och flera skär 
gjordes med jämna mellanrum varpå resterande material höggs bort med 
stämjärn. Samtliga tappar jämnades sedan med stämjärn och sandpapper för 
att ge tapparna konstant höjd respektive bredd motsvarandes tapphålens. 
Tapphålen tillverkades med överhandsfräs utifrån en mall för respektive 
tapphål. Stålets längd medförde att endast halva tapphålets djup kunde göras 
från respektive sida och genom att placera mallen utifrån samma balkände 
erhölls samma position för tapphålen på båda sidorna. Mallens utformades 
enligt Figur 22. 
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Figur 22: Fräsningsmallen samt handöverfräsen som användes för att tillverka ett tapphål. 

Tapparna och tapphålen sammanfogades i försöksuppställningen genom att 
först fästa pelaren centrerat i uppställningen och passa in tappens position. 
När tappens position passats mot tapphålen filades tappens sidor ned för att 
mätas in med skjutmått jämtemot tapphålen. En träkloss fästes i balkens 
andra ände som skydd och sedan användes en stålbalk för att slå ihop fogen. 
När tapparnas nackar fick kontakt med pelaren monterades mätutrustningen, 
se Figur 23 

 
Figur 23: Färdigmonterad traditionell fog med mätutrustning i försöksuppställningen. 

5.3.3 Tillverkning av samtida fog 

De samtida fogarna tillverkades i försöksuppställningen genom att centrera 
pelarens position, passa in balken vinkelrät mot pelaren, skruva fast 
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balkskon och montera mätutrustningen. Exempel på färdigmonterat samtida 
förband syns i Figur 24. 

 
Figur 24: Färdigmonterad samtida fog med mätutrustning i försöksuppställningen. 

5.3.4 Försöksgenomförande 

Förbandet monterades i försöksuppställningen, sedan positionerades och 
monterades mätarna varpå datainsamlingsprogramvaran användes för att 
kontrollera huruvida mätarna avgav korrekt data. Då uppställningen 
bedömdes funktionell inleddes testerna. Belastningen följde standarden 
SS-EN 26891, lasten på förbandet ökades först till 40 % av den beräknade 
kapaciteten varpå lasten hölls konstants under 30 sekunder. Sedan släpptes 
lasten helt och ytterligare 30 sekunder tilläts passera innan lasten ökades till 
det att fogen gick till slutgiltigt brott (SS-EN 26891). 

5.3.5 Försöksuppställning 

För att testa konstruktionssystemet mot i första hand tvärkraft krävdes en 
stabil försöksuppställning. Detta åstadkoms enklast med de tillgängliga 
delarna genom att dra balken snarare än att trycka den, vilket innebar att 
konstruktionssystemet testades upp och ner. Pelaren spändes fast enligt 
Figur 25. 
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Figur 25: Infästning av pelare i försöksuppställningen. 

En plåt hindrade pelaren från att glida uppåt om friktionen mellan profilerna 
och pelaren skulle brista i styrka. Lasten verkade dragande från fysisk 
underkant av balken via ett fritt roterande upplag vars centrum befann sig 
400 mm från pelarens kant. Lasten utövades av en hydraulisk kolv. Slutligen 
låg balkens ände på ett upplag med en viss frihet att rotera. För skiss över 
försöksuppställningen se Figur 26. 

 

Figur 26: Skiss över försöksuppställningen. 

Fem olika mätare var monterade i systemet för att insamla data. Två LVDT-
givare avsågs mäta rotation, en potentiometer mätte deformationen vid den 
verkande lasten samt två lastceller, en vid upplaget och en som mätte den 
verkande lasten. 
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6 Resultat av examensarbetets undersökningar 

6.1 Resultat av beräkningar 

6.1.1 Traditionella fogar 

6.1.1.1 Alternativ ett 

Kapaciteten mot samtliga brott beräknades enligt Tabell 4: 

Tabell 4: Kapacitet för respektive brottmod. 

