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SAMMANFATTNING 
Utvecklingen av förbandsmetoder är viktigt för att utveckla konstruktionslösningar. Under 

det senaste decenniet har forskning på limmade förband utförts, främst på inlimning av 

stålstag och plattstål i limträ. Förhoppningen är att spänningen ska fördelas jämnare i 

förbandet och att brott ska kunna undvikas. Hypotetiskt sett skulle det kunna göra 

knutpunker utan synliga förband möjliga vilket även skulle gynna arkitekternas önskemål. 

Genom en sammanställning av tidigare forskning dras en jämförelse mellan testresultaten 

och en antagen knutpunkt som belastas av egentyngder och variabla laster. På så sätt kan 

limmets kapacitet konkretiseras. Även problematik som uppstår och förutsättningar som 

måste utvecklas redovisas. 

Sökord: Limmade träförband, Gummimembran, Knutpunkter i trä 

  



IV 
 

  



V 
 

ABSTRACT  
The development of joints for wood structures has been under progress during the last 
decade, and research has mainly been done on glued in steel rods and inner steel plate 
joints. The aim of this report is to find a way to get a better shear resistance to prevent 
timber structures from breaking during high risk circumstances, such as loads caused by 
exceptional weather. Structures without visible joints would also benefit the architects' 
wishes, which would be a reason to develop the technique of joints for wood structures. 
 
By a compiling of previous research, a comparison between test results and a joint of a 

hypothetical building is made. The loads that affect the calculations of the joint are snow-, 

wind-, variable and structural loads. This concretises the capacity of the adhesive joint. Also 

problems that appear and preconditions that have to be developed are recited. 

Keywords: Timber joints, hubs in wood, Stress distribution, Glued hubs. 
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
I Sverige har byggandet av trähus en lång tradition. År 1874 infördes en byggnadsstadga som 

förbjöd trähus högre än 2 våningar på grund av den höga brandrisken (PBL Kunskapsbanken, 

2014). Sedan 1994 finns det inga regler som begränsar höjden på trähus (PBL 

Kunskapsbanken, 2014) vilket kan vara orsaken till att efterfrågan- och därmed byggandet av 

högre trähus ökar. Byggandet av stora träkonstruktioner har medfört att kraven på olika 

utformningar, både tekniska och arkitektoniska förändras. Synliga konstruktionsdelar 

medför att sammanfogningar och konstruktionsmaterial måste utföras på ett estetiskt 

tilltalande sätt samtidigt som tillfredsställande kapacitet måste bibehållas. 

 

”I dag står det moderna träbyggandet av flervåningshus för en marknadsandel på 10 % och 

intresset fortsätter bara att öka”. (Träbyggnadskansliet, 2014) 

 

Historiskt sett så har olika typer av metallförbindare varit dominerande när knutpunkter i trä 

ska sammanfogas. Vid mindre konstruktioner som takstolar används generellt spikplåtar för 

att sammanfoga knutpunkterna (Figur 1). Vid stora limträkonstruktioner används vanligen 

plåt som är inslitsad i träelementen med genomgående stålpinnar, så kallade 

dymlingsförband (Figur 2). 

Bakgrunden till denna rapport är tidigare forskning kring förband utan delar av metall där 

sammanfogningen sker via ett tvåsidigt limmat gummimembran (Figur 3). Denna typ av 

limförband används inte i dagens läge då det ännu är i utvecklingsfasen. 

Byggnadskonstruktioner är i första hand alltid en teknisk lösning, men kraven på 

tillfredställande arkitektur kommer från brukarna av byggnaden och samhället runtom. 

Arkitektens kreativitet ska inte hämmas av bristande konstruktionsmässiga lösningar och 

därför måste byggtekniken utvecklas. 

 

 

 

 

FIGUR 2: DYMLINGSFÖRBAND MED INSLITSAD PLÅT 

(SVENSKT TRÄ, 2014) 
 

FIGUR 1: SPIKPLÅTAR (SVENSKT TRÄ, 2014) 

FIGUR 3: FÖRBAND MED LIM 

OCH GUMMIFOG 
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1.2 SYFTE OCH MÅL 
Studien inriktas mot att kartlägga användningsområden och ge en nulägesrapport över 

limmade träförband med gummimembran. En beräkning av ett realistiskt projekt kommer 

att genomföras för att jämföra fördelar och möjligheter som ett limmat förband med 

gummimembran kan innebära. Förband utan synliga infästningar kan ge möjligheter ur 

arkitektonisk synvinkel men om det även kan vinna intresse hos konstruktörer så kan 

tekniken bli möjlig inom rimlig framtid. 

Av rapporten förväntas ett mått på hur stor belastning ett limmat träförband med 

gummimembran kan utstå och vilka användningsområden som kan vara aktuella. Då tidigare 

försök baserat sig primärt på laboratorietester blir förståelsen för tillämpning begränsad, 

genom att studera kapaciteten med hänsyn till bärförmåga kan begränsningar belysas.  

1.3 NULÄGESBESKRIVNING 
Studien är utförd med stöd av Sweco Structures AB, som bistått med en bred och allmän 

kompetens inom byggnadskonstruktioner. Spetskompetensen för träkonstruktioner har 

professor Per Johan Gustafsson från Lunds Tekniska Högskola, Avdelningen för 

Byggnadsmekanik, stått för. Han har under mitten av 00-talet utfört forskning om 

träförband, där han undersökt möjligheten att med hjälp av ett gummimembran limma ihop 

träelement för att uppnå en effektivare spänningsfördelning i knutpunkter. Hans försök har 

gett positiva resultat och man har kunnat konstatera att knutpunktens kapacitet beror på 

träets hållfasthet. Ett antal projekt och examensarbeten har utförts med stöd av Per Johan 

Gustafsson, såsom Strength and Creep Analysis of Glued Rubber Foil Timber Joints 

(Danielsson & Björnsson, 2005) och han är en ständigt återkommande referens.  
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2 METODER 
Genom att beräkna lasterna i en hallbyggnads knutpunkt och jämföra dem mot testvärden 

vid brott för ett limmat gummiförband, kan större förståelse för bärförmågan uppnås. På så 

sätt stöter man även på problem som kan uppkomma om man väljer att projektera med 

önskan om att undvika ett synligt förband. Studien begränsas dock till takfoten, som är en 

knutpunkt som utsätts för både tryck och drag och som göra att träytan även utsättas för 

laster som skiljer sig från fiberriktningen eller vinkelrätt mot fiberriktningen. Byggnaden 

antas bli belastad av alla yttre påverkningar och egentyngder som man generellt 

dimensionerar efter enligt gällande Eurokoder. 

