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Förord 

 

I detta examensarbete har träförband med WT-T skruvar ifrån SFS-Intec studerats och 

jämförts med spikningsplåts förband. Projektet har genomförts på Växjö Universitet 

samt på Skanska Teknik i Växjö under våren 2006. De experimentella försök som har 

gjorts har vidare utförts i Växjö Universitets labbhall. Projektet är relaterat till Johan 

Sjödins forskningsprojekt på Växjö Universitet samt till ett verkligt projekt på 

Skanska Teknik.  

   Ett speciellt tack går till vår handledare Johan Sjödin (Växjö Universitet/Skanska 

Teknik). Vi vill också tacka Jan-Inge Bengtsson och Jörgen Carlsson (SFS-Intec) för 

intressanta synpunkter och diskussioner samt för material till våra experimentella 

tester. Vi vill dessutom tacka den trevliga personalen på Sunnerbohallen i Ljungby. 

 

Växjö, Juni 2006 

Joel Ericsson och Goran Rusimovic 
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Sammanfattning 

 

Syftet med detta examensarbete var att ur kostnads- och utförandetidssynpunkt 

jämföra spikningsplåtar med WT-T skruvar. Bakgrunden till denna jämförelse är att 

rostpåverkan på ett antal rostfria spikningsplåtar har noterats i ett äventyrsbad med 

stomme av limträ. WT-T skruven tros ur den synvinkeln vara ett bättre alternativ då 

de döljs inne i träet. Det finns idag ingen direkt jämförelse hur användandet av WT-T 

skruven påverkar andra parametrar som kostnader och utförandetiden. Med hjälp av 

egna beräkningar samt intervjuer med branschfolk visar denna studie att 

utförandetiden i många fall är kortare för WT-T skruven i jämförelse med 

spikningsplåtar. Även kostnaderna ser ut att minska med användandet av WT-T 

skruven. 

   Ett mindre experimentellt arbete ingick i denna studie. Syftet var att undersöka hur 

balkar som är förstärkta med WT-T skruvar beter sig under uttorkning. Hypotesen var 

att skruvarna, då de bibehåller sin längd medan träet krymper vid uttorkning, skapar 

spänningar i träet som kan utmynna i sprickbildningar. De experimentella resultaten 

stämde enligt hypotesen då relativt stora sprickor noterades, vilket ej kunde ses i en 

referens grupp utan skruvförstärkning. Det ska dock påpekas att klimatet som 

användes inte var helt realistiskt. Däremot ska resultaten noteras och förmodligen 

även undersökas vidare då det kan tänkas att dessa sprickbildningar kan uppstå vid 

normalare klimat. 
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1. Introduktion 

 

1.1 Bakgrund 

Under 2004 uppförde Skanska ett äventyrsbad med en limträstomme. Äventyrsbadet 

är en tillbyggnad till den befintliga Sunnerbohallen i Ljungby. Kort efter invigning 

upptäcktes rost på de beslag (spikningsplåtar etc.) som användes för att koppla 

limträelementen, trots att beslagen var rostfria och syrefasta. Ett alternativ för att 

undvika rost på förbandsanslutning tros vara att dölja förbandet i träet, dvs. undvika 

att förbandets komponenter kommer i kontakt med klimatet. Att använda WT-T 

skruvar för detta ändamål tros kunna vara ett gångbart alternativ. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att utreda fördelar och nackdelar mellan vanliga 

spikningsplåtar och WT-T skruvar, med äventyrsbadet som grundtanke. För att göra 

detta undersöks materialkostnader och produktionstider mellan olika 

förbandslösningar ifrån äventyrsbadet i Ljungby, men även kraftberäkningar utförs. 

   Ett annat syfte med detta projekt är att undersöka hur dessa WT-T skruvar beter sig 

när träet krymper. Frågeställningen är om WT-T skruven ger upphov till sådana 

tvångsspänningar i träet så att det spricker vid uttorkning. För att undersöka detta görs 

därför en mindre experimentell studie.  

 

1.3 Metod 

Undersökningen har utförts i tre etapper. Först gjordes en litteraturundersökning inom 

området Allmänna Limträförband, med inriktning mot spikningsförband, för att få en 

bra förståelse inför kommande beräkningar. Här utfördes även ett studiebesök i 

simhallen i Ljungby för att få en bra inblick i problemet samt att ta bilder på 

spikningsplåtarna. I den andra etappen utfördes beräkningar och jämförelser mellan 

spikningsförband och WT-T skruvar för att utreda skillnader i kostnad och tid för de 

olika förbanden. I den tredje etappen har praktiska prover utförts för att se hur 

samverkan mellan limträ och WT-T skruvar fungerar när träet torkar. 
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   Litteraturundersökningen har gjorts på biblioteket vid Växjö universitet och på 

Internet samt med vägledning av Benny Fransson. Beskrivningen av 

limträtillverkningen gjordes med vägledning av Johan Sjödins besök på Moelven 

Töreboda Limträ. En intervju med Jan-Inge Bengtsson och Jörgen Carlsson ifrån SFS-

Intec Västerås utfördes.  

 

1.4 Problemformulering 

Problemen som ställts upp i denna rapport är följande: 

• Kan WT-T skruvar ersätta spikningsplåtar, med hänsyn till den aggressiva 

miljön i ett äventyrsbad? 

• Vad är det för skillnader mellan WT-T skruvar och spikningsplåtar i frågan 

om materialkostnad, produktionstid och kraftberäkningar? 

• Hur uppför sig en WT-T skruv i ett limträförband som torkar ut och därmed 

krymper? 