Ekvationsnummer Brottmod Beräknad kapacitet 
[kN] 

Beräknad 
last [kN] 

Ekvation 9 Tvärtrycksbrott 12.5 18.1 

Ekvation 11 Spricka p.g.a. skjuvning 11.3 16.5 

Fogen beräknas gå till spricka längs fiberriktningen på grund av skjuvning 
vid en last på 16.5 kN. 

6.1.1.2 Alternativ två 

Kapaciteten mot samtliga brott beräknades enligt Tabell 5: 

Tabell 5: Kapacitet för respektive brottmod. 

Ekvationsnummer Brottmod Beräknad kapacitet 
[kN] 

Beräknad 
last [kN] 

Ekvation 9 Tvärtrycksbrott 29.1 42.3 

Ekvation 11 Spricka p.g.a. skjuvning 16.6 24.2 

Fogen beräknas gå till spricka längs fiberriktningen på grund av skjuvning 
vid en last på 24.2 kN. 

6.1.1.3 Alternativ tre 

Kapaciteten mot samtliga brott beräknades enligt Tabell 6: 

Tabell 6: Kapacitet för respektive brottmod. 

Ekvationsnummer Brottmod Beräknad kapacitet 
[kN] 

Beräknad 
last [kN] 

Ekvation 9 Tvärtrycksbrott 11.1 16.1 

Ekvation 11 Spricka p.g.a. skjuvning 16.6 24.2 

Fogen beräknas gå till tvärtrycksbrott vid en last på 16.1 kN. 
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6.1.2 Samtida fog 

Kapaciteten mot samtliga brott beräknades enligt Tabell 7: 

Tabell 7: Kapacitet för respektive brottmod. 

Ekvationsnummer Brottmod Beräknad kapacitet [kN] Beräkna
d last 
[kN] 

Ekvation 15 Tvärtrycksbrott 14.5 21.1 

Ekvation 22 Skjuvbrott i 
förbindarna i 
anslutning till 

balken 

7.2 10.5 

Ekvation 22 Skjuvbrott för 
förbindarna i 
anslutning till 

pelaren 

8.4 12.2 

Ekvation 28, 24 & 3 Axiell last i en 
förbindare i 

pelaren 

1.4 13.4 

Ekvation 29 Kombinerad 
axiell last och 
tvärkraft för 
förbindarna i 
anslutning till 

pelaren 

6.2 9.0 

Fogen beräknas gå till brott på grund av kombinerad axiell last och tvärkraft 
i förbindarna som ansluter till pelaren vid en last på 9.0 kN. 

6.2  Resultat av försöken 

6.2.1 Traditionella fogar 

6.2.1.1 Alternativ ett 

Vid försöket med alternativ ett observerades en spricka vid nackens överkant 
vid ungefär 35 kN. Belastningen fortsatte till dess att balken gick till 
sprickbrott från nackens kant enligt Figur 27. 
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Figur 27: Sprickbrott i alternativ ett från nackens kant. 

Belastningen på balken avtog i förhållande till tiden efter att första sprickan 
uppstod samtidigt som nedböjningen vid belastningspunkten fortsatte öka 
mer eller mindre linjärt, se Figur 28. 

 
Figur 28: Förhållande mellan last, tid och nedböjning för traditionell fog alternativ ett. 

Vid c:a 63 kN flyttar sig försöksuppställningen uppåt varpå försöket avbryts. 
Fogen håller men balken och försöksuppställningen brister i stabilitet. 

6.2.1.2 Alternativ två 

Vid försöket på alternativ två uppstod endast ett mindre kompressionsbrott i 
fogen, vilket innebär att kraften som verkar på den tryckta ytan överskrider 
kapaciteten för tryck vinkelrät fiberriktningen, se Figur 29. 
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Figur 29: Bild på kompressionsbrott i fogen. Fogen har lyfts och ett hålrum uppstått i den obelastade 
kanten, alltså har tappen komprimerats. 

I balken uppstod ytterligare ett större kompressionsbrott vid det lastgivande 
upplaget, se Figur 30. 