 

Jämförelsen av lasterna på knutpunkten mot förbandets brottgräns enligt testvärden ur 

Tests of Full Size Rubber Foil Adhesive Joints (Gustafsson, 2007), kan ge en överblick över 

kapaciteten. Försöken är få och gjorda i väldigt begränsad utsträckning och upplaga, vilket 

gör att möjligheten att beskriva kapaciteten blir väldigt hypotetisk och överslagsmässig. Det 

bör även tas i beaktande att sammanfogning även i framtiden med största sannolikhet 

måste ske industriellt. 

 

Studien ska, genom att sätta större fokus på forskningssammanställning, ge en aktuell bild 

av nuläget för limmade förband med gummimembran. Genom att belysa metoden enligt 

ovan, kan en uppskattning göras för vilka begränsningar som tekniken har. 

2.1 TIDIGARE FORSKNING  

Tidigare forsning har utförts av Per Johan Gustafsson som är professor vid Avdelningen för 

Byggnadsmekanik på Lunds Tekniska Högskola. Han har gjort försök med limmade förband 

både med- och utan gummimembran mot olika trämaterial. Vid försöken i rapporten Tests 

of Full Size Rubber Foil Adhesive Joints (Gustafsson, 2007), är tester utförda för böjande 

moment och skjuvkraft där han studerat limmets kapacitet och med trä som 

konstruktionsmaterial. På grund av att limmets kapacitet varit högre än träets kapacitet har 

man inte kunnat bestämma ett exakt värde på skjuvhållfastheten för limmade träförbandet.  

Problematiken som uppstår vid limmade förband är att skjuvhållfastheten för trä endast är 

angiven i en riktning, som i den europeiska standarden för träkonstruktioner (Bärande 

träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 4, 2004) antyder att det är i fiberriktningen. Detta gör 

värdet svårtolkat då trä är ett anisotropt material och därmed har olika hållfasthet i olika 

riktningar. En osäkerhet verkar råda kring detta hållfasthetsvärde, vilket kan resultera i att 

uträknade skjuvhållfastheter inte kan jämföras med motsvarande säkerhet i hållfasthet för 

stål- och betongberäkningar. 

De försök som är gjorda har alla varit i sammanhang där drag eller tryck varit i träets 

fiberriktning.  
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2.3 AVGRÄNSNINGAR 
Rapporten har inriktats till att ge en översiktlig bild av förbandstypens hållfasthet, och 

kommer därmed inte att redovisa beräkningar för den antagna hallbyggnadens laster och 

bärförmåga utöver det som uppkommer i knutpunkten. Inga egna försök är gjorda och 

därmed grundar sig denna rapport på de mätvärden som framkommit av tidigare forskning. 

Antalet försök vid den tidigare forskningen har varit få vilket gör att testvärden endast kan 

ses som överslagsmässiga. I redovisade beräkningar har förbandet antagits som en 

komposit, där det angränsande träet, limmet och gummimembranet ingår, det gör 

materialet isotropt och antas fungera likvärdigt oberoende av riktning. Vidare har inga 

djupgående studier utförts på limmet eller gummit, för att fastställa deras specifika 

egenskaper. 

 

För beräkningar enligt Norris spänningskriterium (3) beräknas brottrisken endast för träet. 

Knutpunkten som är antagen utsätts endast för centriskt tryck och drag, där 

verkningslinjerna skär varandra i en gemensam punkt som är belägen mitt i den limmade 

ytan, därmed bortses all momentpåverkan. Upplagskrafterna verkar endast på underramen 

och resulterar därmed inte i någon direkt kraft mot överramens anläggningsyta. 

Skjuvspänningen antas jämnt fördelad i gummifogen och normalspänningen vinkelrätt fogen 

är försumbar.  

Ingen hänsyn är tagen till en ekonomisk eller praktiskt aspekt. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM  

3.1 EUROKODER  
Vid dimensionering av en konstruktion finns nationella och europeiska standarder som tar 

hänsyn till klimatpåverkan, användningsområde och materialegenskaper. De nationella 

standarderna grundar sig på de europeiska men har tillägg för specifika förutsättningar och 

anpassningar efter nationella avvikelser. Standarderna betecknas som Eurokoder, och finns 

utgivna för dimensionering, laster och byggmaterial. I följande avsnitt har framförallt tre 

olika Eurokoder varit styrande och satt grunden för beräkningsgångar och resonemang 

(Tabell 1).  

 
TABELL 1: ANVÄNDA STANDARDER 

Eurokod 0 Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk 

Eurokod 1 Laster på bärverk 

Eurokod 5 Dimensionering av träkonstruktioner 

 

I Eurokod anges karakteristiska materialparametrar. För att uppnå föreskriven säkerhet 

dimensioneras lasterna enligt partialkoefficientmetoden (Tabell 15).  