 

1.5 Begränsningar 

Undersökningen begränsas till spikningsplåtar (balkskor, vinkelbeslag och hålplattor) 

för limträförband och WT-T skruvar av diametern 6,5 och 8,2 mm.  
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2. Litteraturundersökning av träförband 

 

2.1 Allmänt om limträ 

Användandet av trä ökade väsentligt när limträkonstruktioner kom ut på marknaden. I 

början av 1900-talet patenterade den tyska byggnadskonstruktören Otto Hetzer sina 

limmade träkonstruktioner, en teknik som har utvecklats ända sedan antiken. I Sverige 

användes limträ som först vid t ex byggandet av banhallarna vid Malmö 

Centralstation (1922) och vänthallarna vid Göteborgs Centralstation (1923) respektive 

Stockholms Centralstation (1925). [1] 

       Figur 1.1 Centralstationen, Stockholm (Byggd 1925) [1] 

   Det var först på 1960-talet som limträkonstruktioner började användas i större 

utsträckning och under 1990-talet låg den svenska limträkonstruktionen på en volym 

av ca 30 000 m3 per år. Större delen av limträet som säljs går till husbyggnadssektorn 

där det används till industribyggnader, skolor, bostadshus, idrottsanläggningar, 

lantbruk och på senare tid även broanläggningar [1]. (Se figur 1.2 och figur 1.3)  
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Figur 1.2 Håkons Hall, Lillehammer, Norge [1] 
 

 
Figur 1.3 "Pythagoras", träbro över Virserumsån [2] 
 

   Limträ är ett konstruktionsmaterial som i hög grad utnyttjar de tekniska 

egenskaperna hos träet. Limträelementen är uppbyggda med lameller av 

konstruktionsvirke och ger ett effektivt utnyttjande av materialet. I jämförelse med 

vanligt konstruktions virke så har limträ en högre hållfasthet samt också mindre 

spridning av hållfasthetsegenskaperna [1].   

   Lamellerna fingerskarvas för att producera stora spännvidder och sedan 

sammanbinds lamellerna med lim för att skapa önskad dimension. Såväl raka som 

böjda element kan tillverkas. Tvärsnittet är vanligen rektangulärt men andra tvärsnitt 

kan förekomma [1]. 

   I förhållande till sin egenvikt är limträ starkare än stål. Detta innebär att limträbalkar 

kan spänna över stora avstånd med minimalt behov av mellanstöd. Den lätta vikten 
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innebär mindre transport- och monteringskostnader än stål och betong som kräver mer 

resurser vid montering [1]. Vidare så underlättar den lätta vikten 

grundkonstruktionerna samt markarbetet.  

   Uppbyggnaden av träets inre struktur ger dock större volym än stål vid en given 

hållfasthet. Vid tungt belastade konstruktioner behövs ibland limträbalkar som är 

närmare en meter tjocka. Detta gör att limträstommen syns mer än stålstommen, vilket 

arkitekter och konstruktörer tar stor hänsyn till då träets utseende tilltalar de flesta 

människor (Se figur 1.4). Tack vare limträets formbarhet och lätta vikt har arkitekter 

och konstruktörer nästan obegränsade möjligheter att utforma unika byggnationer. (Se 

figur 1.6) 

  
Figur 1.4 Universeum, Göteborg [3] 
 

                            

 

 

 

 

Figur 1.5 Detaljer från Universeum, Göteborg [3] 
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Figur 1.6 Stenhammars Godsförvaltning i Flen [4] 
 

   Limträ har bättre beständighet mot brand än stål. När träet förkolnar bildar det ett 

värmeisolerande skikt som även minskar lufttillförseln till förbränningszonen [1]. 

Centrum av balken behåller det mesta av sin hållfasthet, till skillnad från stålbalken, 

där flänsarna som utgör den största hållfastheten smälter och konstruktionen 

kollapsar.  

 
Figur 1.7 Tillverkning av limträ [1] 
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   En schematisk bild för tillverkningsprocessen visas enligt figur 1.7. 

Limträtillverkningen går till på ungefär samma sätt oavsett fabrik och land. I detta fall 

kommer bilder ifrån Moelven Töreboda att visas [5]. 

   I huvudsak används granvirke i limträ. Granvirket hyvlas och kapas och vidare 

torkas. Fuktkvoten i lamellerna före limnings ska ligga mellan 8 –12 %. Det får heller 

inte skilja mer en 4 % mellan två intilliggande lameller. Detta är viktigt för att 

förhindra att fuktrörelserna ger egenspänningar. [5] 

 
Figur 1.8 Lagerhantering före tillverkningsprocessen [5] 
 

   Under tillverkningsprocessen görs en hållfasthetssortering. Figur 1.8 visar Moelvens 

virkeslager före tillverkningsprocessen. Virket är sorterat i paket där olika paket 

innebär olika dimensioner och hållfastheter. Inom ett limträelement används ofta olika 

hållfastheter på virket, ett annat namn är kombinerat limträ. Kanterna belastas oftast 

hårdare vid färdig produkt varefter en högre hållfasthet på virket används. Mitten av 

tvärsnittet kan därför göras med lite sämre hållfasthet på virket vilket ger en mer 

kostnadseffektiv produkt. Givetvis kan tvärsnittet göras med samma hållfasthet, dvs. 

ett homogent tvärsnitt. [5] 
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Figur 1.9 Fingerskarvning [5] 
 

 
Figur 1.10 Lagring efter fingerskarvningen [5] 
 

 

 

   För att uppnå ställda krav på både längd och hållfasthet fingerskarvas lamellerna 

enligt figur 1.9. För att minska egenspänningarna i lamellerna ligger kärnsidan åt 

samma håll i tvärsnittet. Dock så ligger de yttersta lamellerna med kärnsidan utåt. 