 
Figur 30: Kompressionsbrott vid kraftens angreppspunkt. 

Kompressionsbrottet observerades uppstå vid ungefär 30 kN varvid 
lastupptagningen enligt insamlad data succesivt minskade och 
deformationen fortsatt ökade. Då kompressionsbrottet vid lastupptagning 
nått ungefär 20 mm deformation avbröts testet. Vid etapp två lastades 
förbandet tills slutgiltigt brott enligt Figur 31a och b. 
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a) 

 
b) 

Figur 31: a) Kompressionsbrott vid lastgivande upplag och b) böjbrott i balken. 

Det resulterande brottet var ett böjbrott i balken utgående från en kvist vid 
den dragna sidan. Brottet uppstod vid en last på ungefär 98 kN. Förhållandet 
mellan de olika lasterna, deformationen vid det lastgivande upplaget och 
tiden för testet syns i Figur 32. 

 
Figur 32: Förhållande mellan last, tid och nedböjning för traditionell fog alternativ två. 

6.2.1.3 Alternativ tre 

Vid sammanfogningen av tappen och tapphålet i alternativet med sidonackar 
var tappen några millimeter för bred. vilket medförde att små sprickor 
uppstod i hålstycket enligt Figur 33. 
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Figur 33: Sprickor i hålstycket vid montering av fogen. 

Vid experimentet växte sprickorna något utan att fogen påverkades. Vid 
76.5 kN uppstod en spricka vid balkens ovankant som inte växte märkbart 
när belastningen fortsatte öka. När lasten uppnått 86 kN uppstod 
tvärtrycksbrott vid angreppspunkten och vid 98 kN uppstod kritiskt brott i 
både tappen och balken enligt Figur 34a respektive b. 

 
a) 

 
b) 

Figur 34: Brott i a) balken och b) tappen. 

Lasten och nedböjningen vid belastningspunkten i förhållande till tiden syns 
i Figur 35. 
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Figur 35:Förhållande mellan last, tid och nedböjning för traditionell fog alternativ tre. 

6.2.2 Samtida fog 

Vid första försöket av den samtida fogen förflyttade sig de anordningar som 
skulle låsa fast pelaren till experimentutrustningen. Detta syns tydligt på 
kurvorna över kraft och deformation vid det mellersta upplaget, kraftdippen 
samt nedböjningstoppen som sker innan 100 sekunder i Figur 36. 

 

 
Figur 36: Förhållande mellan last, tid och nedböjning, försök ett av samtida fog. 
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För att undvika att pelaren flyttas ur position fästes fler bultar i plåten som 
förhindrar pelaren från att lyfta, en domkraft placerades ovanför plåten och 
en tving fästes i toppen av de båda metallramarna för att motverka att dessa 
lutar ifrån varandra när kraften verkar. Ett försök utan mätning av 
deformationer genomfördes med resultat enligt Figur 37. 

 
Figur 37: Försök av samtida fog med endast lastmätning (återanvänd balksko). 

Vid försöket visades att åtgärderna fungerade och förbandet gick till brott 
genom samverkande tvärkraft och utdragning i anslutningen mot pelaren vid 
64 kN enligt Figur 38. 

 
Figur 38: Brott för den samtida fogen vid första försöket. 

Vid andra försöket med den samtida fogen erhölls en linjär ökning av last 
och nedböjning i förhållande i tiden upp till ungefär 45 kN. Vid denna last 
fortsatte nedböjningen öka linjärt medan lastens ökning började avta tills det 
att brott uppstod vid strax över 80 kN, se Figur 39. 
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Figur 39: Förhållande mellan last, tid och nedböjning, försök två av samtida fog. 

Vid andra försöket uppstod till en början samma brott som vid första 
försöket, men när lasten fortsatte öka började samtliga skruvar i pelaren 
vandra i upplagskraftens riktning längs pelarens fiberriktning. Figur 40 visar 
hur anslutningen såg ut efter att balken demonterats för tydligare 
visualisering. 