3.2 ILLUSTRERANDE HALLBYGGNAD  
För att få en förståelse för den limmade knutpunktens kapacitet har en hallbyggnad antagits 

(Figur 4). Studien riktar sig till den värst belastade knutpunkten i takstolen som utsätts för 

horisontella-, vertikala- och sneda laster. Byggnaden har måtten 12x10 meter, är 6 meter 

hög och är uppförd i Stockholmsregionen. Vidare har normal topografi antagits och 

byggnaden är tänkt som en samlingslokal (Lokalkategori C). Hela konceptet är viktigt för att 

få en verklighetsanknytning till undersökningen. Takstolen är en W-takstol med lutningen 

27˚ och spännvidden 10 meter, vilket också är en lämplig fackverkstakstol för den aktuella 

spännvidden (Svenskt Trä, 2014). 

 

Byggnaden kommer att belastas av vindlast, snölast och egentyngd från takkonstruktionen. 

FIGUR 4: ANTAGEN HALLBYGGNAD 
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Tillsammans kommer lasterna från takkonstruktionen att upptas vid takfoten på var sida om 

taknocken och därigenom föras vidare genom underliggande pelare till grundläggningen. 

Fackverkets fördel är att inga moment uppstår i knutpunkterna vilket gör att beräkningarna 

grundar sig endast på och normalkrafter för varje ingående balk. Knutpunktens huvudsakliga 

syfte är att hålla ihop takkonstruktionen, och utsätts därför för en dragkraft från 

underramen och en tryckkraft från överramen. Överramen kommer att utsättas för snö- och 

vindlast som kommer att resultera i tryckspänning. Lasterna från överramen kommer i 

knutpunkten behöva komposantuppdelas för att kunna addera dem med underramens 

laster. Underramen kommer att utsättas för dragspänning.  

 

Då forskning inte är utförd på ändträ har en kompromiss fått lösa anslutningen mellan 

överram och underram och takstolen har istället fått konstrueras med dubbla underramar 

(Figur 5). 

 

När två ytor limmas mot varandra kommer en skjuvspänning uppstå i fogen mellan dem om 

en av balkarna utsätts för en kraft. Skjuvspänning definieras som tvärkraften per areaenhet 

(1), vilket är tillämpbart för den aktuella knutpunkten. Då takets lutning gör att överramens 

normalkraft och tvärkraft skiljer sig från underramens motsvarande krafter måste dessa 

delas upp i komposanter för underramens kraftriktningar, detta redovisas vidare i kapitel 

5.2. 

  
 

 
(   )   ( ) 

3.3 TRÄETS KAPACITET OCH SKJUVHÅLLFASTHET 
Trä består av långa smala fibrer orienterade i samma riktning, vilket gör att materialet har 

olika hållfasthet i dess olika riktningar, trä är därmed ett så kallat anisotropt material. 

Fibrernas primära funktion är att transportera vatten till bladverket, bära upp sin egentyngd 

och stå emot vindlaster vilket kan förklara varför hållfastheten varierar stort i de olika 

riktningarna. Karakteristiska hållfasthetsvärden skiljer mellan longitudinell, tangentiell och 

radiell riktning och beror av träets hållfasthetsklass (Tabell 2). 

  

FIGUR 5: KNUTPUNKT, VY OCH SNITT 
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TABELL 2: KARAKTERISTISKA HÅLLFASTHETSVÄRDEN FÖR TRÄ AV KVALITÉ C24 

(BÄRANDE TRÄKONSTRUKTIONER, SIS/TK 182/AG 4 , 2009) 

Virkeskvalité C24  

Draghållfasthet i fiberriktning  t0,k 14MPa 

Draghållfasthet vinkelrätt fiberriktning  t90,k 0,4MPa 

Tryckhållfasthet i fiberriktning  c0,k 21MPa 

Tryckhållfasthet vinkelrätt fiberriktning  t90,k 2,4MPa 

    1,3 

      0,9 

 

Träets karakteristiska hållfasthet varierar även beroende på om det är drag eller tryck och i 

vilken riktning den angripande kraften verkar. Vid drag i fiberriktningen kan bärförmågan 

hos en balk approximeras till 35 gånger större än vinkelrätt fiberriktningen och vid tryck är 

bärförmågan drygt 5 gånger större i fiberriktningen är vad den är vinkelrätt fiberriktningen.  

 

   
      

     
         

  
    ( ) 

 

Hållfasthetens variation gör att en vinkeländring av last kan göra stor skillnad i träets 

hållfasthet. Genom att studera Hankinsons ekvation (2) (Thelandersson & Larsen, 2003, p. 

120), som beskriver hur spänningen uppstår i träelementet då belastningen angriper i en 

vinkel mellan 0° och 90°, där 0° är i fiberriktningen, kan det konstateras att 

hållfasthetsvärdet,  α , reduceras kraftigt. Då en kraft angriper med endast α=10˚ från 

fiberriktningen, resulterar det i en halvering av hållfastheten. Värdet är intressant att 

jämföra mot hållfasthetsdifferensen då samma vinkeländring vinkelrätt fiberriktningen 

endast ger en marginell hållfasthetsförändring (Tabell 3). Med anledning av det, betyder inte 

större dimensioner nödvändigtvis bättre hållfasthet, materialet kan ha bristningar och 

kvistar som inte är direkt synliga och som kan försvaga virket avsevärt. Då trä är ett levande 

material kan fibrerna ha vuxit skevt och gett upphov till avvikande fiberstrukturer vilket gör 

att fibrerna belastas i annan riktning och kan ge upphov till moment och okontrollerbara 

spänningar kring dessa punkter (Crocetti, et al., 2011, pp. 2.25-2.26). Hankinsons formel kan 

enligt Crocetti, et al., (2011, pp. 2.16-2.17) användas vid denna typ av problem och den 

belyser även komplexiteten i trä som konstruktionsmaterial.  