Efter fingerskarvningen härdas limmet. Figur 1.10 visar lameller som härdas efter 

fingerskarvningen samtidigt som de är sorterade efter var i limträbalken de senare ska 

ligga. [5] 

   Där får de ligga några timmar innan lamellpaketerna lyfts bort för att hyvla 

flatsidorna på lamellerna varefter de omedelbart bestryks med lim. Själva pressningen 

till limträelement kan göras på olika sätt. Figur 1.11 visar en högfrekevenspress, med 

andra ord, att själva pressningen sker automatiskt. Ett alternativ är att pressningen 

görs i limbänkar. Detta görs för att kunna få exempelvis krökta element, se figur 1.12, 

eller element med varierande höjd. [5] 
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Figur 1.11 Hörfrekvenspress [5] 
 

 
Figur 1.12 Krökta limträbalkar [5] 

 
Figur 1.13 Hyvel [5] 
 

   Efter sammanpressningen hyvlas limträelementerna till önskad form, enligt figur 

1.13. Därefter bearbetas elementerna i form av håltagningar, slitsningar, 

förborrningar, kapning till önskade längder etc. Slutligen avsynas elementerna för att 

sedan emballeras före avfärd till bygget. [5] 
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2.2 Allmänt om träförband [6] 

Förband är en praktisk metod att sammansätta t ex balkar med pelare, eller förlänga 

en balk. I äldre träkonstruktioner utnyttjades oftast direkt kraftöverföring genom 

kontakttryck mellan trädelarna medan dymlingarna, av stål eller trä, hade till uppgift 

att hålla samman förbandet. (Se figur 2.1). Alternativt kunde även laskar som spikas 

fast på varsin sida av skarven användas. En senare utvecklad metod är att limma fast 

skivor vid skarven, då främst i fiberriktningen (se figur 2.2), kallat limförband. Det 

finns dock en begränsning till användandet av de ovanstående förbanden vid stora 

byggnationer. Därför började träet förlora sin konkurrenskraft på marknaden. Det 

fanns fler faktorer som gjorde att utveckling av förband krävdes. En faktor var att 

förbanden hade ett sprött brott, d v s deformationen var liten vid brottgränsen, vilket 

gör att konstruktionen rasar snabbt utan förvarning (se figur 2.3). En annan faktor var 

att det tog lång tid att utföra förbanden på arbetsplatsen.  

  
 
Figur 2.1 Äldre Träförband [7] 
 

 
 Figur 2.2 Limförband [6] 

 

 
Figur 2.3 Kraft / deformations – diagram [6] 
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   Många olika metoder utvecklades, som används än idag. Det generella är att förse 

förbanden med metall, antingen spikförband eller bultar, så kallat mekaniskt förband. 

Förbandet blir då plastiskt, vilket gör att brottförloppet blir segt och ger mer tid till 

utrymning av en byggnad som löper stor risk att kollapsa. Dimensioneringen ska helst 

utföras så att nedböjningen syns tydligt under bruksgränstillståndet, innan brott i 

konstruktionen sker. 

   En metod är skruvförband och används företrädesvis vid grova konstruktioner (se 

figur 2.4). Tryckfördelande brickor ska användas mellan skruvhuvud respektive 

mutter och träytan. Vid förborrning måste storleken på skruven beaktas, då skruven 

tar upp kraft först när den ligger mot hålkanten. Annars kan stora deformationer 

förekomma om inte skruven passar stramt i skruvhålet. Mellanläggsbrickor kan föras 

in i fogen, genom att fräsa spår i träet, för att öka förbandets bärförmåga och i vissa 

fall även dess styvhet. 

   
Figur 2.5 Spikplåtar [6]  Figur 2.4 Skruvförband [1] 
 

   Spikplåtar är varmförzinkade stålplåtar, 1-2 mm tjocka, där spikformade tänder 

stansas och viks åt ena sidan (se figur 2.5). Dessa används med fördel istället för 

limträförband vid exempelvis takstolstillverkning. Det krävs dock stort tryck för att 

pressa in spikplåten i träet, varpå förbanden oftast görs på fabrik. 

Tillverkningsmetoden gör att tändernas kanter och hålens insidor saknar 

korrosionsskydd. Erfarenhet visar dock att spikplåtar kan användas inomhus även i 

klimatklass 2. 

   Dagens teknik gör att industrier kan producera träbalkar med förband i förväg. Ett 

exempel på detta är takstolsfabriker, där takstolarna kommer färdiga till arbetsplatsen, 

redo för att sättas på plats.  

   För att undvika defekt av förbanden, ska excentrisk koppling undvikas samt att 

fuktkvoten ska vara enligt normerna, för limträ 12 % [6].  
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2.3 Spikningsplåtar [6] 

Spikningsplåtar har den mest variationsrika användningsområde, då plåtarna kan 

anpassas för många olika ändamål genom att bockas. Exempel på olika beslag är 

balksko, gerberbeslag och olika vinkelbeslag mm. Plåtarna är gjorda av galvaniserat 

stål eller rostfritt stål (se figur 2.6). Tjockleken varierar mellan 1- 4 mm. Plåtarna är 

förborrade för att enkelt kunna spikas ihop på arbetsplatsen, antingen för hand eller 

med spikpistol. Vanligtvis används räfflad trådspik eller rund kamspik vid förband (se 

figur 2.7). Placeringen av spikarna är viktigt, då de inte får sitta för nära kanterna eller 

varandra så att träet spricker. På grund av de förgjorda hålen så får plåten en bestämd 

hållfasthet som måste beaktas vid val av spikningsplåt. Lastkapaciteten i ett förband 

beror på antalet spik i förbandet och hållfastheten för spikarna, plåtarna och träet. 

   Vinkelbeslag används med fördel vid kombination av rätvinkliga krafter, som 

exempel vindlaster och snedställningslaster. Den uppressade ribban vid bockningen är 

till för att förstärka plåten (se figur 2.8). 

   Balkskon används när en limträbalk ska monteras med en pelare. Skon har två 

flänsar som ska fästas i primärpelaren, medan kroppen spikas ihop med 

sekundärbalken. Flänsarna kan vara utfällda eller infällda (se figur 2.9). 