 
Figur 40: Brott för den samtida fogen vid andra försöket. 

Tredje försöksuppställningen uppvisade samma förhållande mellan lasten 
och nedböjningen som försök ett och försök två, se Figur 41. 
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Figur 41:Förhållande mellan last, tid och nedböjning försök tre av samtida fog. 

Även vid försök tre uppstod brott genom samverkande tvärkraft och 
utdragning ur pelaren, se Figur 42 

 
Figur 42: Brott för den samtida fogen vid tredje försöket. 
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7 Analys av resultat 

Analysen av resultaten presenteras utgående från de tre testade paren av 
traditionell och samtida fog. Som tidigare nämnts är varje par kapade från 
samma huvudstycke limträbalk. 

7.1 Första testomgången – Traditionell fog alternativ ett 

Figur 43 visar sambandet mellan last och töjning för den traditionella fogen 
med urtag vid den belastade änden samt första testet av den samtida fogen. 

 
Figur 43: Förhållandet mellan last och nedböjning för första försöksomgången med de två typerna av 

fog. 

Initialt har den traditionella och samtida fogen samma styvhet, vid detta test 
avtar ekvivalensen i styvhet vid 10 kN och det traditionella förbandets 
linjära elasticitet upphör. Vid runt 43 kN för det samtida förbandet och runt 
34 kN för traditionella förbandet syns dippar i kraften. Dipparna uppkommer 
sannolikt då pelaren glider uppåt i försöksuppställningen. Vid ungefär 26 kN 
inträffar det första stora brottet i det traditionella förbandet i form av en 
spricka från urtaget. Sprickan bryts sedan upp över flera små brott tills det 
att lasten når 65 kN. Pelarens friktion mot infästningen räcker då inte till, 
varpå denne glider uppåt i ställningen och testet avslutas. Fogen anses då ha 
gått till slutgiltigt brott. För den initiala sprickan samt det slutgiltiga brottet 
se Figur 44. 
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a) 

 

b) 

Figur 44: I a) den initiala sprickan och i b) det slutgiltiga brottet. 

Det initiala brottet som sker i den samtida fogen observeras uppstå vid en 
last på ungefär 50 kN då balkskon och skruvarna in i pelaren börjar 
deformeras på grund av axiell och lateral belastning. Vid ungefär 64 kN 
deformeras skruvarna ytterligare och fläker upp pelaren. Här avbryts testet 
för det samtida förbandet på grund av att pelaren glidit uppåt i 
försöksuppställningen. Systemet pressas alltså inte till slutgiltigt brott, även 
om det kan anses ha uppstått då fläkningen sker. Se Figur 45 för den 
slutgiltiga deformationen. 

 

Figur 45: Första samtida fogen efter avslutat test. 

Brott inträffar för den traditionella fogen enligt grafen vid ungefär 26 kN 
och för den samtida vid strax över 40 kN. Slutgiltigt brott inträffar vid 
ungefär samma last för de båda fogarna, strax under 65 kN. Vid försöket 
mättes även upplagskraften i andra änden av balken, detta gav resultat enligt 
Figur 46. 

 
a) 

 
b) 

Figur 46: Lastfördelning i uppställningen för den a) traditionella och b) samtida fogen. 
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Resultaten visar att för både det traditionella och samtida förbandet upptas 
mindre än halva lasten i förbandet trots experimentets symmetriska 
utformning. För den samtida fogen är fördelningen av lasten mellan 
upplagen mer symmetrisk än för den traditionella, där en större andel tas upp 
i upplaget. Detta betyder att det traditionella förbandet tar upp något mindre 
last i förhållande till upplaget än den samtida. Det första brottmodet som 
uppstår för den traditionella fogen kan enligt försöksresultatet anses ske vid 
en last i fogen på strax över 10 kN. Brottet som sker stämmer med 
beräkningarna för lasten i fogen, belastningen på balken samt brottmod 
enligt Tabell 4. Det är svårt att för den samtida fogen tyda vilket brott som 
sker och vid vilken last. Fogen börjar få tydliga deformationer vid en last på 
25 kN. Enligt beräkningarna ska då ett antal brott ha uppstått och det som 
ska ske närmast denna belastning är skjuvbrott i skruvarna i anslutning till 
pelaren. Detta beror dock till viss del på att bottenplattans inverkan på 
lastupptagning försummats vid beräkningar. 