 
TABELL 3: HÅLLFASTHET EFTER VINKELÄNDRING 

α C24(    =14,4MPa,     =0,4MPa)    (MPa) 

10  
        

                    
 7,01 

80  = 90 - 10 
        

                    
 0,41 

 



8 
 

Skjuvhållfastheten är störst i fiberriktningen där den varierar mellan 3-5MPa beroende på 

träkvalitet (Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 4 , 2009). Vinkelrätt fiberriktningen, 

vid rullskjuvning, antas hållfastheten till den dubbla draghållfastheten vinkelrätt mot 

fibrerna (Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 4, 2004, p. 41), vilket ger en hållfasthet 

mellan 0,8-1,2MPa. Rullskjuvning innebär att träfibrerna släpper från varandra i 

fiberriktningen. Detta måste beaktas noggrant då rullskjuvning inte nödvändigtvis uppstår 

vid en knutpunkt utan kan uppkomma i under- eller överkant i fiberriktning eller vinkelrätt 

fiberriktning av ett element som belastas, se vidare i avsnitt 4.1.1 (Gustafsson, 2007, p. 79). 

För ett limmat förband där laster påverkar knutpunkten i olika riktningar måste därför 

skjuvspänningarna beräknas i fiberriktning och vinkelrätt fiberriktningen. Att förenkla 

resonemanget till en resultant kan dock vara väldigt optimistiskt och bör inte göras för 

anisotropa material (Gustafsson, 2014). 

Några generella formler finns inte för att beräkna skjuvhållfasthet i riktningar som skiljer sig 

från fiberriktningen eller vinkelrätt mot fiberriktningen, vilket har lett till antagandet (3) där 

de påverkande krafterna delas upp i komposanter för respektive balk. Skjuvspänningen med 

fibrer- (   )  och mot fiber- (    ) riktning i knutpunkten divideras med respektive 

skjuvhållfasthet och resultatet ger ett procentuellt värde för utnyttjandegraden. 

 

(
   
    

)    (
  
   

)        ( ) 

 

Densiteten är en viktig parameter och varierar mellan 400-500kg/m3 (Thelandersson & 

Larsen, 2003, p. 27) i torrt tillstånd med den högsta densiteten hos årsringarna längre ut och 

en lägre för årsringarna närmare kärnan. Hållfastheten följer densiteten och har 

motsvarande högre bärförmåga vid yttre årsringar och lägre vid årsringarna närmare kärnan. 

Ett undantag finns dock närmast kärnan ut till första årsringen, som har den högsta 

densiteten och högsta hållfastheten.  

 

I virke beror fuktinnehållet på omgivningens luftfuktighet (Crocetti, et al., 2011, p. 2.10) som 

först upptas av cellväggarna, det är under denna fas som träet sväller och uppnår sin 

maximala volym, därefter fylls cellernas håligheter upp och antas inte påverka volymen. 

Normalt virke med densiteten ρ12 har 12% fuktinnehåll, det är denna fuktkvot som generellt 

används i tester och som hållfasthetsvärden refererar till. Generellt gället ju lägre fuktkvot 

desto högre styrka och styvhet (Crocetti, et al., 2011, p. 2.19).  
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3.4 GUMMIMEMBRANET + LIMMET  
Gummimembranets styvhet mäts i Shore A, vilket är ett värde mellan 0-100 där 100 är det 

styvaste. Huvudsyftet till att försök utförs med gummimembran mellan limskikten då 

träelement sammanfogats är att få en jämn spänningsfördelning över hela skiktet. Då enbart 

lim används så uppkommer spänningar koncentrerat i limytans ytterkanter. Om 

gummimembranets styvhet är för hög så resulterar det i en spänningsfördelning i skiktet 

som mer liknar en fog med enbart lim. Om dess styvhet är för låg resulterar det i att det 

töjer sig och tappar hållfastheten. 

 

När trä-trä eller trä-gummi sammanfogas med lim så bildas en komposit, ett material med 

andra egenskaper än vad trä, lim och gummi har var för sig (Sterley, 2014). Detta material 

bildas genom att limmet tränger in i träets fibrer på ena sidan och sammanfogar trä med 

gummi som är flexibel. För att kunna utföra korrekta hållfasthetsberäkningar så måste 

kompositen dimensioneras genom provning.  

 

Teoretiskt sett så skulle denna typ av membran fungera bra vid t.ex. jordbävningsdrabbade 

områden då fogen är lite flexibel och kan hantera de dynamiska krafter som kan uppkomma 

på sådana platser. Eftersom gummimembranet är flexibelt och fördelar spänningar jämt så 

skulle det även kunna användas vid större limträkonstruktioner som sambandsmaterial där 

dymlingsförband med inslitsad plåt används (Figur 6-7). Teoretiskt sett så skulle 

gummimembran, plåt och trä kunna sammanfogas och på så vis uppnå jämnare spänning i 

knutpunkten där annars spänningarna uppträder koncentrerat runt var dymling.  

 

 

 

 

  

FIGUR 6: TRADITIONELLT DYMLINGSFÖRBAND (SVENSKT TRÄ, 

2014) 

FIGUR 7: DYMLINGSFÖRBAND MED GUMMIMEMBRAN (SVENSKT 

TRÄ, 2014) (GUMMIFOG TILLAGD AV FÖRFATTARE) 
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3.5 ALTERNATIVA FÖRBAND 

3.5.1 LIMMADE FÖRBAND – UTAN GUMMI 

Limmade förband används vanligen vid sammanfogning av lättbalkar av trä där reglar 

limmas ihop med mellanliggande skiva eller vid lådkonstruktioner när limträ sammanfogas 

med skivmaterial. Att använda enbart lim vid sammanfogning kan ha brister, när en limfog 

utsätts för belastning så uppkommer koncentrerade spänningar i utkanterna av förbandets 

anläggningsyta (Figur 8). Lim kan vara känsligt för rörelser i trä vilket uppkommer på grund 

av ändringar av den relativa fuktigheten och av belastningar. Vid tester som gjorts på 

limmade förband så har det visat sig att vinkeln mellan fiberriktningar och limytans längd är 

det mest avgörande för hållfastheten. Trämaterialets densitet och limtypen är därmed inte 

de avgörande parametrarna vid knutpunkters hållfasthet (Gustafsson & Serrano, 1998, pp. 