 

  
Figur 2.7 Ankarspikar [8] 
 
 
 

 
Figur 2.9 Balkskor [8] 

  
Figur 2.6 Spikningsplåtar - hålplattor [8] 
 

 
Figur 2.8 Vinkelbeslag [8] 
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2.3.1 Dimensionering av spikningsplåtar  

I detta avsnitt har en bok från Joma AB använts. Boken heter Anvisningar för 

byggbeslag enligt BKR [9].  De detaljer vi har studerat är balksko, spikningsplåtar 

samt vinkelbeslag. I detaljerna ska förbanden bytas till WT-T skruvar. För att kunna 

göra detta teoretiskt krävs de krafter som förbanden är dimensionerade för. I 

Anvisningar för byggbeslag enligt BKR finns maximala bärigheten (FRd) för de olika 

beslagen. Genom att använda sig av den kraften och jämföra med WT-T skruvarnas 

bärförmåga fås en överdimensionering vilket är bra ur hållbarhets synpunkt. Alla 

värden i boken gäller för Säkerhetsklass 2, Lasttyp B samt Klimatklass 1 och 2. De 

här kriterierna uppfylls så därför görs inga korrektioner.  

   Balkskor finns i olika dimensioner. Varje dimension har en tabell med olika höjder 

och spikantal. Därifrån fås vilken FRd som ett specifikt förband har.  

   Dimensionerad bärförmåga för spikningsplåtar, i boken även kallat hålplattor, fås 

genom att multiplicera stålets hållfasthet, plattans tjocklek samt bredden på plåten i 

kraftens riktning exklusive hålens diameter, med varandra [FRd = fyd · t · b0]. (Se 

beräkning av Figur 4.3). Detta FRd jämförs med den hållfasthet som spikarna i det 

specifika förbandet har. Formeln för dimensionerad bärförmåga vid tvärkraft för 

spikar är: [FRd = Fvd · n], där n är antalet spik i förbandet och Fvd är hållfastheten för 

varje spik. 

 Exempel 1: Beräkning av bärförmågan hos en ankarspik som är påverkad av en 

tvärkraft. Formel: [Fvd = кr · Fvk / (γn + γm)]. [Fvk = 125 · d1,7] där d är spikens tvärmått 

= 4 mm. γn = 1,1 vid säkerhetsklass 2. γm = 1,25 vid träförband. кr = 0,8 vid lasttyp B 

och klimatklass 2. Vid förband med stål mot trä får dimensionerad bärförmågan vid 

tvärkrafts-beräkningar höjas med faktorn 1,25.  

Fvk = 125 · 41,7 = 1319,5 N => 1,32 kN.  

Fvd = 0,8 · 1,32 / (1,1 + 1,25) = 0,768 kN  

Förbandet är med stål mot trä => 

=> 0,768 · 1,25 = 0,96 kN 
  

 Figur Exempel 1 
En ankarspik klarar av en tvärkraftsbelastning på 0,96 kN. 

 17



   Observera att Fvd i formeln [Fvd = кr · Fvk / (γn + γm)] är ett dimensionerat värde av 

det karakteristiska värdet Fvk som multipliceras med olika säkerhetsfaktorer så att Fvd 

alltid ligger på säkra sidan. 

   Vinkelbeslag används med fördel vid kombination av rätvinkliga krafter. Boken har 

tabeller över olika fall, som spikningsmönster, vinklar på krafter samt vilka 

spikdimensioner som används. Vid beräkning av utdragskrafter används en 

hållfasthetsparameter kallat ftk som tar hänsyn till hur bra fibrerna i träet klämmer runt 

spiken och beror på kvalitén hos virket samt vilken spik som används, slät, räfflad, 

varmförzinkad etc.  

Exempel 2: Beräkning av bärförmågan hos en ankarspik som är påverkad av en 

utdragskraft. Formel: [Ftd = кr · Ftk / (γn + γm)]. [Ftk = d · l · ftk] där l = kamförsedd 

längd. ftk får sättas till 7,6 i detta fall. 

Ftk = 4 · 50 · 7,6 = 1520 N => 1,52 kN 

Ftd = 0,8 · 1,52 / (1,1 + 1,25) = 0,88 kN 

En ankarspik klarar av en utdragsbelastning på 

0,88 kN                     
                  Figur Exempel 2 

 Exempel 3: Beräkning av bärförmågan hos en ankarspik som är påverkad av 

samtidig utdragningskraft och tvärkraft.  

   Vid beräkningar med bl a vindlaster kan en spik belastas med samtidig tvärkraft och 

utdragningskraft. Den sneda kraften F delas upp i en tvärkraft och en utdragskraft med 

vinkeln mellan kraften och fogytan. Följande kriterium måste uppfyllas: [6] 

(Fcosα / Fvd)2 + (Fsinα / Ftd)2  < 1 

Antag att F = 0,9 kN och α = 30º 

Fvd = 0,96 kN enligt Exempel 1 

Fsinα = 0,88 kN enligt Exempel 2 

(0,78 / 0,96)2 + (0,45 / 0,88)2  =  

= 0,66 + 0,26 = 0,92 < 1 OK! 

Om vinkeln sätts till 60º så blir svaret 1,01 > 1 Ej OK! 

      
Figur Exempel 3 
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2.4 WT-T skruvar [10] 

 

WT-T skruvarna är gjorda av härdat kolstål med 

rostskyddsbehandling. WT-T är framtagna av SFS-

Intec, som härstammar ifrån Schweiz och har ett 

marknadsföringskontor i Västerås. Skruvarna är 

dubbelgängade med borrspets, vilket innebär att 

förborrning av hål inte behövs. Borrspetsen motverkar 

ytlig sprickbildning i träet när skruven borras in. Den 

övre gängan har en något annorlunda stigning än den 

nedre. Det gör att konstruktionen dras ihop bättre, till 

skillnad från en vanlig skruv. Mitten av skruven är en 

gängfri del, denna del ska ligga i skarven av de 

komponenter som ska sammanfogas.  Figur 2.10 WT-T skruv [11] 

   Det behövs ingen bricka till skruven, vilket gör att försänkningsdjupet är valfritt. 