7.2 Andra testomgången – Traditionell fog alternativ två 

Figur 47 visar sambandet mellan last och töjningen för den traditionella 
fogen med urtag vid den obelastade änden samt andra testet av den samtida 
fogen. 

 

Figur 47:Förhållandet mellan last och nedböjning för andra försöksomgången med de två typerna av 
fog. 

Initialt uppvisar fogarna samma styvhet och i samband med att lasten ökar 
uppvisar den traditionella något styvare beteende. Enligt graferna börjar den 
samtida fogen sannolikt plasticeras vid 30 kN och den traditionella vid strax 
över 40 kN, detta antyder att den traditionella fogen har ett styvare beteende 
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vid belastningsfallet. Sannolikt plasticeras den traditionella fogen i sin 
början på grund av kompressionsbrott vid det belastande upplaget. Visuellt 
sker inget i fogen men vid upplaget sker kompressionsbrott, vidare kan 
hoppen i förhållandet mellan last och nedböjning eventuellt förklaras av 
kompressionsbrott i fogen, moment i fogen eller interna sprickor. Slutgiltigt 
brott sker för den samtida fogen vid en last strax över 80 kN. Förhållandet 
mellan last och upplagskrafter i andra försöksomgången syns i Figur 48. 

 
a) 

 
b) 

Figur 48: Lastfördelning i uppställningen för den a) traditionella och b) samtida fogen. 

Lastfördelningen mellan upplaget och fogen är för den traditionella nästan 
50 % under hela testet. För den samtida fogen blir lastfördelningen något 
ojämnare och lite mer kraft tas upp vid upplaget. Enligt den visuella 
analysen börjar den samtida fogen gå till brott vid en last på 25 kN. Enligt 
beräkningarna ska skjuvbrott i förbindarna till pelaren, kombinerad axiell 
last och tvärkraft i förbindarna till pelaren samt tvärtrycksbrott mot 
balkskons bottenplatta skett vid denna last. Observation tyder på att 
tvärtrycksbrott inte sker mot balkskons bottenplatta. 

Då den traditionella fogen inte trycktes till slutgiltigt brott genomfördes 
ännu ett test med denna. Förhållandet mellan detta test och föregående 
försök med samtida fog syns i Figur 49. 
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Figur 49: Förhållandet mellan last och nedböjning vid för andra försöksomgången med de två 
typerna av fog (Alternativ 2b). 

Enligt grafen sker en nedböjning på nästan 15 mm utan att någon last tas 
upp. Detta endast då en deformation uppstod i balken på grund av 
kompressionsbrottet i det tidigare försöket. Eftersom att fogen plactiserats 
något vid föregående belastning uppvisar den inte samma styvhet. Förbandet 
går till slutgiltigt brott vid cirka 98 kN och har då deformerats yttligare 20 
mm mer än den samtida fogen. Lastfördelningen mellan upplaget och 
förbandet syns i Figur 50. 

 

Figur 50:Lastfördelning i uppställningen vid andra försöket av den traditionella fogen alternativ två 
(Alternativ 2b). 
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7.3 Tredje testomgången – Traditionell fog alternativ tre 

Vid tredje testomgången förlängdes det lastgivande upplaget till ett 
200 millimeter långt istället för ett 100 millimeter långt upplag, för att 
minimera inverkan orsakad av kompressionsbrott vid upplaget.  

Initialt uppvisar den traditionella fogen ett något styvare beteende än det 
tredje samtida, se Figur 51. 

 

Figur 51: Förhållande mellan last och nedböjning för tredje försöksomgången med de två typerna av 
fog. 