257-264). 

 

Ett limförbands spänningsfördelning är ojämn över anläggningsytan och den största 

spänningsupptagningen sker vid ytterkanterna av limytan. Figur 9 visar en graf över hur 

spänningarna uppför sig i ett limmat förband enligt Volkersens teori (Volkersen, 1963). 

 

 

 

 

  

 

 
 

τ (MPa) 

b (mm) 

 

 
 

 

  

 

FIGUR 9: GRAFEN VISAR SPÄNNINGSFÖRDELNINGEN I ANLÄGGNINGSYTAN FÖR ETT 

LIMMAT FÖRBAND UTAN GUMMIMEMBRAN. 

 

FIGUR 8: TRE LIMTRÄBALKAR IHOPSATTA MED LIMFÖRBAND UTAN GUMMIFOG. 
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3.5.2 SPIK & SKRUVFÖRBAND  
Fördelen med spik och skruvförband är att processen att sammanfoga material är enkel och 

det kan utföras på arbetsplatsen vilket gör att det därmed inte behöver ske industriellt. Det 

som skiljer sig rent mekaniskt från ett limmat förband är att spik och skruv verkar 

genomgående genom materialet medan ett limmat förband verkar ytligt. Vid genomgående 

förband så måste andra parametrar beaktas jämfört med limmade förband. När trä är 

sammanfogat med genomgående spik/skruv uppkommer det hålkanttryck kring varje 

förbindare, detta leder till att koncentrerade spänningar uppstår i trämaterialet som kan 

göra att trämaterialet separerar i fiberriktningen (spräckning).  

 

I limmade förband så uppstår skjuvspänningar över hela knutpunktens yta vilket kan 

jämföras med ett genomgående förband där skjuvspänningar uppkommer koncentrerat i var 

och en av de genomgående metallförbindarna.  

  



12 
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4 FAKTAINSAMLING 

4.1 LITTERATURSTUDIE 

4.1.1 TESTS OF FULL SIZE RUBBER FOIL ADHESIVE JOINTS (GUSTAFSSON, 2007) 

På Lunds Tekniska Högskola har en studie om förband där ett gummimembran placerats mitt 

emellan de vidhäftande ytorna utförts. Syftet med studien var att undersöka möjligheterna 

till en effektivare spänningsfördelning och bättre lastupptagningsförmåga i ett limmat 

förband tack vare gummifogens elasticitet. Det limmade förbandet utan gummimembran 

kan antas vara helt styvt, då spänningen främst fördelas i anläggningsytans ytterkanter.  

Försöken är gjorda på limträ-limträ, LVL-limträ, stålstag-limträ och stålplatta-limträ. Totalt 

gjordes 15 försök där skjuvspänningar vid brott uppmätts mellan 1,6 - 6,50 MPa (min-värde 

från Test series 2, single lap joint in rolling shear, sid19. och max-värde från Test series 14a, 

glued plates loaded parallel with grain sid 76) beroende på riktning, last och moment. I 

samtliga fall har brottet primärt berott på träets hållfasthet (Test Of Full size rubber foil 

adhesive sid 83) och de fall där brottet i fogen uppstått har det främst varit i ytan mot det 

anhäftande materialet, vilket gör att ett slutgiltigt värde för det limmade 

gummimembransförbandets hållfasthet inte går att fastställa. 

TABELL 4: MATERIAL SOM ANVÄNDS VID FÖRSÖKEN I TEST OF FULL SIZE RUBBER FOIL ADHESIVE JOINTS (GUSTAFSSON, 2007, 

PP. 11-12) 

Material Leverantör 

Stål 
Plattor: SS-2132, fy=350Mpa 

STS Intec AB 
Stag: fy>800MPa 

Gummi 
SBR (styrene-butadien); 61 60 

367 
Metso Minerals AB, Ersmark 

Limträ 
LK30, L40 för h=225mm 

ρ12=465kg/m3 

Svenskt Limträ AB via Moelven 

Töreboda AB 

LVL ρ11,3=470kg/m3 Kerto Q 

Lim 

tvåkomponents polyuretanlim 

(SikaForce 7710 + hardener 7020, 

Purbond CR421) 

Casco Products AB 

Teflonfilm - Analyscentrum, Stockholm 

 

TABELL 5:INSTITUTION ELLER FÖRETAG SOM UTFÖRDE TESTET (GUSTAFSSON, 2007, PP. 11-12). 

Utföranden Institution/företag 

Tester Structural engineering and the 

structural machanics laboratories, LTH, 

Lunds tekniska Högskola 

Tester LVL-trä och inlimmade stålstag SP Borås 

Limning Töreboda AB med assistans av Casco 

Products AB, Stockholm 

Sköljning med svavelsyra Casco Products, Stockholm AB 
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TABELL 6: ANVÄNDA AVSNITT FRÅN TESTS OF FULL SIZE RUBBER FOIL ADHESIVE JOINTS 

(GUSTAFSSON, 2007) 

Avsnitt  

4.3 Test series 2, Singel lap joint in rolling shear 

4.6 Test series 3c, 600mm double lap joint in shear 

7.6 Test series 14a, glued plates loaded parallel with grain 

7.7 Test series 14b, glued plates loaded perpendicular to grain 

7.1 Test series 11a, nailed 160mm outer double lap joint 

7.2 Test series 11b, glued 160mm outer double lap joint 

7.3 Test series 11c, nailed and glued 160mm outer double lap joint 

 

Från studien har framförallt avsnitt 4.3, 4.6, 7.6 och 7.7 (Tabell 6) varit viktiga för att 

sammanställa resultaten för den antagna knutpunkten. I dem har skjuvning vinkelrätt 

fiberriktningen (Figur 10), skjuvning längs fiberriktningen (Figur 11) och rullskjuvning (Figur 

12) behandlats. Även avsnitten 7.1, 7.2, och 7.3 har tagits upp för en jämförelse mellan 

spikade förband, limmade förband med gummimembran och ett förband där de båda 

förbandstyperna kombinerats. 