Dessutom så göms skruven i träet, vilket också skyddar skruven ifrån fukt, brand samt 

gynnsamt ur den estetiska aspekten.  

   Skruvarna tillverkas i olika diametrar och längder, vilket gör att 

användningsområdet för skruvarna kan variera mellan en skråskruvning av en takstol 

till ett förband med massiva limträbalkar och pelare.  

   Användningsområdet för är WT-T stort då de kan användas inte bara vid montering 

utav stora element utan även till att fästa takstolar, takåsar, väggar, förstärkning av 

takstolar och bjälklag mm. 
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2.4.1 Dimensionering av WT-T skruvar [12] 

Hållfastheten i ett förband med WT-T skruvar bestäms främst av den effektiva 

längden på skruven (längden på de gängade delarna) samt vinkeln som skruven 

skruvas in i förhållande till kraftriktningen. Hållfastheten för olika fall finns i en 

rapport ifrån SFS-Intec, sammanställd av Martin Hansson och Sven Telandersson vid 

Avdelningen för konstruktionsteknik på Lunds Tekniska Högskola [12]. Skruven 

utnyttjas som bäst vid rätvinklig utdragning men har sämre hållfasthet vid skjuvning, 

därför bör en liten vinkel oftast användas, ca 30º. Det är däremot enklare för en 

byggarbetare att utan hjälpmedel uppskatta en vinkel på 45º, vilket tillämpas vid 

förband med liten lastpåföring. Det är dock inte tillåtet att skruva in parallellt med 

fibrerna, då är risken stor att träet spricker. Skruvarna får dessutom inte sitta för nära 

varandra och får inte fästas för nära kanterna, då spricker träet (se Beräkning av Figur 

4.1 i Kapitel 4.1).  

   WT-T skruven fungerar som bäst i förband med drag men har även god hållfasthet 

vid skjuvning, relativt till spikar. Skruvarna ska däremot aldrig fästas så att enbart 

tryckkraft påverkar dem. Alternativt ska de placeras korsvis i par så att alltid den ena 

skruven är dragen. Om de blir enbart tryckta uppstår inre tryck och moment som gör 

att en balk trycks ifrån pelaren, istället för att bli ihopdragen med den.  
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3. Studerat objekt [13] 

 

Äventyrsbadet i Sunnerbohallen, beläget i Ljungby, har varit i bruk under ca 1 år. 

Problem har som sagt uppstått med de syrefasta och rostfria spikningsplåtarna, då de 

redan har börja rosta. I studiebesöket tog vi bilder (se figur 3.1 - 3.4) på olika beslag, 

studerade ritningar och funderade över hur ersättning av spikningsplåtar med WT-T 

skruvar skulle kunna utföras. Vi såg tydligt hur plåtarna har reagerat med den 

aggressiva miljön. På vissa ställen har stora mörka fläckar spridit sig utmed träet, och 

vissa beslag var rostiga medan de bredvidliggande var obemärkta (se figur 3.3).  

 
Figur 3.1 
 

 
Figur 3.3 
 

 
Figur 3.2 
 

 
Figur 3.4 
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4. Spikningsplåt eller WT-T skruv 

 

4.1 Beräkningar av olika förband 

Med Johan Sjödin studerades ritningarna till Ljungbys simhall, där tre intressanta 

förband valdes ut. Till dessa förband användes balkskor, vinkelbeslag eller 

spikningsplåtar. Hållfastheten för förbanden räknades ut enligt Kapitel 2.2.1 i denna 

rapport (litteratur är Anvisningar för byggbeslag enligt BKR, av Joma AB). Värdena 

användes för att räkna ut vilka dimensioner på skruvarna som behövs, samt antalet 

skruvar, enligt kapitel 2.3.1 (litteratur se [12]). Här följer de valda förbanden med 

uträkningar och bilder.  

Vid beräkningarna har följande antaganden gjorts: 

γn = 1,1 vid Säkerhetsklass 2, γm = 1,25 vid träförband, кr = 0,8 vid lasttyp B och 

klimatklass 2. 

Beräkning av Förband 1 

I förbandet fästs en limträbalk 140x585 mot en 

limträpelare 165x315. Här används en balksko typ i 

50/70 – 300 med ankarspik 75x4. Ur Jomaboken [12] 

fås bärförmågan för aktuell balksko till 34 kN (se figur 

4.1a). 

Antalet WT-T skruvar som går åt är:  

n = Frd / Fvd. F1 = Frd

Fvd = кr · Fvk / (γn + γm) [6]. 

Skruven väljs till WT-T 8,2x300 med vinkeln 45º => 

=> Fvk = 13,09 kN (se figur 4.1b). 

Fvd = 0,8 · 13,09 / (1,1 + 1,25) = 7,62 kN.  

n = 34 / 7,62 = 4,5 avrundat till 5 st. 

 

 

  

 
 Figur 4.1a 

 

 
 Figur 4.1b 
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För att träet inte ska spricka finns minimumavstånd 

mellan skruvarna (se figur 4.1c). 

Formel: [a2 = 2,5d och a2C = 3d], d = 8,2mm vilket 

ger: a2 = 20mm och a2C = 25mm. 

Det totala avståndet som krävs för att fem skruvar ska 

få plats är: 

2 · 3d + 4 · 2,5d = 130 < 140 – OK! 

Se diskussion i kap 4.4. 

      
       Figur 4.1c 

 

Beräkning av Förband 2 

Det här fallet är mer komplicerat än det förra, då 

vinkelbeslaget tar upp krafter både horisontellt och 

vertikalt (se figur 4.1a). En limträpelare 115x115 fästs 

ovanpå en limträbalk 140x450 med ett vinkelbeslag 

402M och ankarspik 75x4 (se figur 4.2a). Jomaboken 

ger att F1 = 8,35 kN, och F2 = F3 = 3,04 kN.  

Vid beräkning av tvärkrafterna gäller samma som i 

Förband 1 men här representeras tvärkrafterna av F2 och 

F3.  