Platån vid 40 kN för det traditionella förbandet uppkommer då pelaren 
flyttar sig uppåt något i försöksuppställningen. Slutgiltigt brott för den 
traditionella fogen sker vid 98 kN. Dipparna i last som syns mellan c:a 
15 mm nedböjning fram till slutgiltigt brott uppkommer sannolikt på grund 
av sprickbildningen som sker i hela tappstycket under testet. Den samtida 
fogen går initialt till brott vid 55 kN på grund av kombinerat axiell last och 
tvärkraft och slutgiltigt brott sker vid 90 kN, se Figur 52. 
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Figur 52: Brott på grund av kombinerad axiell last och tvärkraft. 

Vid ungefär 75 kN inleds kompressionsbrott i tappen. Visuellt har nackarna 
något tidigare börjat ta upp last. Beräkningsmässigt ska kompressionsbrottet 
ha skett vid 17.5 kN diskrepansen mellan dessa värden kan enligt visuell 
inspektion av försöket dels bero på att nackningen börjar ta upp moment vid 
en last på 65 kN. Slutgiltigt brott sker vid nästan 100 kN. Förhållandet 
mellan last och upplagskrafter i tredje försöksomgången syns i Figur 53. 

a) b) 

Figur 53: Lastfördelning i uppställningen för den a) traditionella och b) samtida fogen. 

7.4 Sammanställning av resultat 

En sammanställning av förhållandet mellan nedböjning och last för de 
traditionella förbanden syns i Figur 54. 
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Figur 54: Förhållande mellan last och nedböjning för samtliga traditionella fogar. 

Här kan ett flertal intressanta skillnader mellan fogarna analyseras. Den 
styvaste traditionella fogen tycks med liten marginal vara alternativ tre, 
alternativ två uppvisar liknande beteende men viker av från det linjära 
elasticitetsförhållandet något tidigare. Alternativ två och tre visar liknande 
kapacitet mot slutgiltigt brott. Brottet som sker i alternativ tre är dock något 
mer explosionsartat än det böjbrott som uppstår i alternativ två. Alternativ 
ett har tydligt sämre egenskaper än samtliga, detta då fogen helt enkelt 
böjdes sönder på grund av nackningens placering. En sammanställning av 
förhållandet mellan nedböjning och last för de samtida fogarna syns i Figur 
55. 

 

Figur 55: Förhållande mellan last och nedböjning för samtliga samtida fogar. 
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Samtliga tester av balkskorna visar initialt samma styvhet. Försök ett viker 
av först och datan anses något opålitlig då försöket inte gick optimalt. 
Försök två och tre uppvisar båda högre styvhet. Försök två viker av något 
tidigare, tar upp mer deformation men går till brott vid en lägre last än test 
tre. Försök tre uppvisar styvare beteende till en högre last men går till brott 
vid en mindre deformation. 

Resultaten påvisar att de traditionella fogarna initialt har ekvivalent styvhet i 
jämförelse med de samtida men uppvisar ett segare beteende än dessa. Enligt 
Blaß & Schädle (2011) är detta att föredra i timmerkonstruktioner, dock så 
förklarar de vidare att detta beteende till viss del uppkommer i traditionella 
fogar på grund av just deformeringen vid upplagen. För att öka det generella 
sega beteendet menar författarna att man bland annat kan använda sig av 
armeringsmetoder som t.ex. skruvning (Blaß & Schädle 2011). 

Som tidigare nämnts är nackningens förmåga att ta upp moment avhängigt 
tappens infästning i tapphålet (Eckelman et al. 2006). Då ingen infästning 
utöver friktion och precision nyttjas för test tar nackningen inte upp något 
moment, istället tar tappen med sidonackar upp viss last på grund av att 
anläggningsytan mot pelaren deformeras. Efter de genomförda testerna 
demonterades samtliga traditionella förband utan ytterligare åverkan för att 
undersöka hur tapparna påverkades under testet. Detta stödjer Ercüments 
(2002a) påstående att traditionella träfogar i sin natur är demonterbara 
(Ercüment 2002a). Detta i sin tur medför att återanvändning av traditionella 
träfogar som inte belastats till brott är möjlig. 