   

FIGUR 12: RULLSKJUVNING FIGUR 11: SKJUVNING 

LÄNGS FIBERRIKNINGEN 

FIGUR 10: SKJUVNING 

VINKELRÄTT 

FIBERRIKTNINGEN 
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SNED BELASTNING (4.3 TEST SERIES 2, SINGEL LAP JOINT IN ROLLING SHEAR) 

 

 

I försöket utsattes de medverkande elementen för en sned belastning med en mindre 

vinkeländring från fiberriktningen (Figur 13). Försöket skulle påvisa om förbandet klarade av 

skjuvspänningen som uppstod i anläggningsytan. Dessvärre överstegs brottgränsen för 

böjspänning i balken (Figur 14) innan förbandet gick till brott, vilket gjorde att mätningarna 

inte resulterade i något värde för själva förbandet (Tabell 7). 

TABELL 7: VINKEL, LAST OCH SKJUVSPÄNNING SOM UPPNÅTTS VID BROTT TABELLEN UTELÄMNAR 

NORMALSPÄNNING OCH FÖRFLYTTNING FRÅN URSPRUNGLIG (GUSTAFSSON, 2007, P. 19). 

A = 7920mm2  

Försök α (˚) P (kN) τ (MPa) 

I 12,5 12,9 >1,6 

II ca.20 15,2 >1,8 

III ca.25 16,7 >2,1 

 

 

FIGUR 13: IHOPLIMMADE LIMTRÄBALKAR MED VERTIKAL BELASTNING. ILLUSTRATION: 

(GUSTAFSSON, 2007, P. 19). 

FIGUR 14: DEN HÖGRA BILDEN VISAR 

BROTTET SOM UPPKOMMER. BILD: 

GUSTAFSSON, 2007, P. 20. 
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SKJUVSPÄNNING - LIMTRÄ MOT LIMTRÄ(4.6 TEST SERIES 3C, 600MM DOUBLE 

LAP JOINT IN SHEAR) 

 

Ren skjuvning med trä mot trä, testades genom att limma ihop tre limträbalkar (Figur 15). I 

samtliga tre försöksfall uppkom brott i mittbalken (Figur 16) då drag ut mot sidorna gjorde 

att dragkraften vinkelrätt fiberriktningen överstigsteg brottgränsen. Vid ett av de tre 

testfallen uppkom rent böjbrott i ytterbalkarna. De två övriga testfallen fick skjuvbrott 

utmed limytan i fiberriktningen, varav den andra även fick skjuvbrott vinkelrätt 

fiberriktningen vilket betyder att träets yta släppt sitt fäste från underliggande fibrer.  

TABELL 8: LAST OCH SKJUSPÄNNINGS SOM UPPNÅTTS VID BROTT. TABELLEN UTELÄMNAR FÖRFLYTTNING OCH 

NORMALSPÄNNING FRÅN UTSPRUNGLIG TABELL (GUSTAFSSON, 2007, P. 30). 

Area = 267600mm2 

Försök P (kN) τ (MPa) Brott 

I 1227 4,58 Skjuvbrott i träet utmed limytan 

II 1188 4,44 Böjbrott i träet 

III 1109 4,14 Skjuvbrott i träet vinkelrätt- och 

utmed limytan 

  

FIGUR 15: IHOPLIMMADE TRÄBALKAR MED VERTIKAL BELASTNING ILLUSTRATION: (GUSTAFSSON, 

2007, P. 30) 

FIGUR 16: BILDEN TILL HÖGER VISAR SKJUVBROTT I TRÄET UTMED LIMYTAN ENLIGT FÖRSÖK I. 

BILDEN TILL VÄNSTERVISAR BÖJBROTT SOM UPPSTÅTT HOS DE TVÅ YTTRE BALKARNA . BILD 

(GUSTAFSSON, 2007, P. 32) 
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SKJUVSPÄNNING - LIMTRÄ I FIBERRIKTNING MOT STÅLPLATTA(TEST SERIES 14A, 

GLUED PLATES LOADED PARALLEL WITH GRAIN) 

 

 

Den limmade ytans skjuvkapacitet vid trä mot stål, testades genom att två stålplattor 

anlades på var sida om en limträplatta. Stålplattorna monterades sedan till en press med ett 

genomgående stålstag (Figur 17). Lasten som stålplattorna belastade träplattan med uppgick 

till 280,1kN (Tabell 9) innan brott uppkom i limytan som ett skjuvbrott vinkerätt 

fiberriktningen enligt (Figur 18). I de tre testfallen skilde sig brotten mellan rent skjuvbrott i 

träet, brott i limytan mot trä och limytan mot stålplattan.  

TABELL 9: LAST OCH SKJUVSPÄNNING SOM UPPNÅTTS VID BROTT. TABELLEN UTELÄMNAR FÖRFLYTTNING FRÅN URSPRUNGLIG 

TABELL (GUSTAFSSON, 2007, P. 76) 

Area = 

45000mm2 

 

Försök P (kN) τ (MPa) σ (MPa) Brott 

I 275,0 6,38 13,6 Skjuvbrott i träet 

II 280,1 6,50 13,9 70% skjuvbrott i träet, 20% skjuvbrott i 

limytan på träsidan, 10% skjuvbrott i 

limfogen 

III 277,7 6,45 13,8 70% skjuvbrott i träet, 30% brott i 

limytan mot träet 

 

 

 

FIGUR 17:LIMTRÄ LIMMAT MOT STÅLPLATTOR MED VERTIKAL BELASTNING I 

FIBERRIKTNING. ILLUSTRATION: (GUSTAFSSON, 2007, P. 76) 
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FIGUR 18: BROTT HAR SKETT LÄNGS MED FIBERRIKTNINGEN OCH VINKELRÄTT FIBERRIKTNINGEN 