Fvd = кr · Fvk / (γn + γm). 

Skruven väljs till WT-T 6,5x160 med vinkeln 60º mot 

de horisontella krafterna => Fvk = 3,92 kN  

Fvd = 0,8 · 3,92 / (1,1 + 1,25) = 2,28 kN.  

Skruvar måste sättas parvis för att stabilisera pelaren och 

undvika inbyggd moment som kan hända om skruvarna 

belastas olika. Då behövs ett par, alltså 2 st där 

bärigheten är 4,56 > 3,04 kN – OK! 

 

 

 

 
   Figur 4.2a 
 

 

   Figur 4.2b 
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När skruvarna blir dragna med vinkel som i figur 4.2c 

måste en omräkning utföras med en kallad 

kraftpilsmetod (se figur 4.2d). Den kraft som skruven 

blir påverkad av, eller som i aktuellt fall maximala 

bärigheten, ritas ut som en kraftpil med vinkeln som 

skruven har i förbandet. Resultanterna av samtliga pilar i 

förbandet utgör den totala utdragskraften Fr = F1.  

Ftk = 5,42 kN.  

Ftd = кr · Ftk · α / (γn + γm). 

Ftd = 0,8 · 5,42 · 30º / (1,1 + 1,25) = 2,73 kN. 

n = 8,35 / 2,73 = 3,1 avrundat till 4 st.  

Se diskussion i kap 4.4. 

Figur 4.2c 

 

 

Figur 4.2d 

 

Beräkning av Förband 3 

I detta förband fästs ett stag av limträ 115x180 

ihop med en sned limträbalk 215x810. Beslaget är 

en spikningsplåt 100x300x2 med ankarspik 75x4 

8+8 st för varje plåt (se figur 4.3a). 

Vid beräkning av bärigheten i detta förband 

används det FRd som är minst av plåten och 

spikarna vid tvärdrag. Formel för plåten (se kap 

2.2.1) är: 

FRd1 = fyd · t · b0, där fyd = dimensionerat värde på 

plåten i MPa och t = tjockleken i mm. 

 

 

 

 

 

    Figur 4.3a 
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b0 = b - n · 5 där b0 = bredden på plåten i mm, n = 

antal hål i ett snitt.. 

b0 = 100 - 7 · 5 = 65 mm. 

FRd1 = 227 · 2 · 65 = 0,0295 MN => 29,5kN 

Formel för ankarspik är FRd = Fvd · n 

Exempel 1 i kap 2.2.1 ger Fvd = 0,96 

FRd2 = 0,96 · (8+8) = 15,4 kN. 

Den minsta bärigheten är FRd2 med 15,4 kN. Båda 

sidorna tillsammans ger bärigheten 30,8 kN. 

Bärigheten av WT-T skruvarna beräknas enligt 

som i Exempel 2. Här används WT-T 8,2x300 som 

skruvas in i 45º mot kraftvinkeln (se figur 4.3b). 

Ftk = 14,72 kN.  

Ftd = кr · Ftk · α / (γn + γm). 

Ftd = 0,8 · 14,72 · 45º / (1,1 + 1,25) = 6,1 kN. 

Det får dock bara plats 4 st skruvar på bredden,  

(25 · 2 + 3 · 20 = 110 < 115 OK!), vilket ger en 

bärighet på 6,1 · 4 = 24,4 kN < 30,4 kN - Ej OK! 

Se diskussion i kap 4.4. 

 

 

 

 

 

 
    Figur 4.3b 
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4.2 Intervju med Jan-Inge och Jörgen ifrån SFS-Intec 

Jan-Inge Bengtsson och Jörgen Carlsson från SFS-Intec kom på besök den 11/5 för att 

berätta mer om WT-T skruvarna och dess användningsområde, och för att hjälp oss 

med frågorna om produktionstid och materialkostnadsjämförelse.  

   Jan-Inge är kontaktperson mot företag och privatpersoner vid frågor gällande 

teknisk support och konstruktionsberäkningar för WT-T skruvarna. Jörgen är 

kontaktperson vid frågor om praktisk användning av WT-T skruvarna. Jan-Inge och 

Jörgen reser bl a runt i Sverige för att hjälpa montörer på arbetsplatser med hur WT-T 

skruvarna bör användas.  

   Det framgår snabbt i intervjun, vilket SFS-Intec även medger, att för lite forskning 

har gjorts med hur WT-T skruvar beter sig inuti limträ. Jan-Inge och Jörgen påpekar 

dock att forskning med limträ och träförband i övrigt inte heller är alls lika väl 

utstuderat som för andra byggmaterial, så som betong och stål. Anledningen är enligt 

dem att träet är svårstuderat då det bl a är ett levande, heterogent material.  

   De flesta experimenten utförs främst för att undersöka hållfastheten av WT-T i 

limträ vid olika försök, däremot har inte några officiella vetenskapliga tester med 

exempelvis krympning på grund av uttorkning gjorts. Vårt experiment väckte därför 

stort intresse hos Jan-Inge och Jörgen.  

   Under intervjun visade de flera bilder på olika projekt runt om i Sverige. De gav en 

inblick över hur smidigt användandet av WT-T skruvar är, särskilt vid förband av mer 

speciell karaktär. De övergav även en prislista så att prisjämförelse kunde utföras. 
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4.3 Skillnader i priskostnader och produktionstider 

Priskostnader 

Jämförelse i materialpriset mellan förbanden som har kraftberäknats är uppställd i 

tabell 4.1. Här ingår dock inte hyran av borrmaskiner, lyftkranar mm. 