Vid en sammanställning av samtliga sex försök i en figur är skillnaderna och 
likheterna mellan de olika försöken lättare att urskilja, se Figur 56. 

 

Figur 56: Jämförelse av samtliga sex försök i förhållande mellan nedböjning och last. 
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8 Diskussion  

8.1 Metoddiskussion 

8.1.1 Beräkningar 

Beräkningarna som gjordes för de traditionella fogarna brister något i 
validitet för fogen med sidonackar då ingen hänsyn tas till att nackningen på 
sidorna av balken kan ta upp moment. Vid beräkningen av den last som ger 
upphov till en resulterande kraft i fogen gjordes ett antagande av lastfall som 
inte nödvändigtvis stämmer överens med hur lastfördelningen sker i 
verkligheten. Beräkningarna hade kunnat utföras eller kompletteras med 
finita element simulering, men detta används inte i arbetet då författarna 
under utbildningen inte fått kunskap i detta område. 

8.1.2 Experiment 

Vid de första två försöken där en traditionell respektive en samtida fog 
testades brast försöksuppställningen i stabilitet. Detta påverkar reliabiliteten 
av dessa två försök något, då deformationen vid det lastgivande upplaget 
totalt blir ungefär 20 mm förskjuten och det är oklart när detta händer. Några 
förstärkningar gjordes i försöksuppställningen och innan andra 
testomgången genomfördes kontrollerades förändringarna genom att 
återanvända den samtida fogen. Detta var möjligt eftersom det första 
försöket av denna fog inte resulterade i större deformationer av balkskon. 
Det var endast nödvändig att vända på balken och pelaren för att få relevant 
test av försöksuppställningen.  

Försöksuppställningens utformning anses efter förstärkningarna givit 
tillräcklig validitet och reliabilitet. Något som fallerade i validitet och 
reliabilitet var LVDT-givarna som var tänkta att mäta balkens rotation i 
förhållande till pelaren. Dessa placerades felaktigt på den position som blev 
centrum för krökningen i balken, varför LVDT-givarnas resultat utelämnats 
från arbetet. Under de första två försöksomgångarna observerades stor 
deformation vid det lastuppgivande upplaget varför upplagets längd ökades. 
Detta medförde ökad validitet i den tredje försöksomgången eftersom 
kompression vid upplaget minskades. 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultaten från försöken visar att de traditionella fogarna initialt uppvisar 
styvare beteende än den samtida med undantag från alternativ ett vars urtag i 
den belastade änden ger upphov till sprickpropagering i balken. Dessutom 
uppvisar testen av fogen med nacken i den obelastade änden samt fogen med 
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sidonackning segare beteende än samtliga tester av de samtida fogarna. 
Enligt de experimentella resultaten har alternativ två och alternativ tre av de 
traditionella fogarna också högre kapacitet än de testade samtida fogarna 
mot det valda lastfallet.  

Resultaten av beräkningar och de försök som gjorts under arbetet visar att de 
undersökta traditionella fogarna möjligen kan substituera den undersökta 
samtida fogen. Ett större urval och noggrannare undersökning av de 
traditionella tapp i tapphålsfogarna krävs för att verifiera detta. Men om 
detta görs bör Ercüments förhoppning om en renässans av traditionell 
fogningsteknik i samtida konstruktioner vara möjlig. 
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9 Slutsatser 

Arbetets resultat visar att de testade traditionella fogarna i jämförelse med 
den valda samtida fogen uppvisar styvare beteende initialt, segare beteende 
efter det och slutligen har högre kapacitet vid de undersökta förhållandena. 
Vad det gäller denna studies sammanhang visar resultaten att två av de 
testade traditionella fogarna, alternativ två och tre, bör kunna ersätta den 
testade samtida. Ytterligare undersökningar erfordras för att avgöra om detta 
gäller i regel för de testade fogarna samt för att se om andra typer av fogar 
har samma möjligheter.  
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