IN I TRÄET BILD: (GUSTAFSSON, 2007, P. 78)  
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SKJUVSPÄNNING - LIMTRÄ VINKELRÄTT FIBERRIKTNING MOT STÅLPLATTA(TEST 

SERIES 14B, GLUED PLATES LOADED PERPENDICULAR TO GRAIN) 

 

 

Ett likvärdigt test som föregående utfördes där limträplattans kapacitet undersöktes 

vinkelrätt fiberriktningen (Figur 19). Lasten som stålplattorna belastade träplattan med 

uppgick till 97,5kN innan träplattans underkant utsattes för rullskjuvning (Figur 20), därmed 

har inte gummi-limfogens skjuvspänningskapacitet kunnat fastställas. Den spänning som blir 

den kritiska beror på underkantens area (315x64mm) och den last som plattan belastas 

(Tabell 10). 

TABELL 10 LAST OCH SKJUVSPÄNNING SOM UPPNÅTTS VID BROTT. TABELLEN UTELÄMNAR OCH FÖRFLYTTNING 

FRÅN URSPRUNGLIG TABELL (GUSTAFSSON, 2007, P. 79) 

Area= 

45000mm2 

 

Försök P (kN) Τ (MPa) σ (MPa) Brott 

I 93,4 >2,17 4,6 Rullskjuvning i underkant 

II 92,3 >2,14 4,6 Rullskjuvning i underkant 

III 97,5 >2,26 4,6 Rullskjuvning i underkant 

FIGUR 19: LIMTRÄ LIMMAT MOT STÅLPLATTOR MED VERTIKAL BELASTNING 

VINKELRÄTT MOT FIBERRIKTNING. ILLUSTRATION: (GUSTAFSSON, 2007, P. 79).  
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FIGUR 20: RULLSKJUVNING I UNDERKANT. BILD: 

(GUSTAFSSON, 2007, P. 81) 
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BROTTSFÖRLOPP - LIMTRÄ I FIBERRIKTNING MOT STÅLPLATTA RESPEKTIVE LIMTRÄ 

VINKELRÄTT MOT FIBERRIKTNINGEN 

Brotten som sker då de två träplattorna belastas i fiberriktning respektive vinkelrätt mot 

fiberriktningen skiljer sig betydligt åt. När träskivan belastas vinkelrätt mot fiberriktningen 

håller materialet fortfarande en viss bärighet. Det skiljer sig betydligt från det fallet där 

träskivan belastas i fiberriktningen, då sker brottet drastiskt och förbandet tappar sin 

bärighet (Figur 21) 

  FIGUR 21: GRAFEN VISAR SKILLNADERNA VID BELASTNING I FIBERRIKTNINGEN 

REPSEKTIVE VINKELRÄTT MOT FIBERRIKTNINGEN.DIAGRAM: (GUSTAFSSON, 2007, 

P. 82) 
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LIMTRÄ I FIBERRIKTNING SPIKAD MOT STÅLPLATTA UTAN LIM (TEST SERIES 11A, 

NAILED 160MM OUTER DOUBLE LAP JOINT) 

 

 

En serie försök utfördes även med och utan lim-gummifog (Figur 22)för att jämföra 

kapaciteten hos de olika förbandstyperna. Vid försöket där endast spik användes som 

förbindare adderades även en teflonfilm mellan stål- och träytan för att minska friktionen. 

Genom att minska friktionen kunde skjuvspänningen som förbandet bidrar till bestämmas 

(Tabell), det kan därmed jämställas med att spikarna upptar hela den uppkomna 

skjuvspänningen.  

 

 

 

TABELL: LAST, SKJUVSPÄNNING OCH NORMALSPÄNNING SOM UPPNÅTTS VID BROTT. TABELLEN UTELÄMNAR 

FÖRFLYTTNINGEN FRÅN URSPRUNGLIG TABELL (GUSTAFSSON, 2007, P. 59) 

Area = 160x79x2 

=25280mm 

 

Försök P (kN) τ (MPa) σ (MPa) Brott 

I 37,3 1,48 7,4 Lokalt brott vid spik 

II 34,1 1,35 6,7 Lokalt brott vid spik 

III 25,2 1 5,0 Lokalt brott vid spik 

 

  

FIGUR 22:LIMTRÄ SPIKAD MOT TVÅ STÅLPLATTOR MED VERTIKAL BELASTNING 

MED FIBERRIKTNINGEN. ILLUSTRATION: (GUSTAFSSON, 2007, P. 59) 
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FIGUR 23 ETT SPIKFÖRBAND MED 

LOKALA BROTT BILD: 

(GUSTAFSSON, 2007, P. 61).  

FIGUR 24 GRAFEN ANGER BROTTSFÖRLOPPET SOM ETT 

SPIKFÖRBAND UTSÄTTS FÖR. DIAGRAM: (GUSTAFSSON, 2007, P. 

60). 
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LIMTRÄ I FIBERRIKTNING MED LIM-GUMMIFOG MOT STÅLPLATTA (TEST SERIES 

11B, GLUED 160MM OUTER DOUBLE LAP JOINT) 

Försöket i serien där stålet endast limmades mot limträbalken gjorde spänningsresultaten 

jämförbara med varandra. Skjuvbrotten som uppstod i träet var riktade vinkelrätt 

fiberriktningen (Figur 27) och skedde väldigt hastigt (Figur 26). Bärförmågan hos det 

limmade förbandet visade sig däremot klara mer än dubbelt så mycket som det spikade 

förbandet klarar. Det bör dock poängteras att kvistar och snedfibrighet kan orsaka lokala 

försvagningar vilket kan leda till brott, därför bör fler än två tester göras för att få ett 

rimligare resultat.  