 

Tabell 4.1 

SPIKNINGSBESLAG WT-T SKRUV 

Figur 4.1a:    
Balksko special typ I 50/70-300 (RF)  

Pris = 300 kr/st 

86st Ankarspikar 75x4 (RF)  

Pris = 0,4 kr/st 

Kostnad = 300 + 86 · 0,4 = 334,4 kr 

Figur 4.1b:   
5 st WT-T 8,2x300  

Pris = 37,45 kr/st  

 

 

Kostnad = 5 · 37,45 = 187,3 kr 

Figur 4.2b:   
2 st Vinkelbeslag 402 M 

Pris = 49 kr/st 

24 st Ankarspikar 75x4 (RF)  

Pris = 0,4 kr/st 

Kostnad = 2 · 49 + 24 · 0,4 = 107,6 kr 

Figur 4.2c:   
4 st WT-T 6,5x160   

Pris = 8,23 kr/st  

 

 

Kostnad = 4 · 8,23 = 33 kr 

Figur 4.3a:   
2 st Spikningsplåtar 300x100x2,0 (RF) 

Pris = 80 kr/st 

32 st Ankarspikar 75x4 (RF)  

Pris = 0,4kr/st 

Kostnad = 2 · 80 + 32 · 0,4 = 172,8 kr 

Figur 4.3b:   
4 st WT-T 8,2x300  

Pris = 37,45 kr/st 

 

 

Kostnad = 4 · 37,45 = 149,8 kr 
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Produktionstiden [14] 

Produktionstiden för olika projekt med WT-T finns inte dokumenterat, utan arbetarna 

och cheferna har märkt att monteringstiden blev kortare. Ofta har Jan-inge och Jörgen 

kommit till arbetsplatser som redan är igång med montaget av limträbalkar. Byggarna 

har då använt olika spikningsplåtar, men fick prova på att använda WT-T skruvar. De 

märkte snabbt att det var enklare och gick snabbare. De berättade även om ett fall där 

balkar skulle monteras sneda och osymmetrisk så att taket skulle likna ett valmat tak 

fast låglutande. För att kunna använda balkskor var byggarbetarna tvungna att själva 

bocka flikarna. Platschefen tyckte att metoden var onödigt komplicerat och använde 

istället WT-T skruvar.  

 
 Figur 4.4 Snickare monterar en balk som vilar på en tillfällig regel [14] 
 

 Ett problem med att montera balkarna kan vara att bibehålla placeringen av balken 

när den ska skruvas på plats, under tiden balken hålls uppe av en lyftkran. En metod 

är att fästa en regel som balken kan stå på undertiden byggaren skruvar (se figur 4.4). 

Oftast räcker det med en skruv för att fästa en olastad balk. Under tiden byggarbetarna 

skruvar i resten av skruvarna kan kranen hämta nästa balk och snickrarna är då redo 

att fästa nästa balk omgående. Detta ger minskad tid med kran och därmed minskad 

produktionskostnad. [14]  
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4.4 Diskussion 

Beräkning av förband 1 visar ett exemplariskt användande av WT-T skruvar. Så länge 

byggarbetarna på ett enkelt sätt kan hålla balken på plats (ett sätt kan vara att spika på 

en temporär planka som balkarna kan vila på) medan de skruvar så förkortas 

arbetstiden jämfört med balkskon. Dessutom är materialpriset nästan hälften så billigt 

vid jämförelse med balkskon. 

   I förband 2 är användandet av WT-T skruvar mer problematiskt. Skruvarna ska som 

sagt helst vara dragna, men här blir de även utsatta för skjuvning samtidigt som de 

kan utsättas för moment. Här kan det också vara svårt att ha för stora skruvar då olika 

kantavstånd begränsar. WT-T används dock vid liknande förband men då i mindre 

virke och laster, som till exempel i uppstolpade takstolar. Användandet av WT-T 

skruvar är även här billigare än vinkelbeslag, men för att kunna skruva i 30º vinkel så 

krävs ett kallat passmått med bits vilket gör att monteringstiden blir längre än vanligt, 

dock är det svårt att jämföra med tiden för vinkelbeslag. 

   I förband 3 uppstår även här problemet med otillräcklig plats för skruvarna. 

Däremot är bärigheten som spikplåtarna klarar av antagligen överdimensionerade, då 

staget hindrar en stående balk från att tippa åt sidan. Balken i fråga, som är fäst med 

taket, påverkas av vindkrafter som fördelas med skivverkan utmed taket. Priset är 

endast något billigare med WT-T. Hålplattor kan dock ta upp moment, vilket WT-T 

inte klarar av. 

   WT-T skruvar kan mycket väl användas som komplement till spikningsplåtar. 

Studien visar att användandet av WT-T bidrar med kortare produktionstid och mindre 

materialkostnader. I vissa fall är det dock svårare att använda skruvarna, t ex när ett 

förband påverkas av moment. 
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5. Experimentellt försök 

 

5.1 Bakgrund    

Urhakning vid ändträet på en balk (se figur 5.1) 

är vanligt förekommande och är enklare att 

fästa och stabilisera. Ett problem med dessa 

urhakningar är att klara tvärkraftskapaciteten då 

en spricka lätt kan uppstå enligt figur 5.1. Ett 

sätt att förstärka tvärkraftskapaciteten är därför 

att förstärka urhaket med WT-T- skruvar (se 

figur 5.1).  

 

Figur 5.1 Teoretisk bild av provkroppen 

5.2 Syfte 

När träet torkar krymper det. Avsikten med detta experimentella arbete var att 

undersöka ifall WT-T skruvarna kan ge upphov till tvångsspänningar i träet och 

således utmynna i sprickbildningar (se figur 5.1). Syftet var därför att undersöka detta 

genom att utsätta provkropparna för en kraftig uttorkning.   

    

5.3 Material: 

4 förkortade limträbalkar enligt figur 5.1, WT-T skruvar 8.2x245, skruvdragare. 

 

5.4 Utförande: 

Provkropparna delades in i två grupper. I den ena gruppen skulle WT-T skruvar 

borras in och numreras A1 - A2, medan den andra gruppen skulle vara oberörda och 

numreras B1 - B2. Provkropparna sattes in i ett klimatrum med en relativ fuktighet på 

65 % och med en temperatur på 20ºC vilket ger en fuktkvot på 12 %. Efter några 

veckor borrades skruvarna in i kropparna ifrån grupp A. Två avstånd från balkens 

kant [12] mättes upp där skruvarna skulle sitta.  Sedan sattes kropparna in i 

klimatrummet igen. Två veckor senare togs alla provkroppar ut ur klimatrummet och 

stoppades in i ett varmt klimatskåp (103ºC). Kropparna dokumenterades med kamera 
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i samma veva som de lades in i klimatskåpet, samt så mättes höjden på provkropparna 

på de punkter där skruvarna satt. Efter fem dagar kontrollerades och mättes de torkade 

provkropparna. De med skruvar hade spruckit och alla hade krympt och skevat 

(Nedan visas före- och efter bilder på provkropp A2, se samtliga före/efter bilder i 

bilagorna). Tabell 5.1 visar ändringen på höjden av provkroppen. Figur 5.2 visar var 

på kroppen måtten har tagits. 

  
  Tabell 5.1 
 

Provkopp A1   A2   

Mått Före Efter 

Längd- 
förminskning 

i % Före Efter % 
1 268 261 2,6 269 262 2,6 
2 268 261 2,6 269 262 2,6 
3 143 139 2,8 143 139 2,8 

Provkopp B1   B2   

Mått Före Efter 

Längd- 
förminskning 

i % Före Efter % 
1 269 260 3,3 269 265 1,5 
2 269 260 3,3 269 265 1,5 
3 143 139 2,8 143 140 2,1  

 
 
 

Figur 5.2 

 
 
 

 
Figur A2-Före (Baksida) 
 

 
 
 

 
Figur A2-Efter (Baksida) 

 
Figur A2-Före (Ändträ) 
 

 
Figur A2-Efter (Ändträ) 
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5.5 Diskussion 

Provkropparna med skruvar sprack vid urhakningen som antaget. Anledningen är att 

skruvarna bibehåller sin längd medan träet vill krympa när det torkar, samtidigt som 

träet är fast i gängorna. Då spricker träet i den ogängade delen på skruven. (Se figur 

5.1) Det ska påpekas att klimatet som användes inte är realistiskt, dvs. limträ utsätts 

aldrig för detta kraftiga och snabba uttorkningsförlopp. Dock ska resultaten noteras 

och förmodligen även undersökas vidare då det kan tänkas att dessa sprickbildningar 

kan uppstå vid normalare klimat. Huruvida dessa sprickbildningar kan tänkas påverka 

tvärkraftskapaciteten för förband med förstärkta urtag bör förmodligen studeras vidare 

enligt Johan Sjödin. 
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6. Diskussion och slutsats 

 

WT-T skruvarna är enligt denna rapport en mycket bra ersättare/komplement till 

spikningsplåtar vid hänsyn till materialkostnad och utförandetid. Särskilt i jämförelse 

med balkskor så verkar WT-T skruven vara bättre ur de flesta hänseende. För 

vinkelbeslag och diverse andra spikningsplåtar så krävs lite mer ingenjörsarbete då 

skruvarna även kan bli belastade med skjuvning. Dock påvisar denna studie att WT-T 

skruven trots detta ändå kan ge en billigare samt snabbare produktion. Det bör 

påpekas att samtal inte har gjorts med Joma AB eller andra spikningsplåtstillverkare. 

   WT-T skruvarna är en universell lösning, dvs. de kan användas i många speciella 

förbandslösningar. De platschefer och konstruktörer vi har pratat med har försökt 

använda skruvarna mer och mer och tycker att de lämpar sig till många olika 

lösningar på förband, speciellt i bjälklag av limträ. I vissa fall är det dock svårare att 

använda skruvarna, t ex när ett förband påverkas av moment.  

   Den experimentella studien visade att sprickor kan uppkomma vid användandet av 

WT-T skruven då träet utsätts för en kraftig uttorkning. Anledningen till detta tros 

vara att WT-T skruven motverkar krymprörelserna och således skapar spänningar i 

träet. Det ska dock påpekas att klimatet som användes var kraftigt överdrivet. 

Resultaten bör dock noteras och förmodligen även undersökas vidare då det kan 

tänkas att dessa sprickbildningar kan uppstå vid normalare klimat. En följdfråga är 

hur mycket hållfastheten försämras i ett sprucket träförband med WT-T skruvar. 
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8. Bilagor 

 

Bilagorna består utav fotografier av provkropparna A1, A2, B1 och B2. Fotografierna 

är tagna före och efter det att provkropparna sattes in i den varma klimatkammaren. 

Bilderna är tagna ur tre olika vyer; framsida, baksida och ändträ. Observera att A-

kropparna, i vilka WT-T är inskruvade, har spruckit. 
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Provkropp A1 

 
 A1-Före (Framsida) 
 

 
 A1-Efter (Framsida) 
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  A1-Före (Baksida) 
 

 
  A1-Efter (Baksida) 
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A1-Före (Ändträ) 
 

 
A1-Efter (Ändträ) 
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Provkropp A2 
 

 
  A2-Före (Framsida) 
 

 
  A2-Efter (Framsida) 
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 A2-Före (Baksida) 
 

 
 A2-Efter (Baksida) 
 

 40



 
 A2-Före (Ändträ) 
 

 
 A2-Efter (Ändträ) 
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Provkropp B1 
 

 
 B1-Före (Framsida) 
 

 
 B1-Efter (Framsida) 
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 B1-Före (Baksida) 
 

 
 B1-Efter (Baksida) 
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 B1-Före (Ändträ) 
 

 
 B1-Efter (Ändträ) 
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Provkropp B2 
 

 
  B2-Före (Framsida) 
 

 
  B2-Efter (Framsida) 
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 B2-Före (Baksida) 
 

 
 B2-Efter (Baksida) 
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 B2-Före (Ändträ) 
 

 
 B2-Efter (Ändträ) 
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