 

 

 

TABELL 11: LAST, SKJUVSPÄNNING OCH NORMALSPÄNNING SOM UPPNÅS VID BROTT. TABELLEN UTELÄMNAR 

FÖRFLYTTNINGFRÅN URSPRUNGLIG TABELL (GUSTAFSSON, 2007, P. 62). 

Area = 160x79x2 

=25280mm 

Försök P (kN) τ (MPa) σ (MPa) Brott 

I 73,7 2,92 14,6 Ca. 90% Skjuvbrott i träet, ca.10% 

skjuvbrott i fogytan mot träet. 

II 108,6 4,30 21,5 Ca. 80% Skjuvbrott i trä, ca.20% 

skjuvbrott i fogytan mot träet. 

 

  

FIGUR 25:LIMTRÄ LIMMADE MED GUMMIMEMBRAN MOT TVÅ STÅLPLATTOR. 

VERTIKAL BELASTNING MED FIBERRIKTNINGEN. ILLUSTRATION: (GUSTAFSSON, 2007, 

P. 62) 
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FIGUR 27: SKJUVBROTT FRÄMST I TRÄET. BILD: (GUSTAFSSON, 2007, 

P. 64). 

FIGUR 26:DIAGRAMMET VISAR BROTTETS 

UPPTRÄDANDE. DIAGRAM: (GUSTAFSSON, 

2007, P. 63) . 
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LIMTRÄ I FIBERRIKTNING SPIKAD MOT STÅLPLATTA MED LIM-GUMMIFOG (TEST 

SERIES 11C, NAILED AND GLUED 160MM OUTER DOUBLE LAP JOINT) 

 

 

Genom att kombinera ett lim-gummifog med ett spikförband kan ytterligare bättre kapacitet 

uppnås (Tabell 12). Brottet som uppstår blev än mer plötsligt (Figur 30) än vad som uppstod 

enbart lim-gummifog men klarade samtidigt nästan dubbelt så stor belastning innan brott 

uppkom. Brottet uppstod i mitten av balken, istället för närmare kant (Figur 28). 

 

 

 

TABELL 12: LAST, SKJUVSPÄNNING OCH NORMALSPÄNNING SOM UPPNÅS VID BROTT. TABELLEN UTELÄMNAR 

FÖRFLYTTNING FRÅN URSPRUNGLIT TABELL (GUSTAFSSON, 2007, P. 65). 

Area = 160x79x2 

=25280mm 

 

Försök P (kN) τ (MPa) σ (MPa) Brott 

I 133,8 5,29 26,5 Skjuvbrott i trä 

II 151,0 5,97 29,9 Ca. 70% brott i trä, 

ca.30% limfogsytan 

mot trä 

III 126,4 5,00 25,0 Skjuvbrott i trä 

 

  

FIGUR 28: LIMTRÄ SPIKAD OCH LIMMAD MED GUMMIMEMBRAN MOT TVÅ 

STÅLPLATTOR. VERTIKAL BELASTNING MED FIBERRIKTNINGEN. ILLUSTRERING: 

(GUSTAFSSON, 2007, P. 65). 
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FIGUR 30: SKJUVBROTT I TRÄET VINKELRÄTT 

FIBERRIKTNINGEN. BILD: (GUSTAFSSON, 2007, P. 67). 

FIGUR 29: DIAGRAMMET VISAR BROTTETS 

UPPTRÄDANDE. DIAGRAM: (GUSTAFSSON, 2007, 

P. 66). 
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BROTTSFÖRLOPP - MED LIM-GUMMIFOG OCH SPIK RESPEKTIVE ENBART SPIK MOT 

STÅLPLATTA 

Förbandet med både spik och lim-gummifog klarade en betydligt högre belastning innan det 

gick till brott, däremot uppkom brottet plötsligt (Figur 31). Jämförelsevis hade förband med 

endast spik ett betydligt längre brottsförlopp men dess lastkapacitet var endast en fjäderdel 

mot kombinationsförbandets. 

 

  

FIGUR 31: JÄMFÖRELSE MELLAN TRADITIONELLA SPIKFÖRBAND OCH KOMBINATIONSFÖRBAND MED LIM-

GUMMIFOG OCH SPIK. DIAGRAM: (GUSTAFSSON, 2007, P. 68) 
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4.1.2 STRENGTH AND CREEP ANALYSIS OF GLUED RUBBER FOIL TIMBER JOINTS 

(DANIELSSON & BJÖRNSSON, 2005) 

År 2005 så utfördes ett av de tidigare testen inom området där trä sammanfogats med lim 

och gummimembran. Det var ett examensarbete som utfördes vid LTH där både 

laboratorietester utfördes och matematiska modeller upprättades för att kontrollera hur 

limmade förband med gummimembran beter sig tillsammans. Förhoppningarna med 

examensarbetet var att uppnå en högre hållfasthet i knutpunkter genom att applicera ett 

spänningsutjämnande skikt mellan limytorna. Enligt de tester som genomfördes så visade sig 

teorierna stämma överrens med verkligheten då högre hållfasthet uppmättes jämfört med 

enbart limmade förband. 

Studien visade att gummit måste ha tillräckligt hög hållfasthet så att förbandets kapacitet är 

beroende av limmet snarare än gummimembranets kapacitet. Om gummits kapacitet är 

högre än limmet så kan gummits spänningsfördelning utnyttjats maximalt. Ett sätt att uppnå 

högre hållfasthet på gummit är att välja ett gummi av styvare typ, detta resulterar dock i att 

den utbredda spänningsfördelningen minskar. Studien visar även att lågtidsbelastning kan 

vara kritisk då membranets styvhet minskar med tiden och tappar på så sätt gradvis 

bärighetsförmåga. Långtidsbelastningen är endast utförd där stålstång limmats in i 

träelement men visar att egenskaperna hos gummimembranet ändras under tid.   

TABELL 13: MATERIAL 

Material Leverantör 

Gummi 
CR/SBR Chloroprene/Styren-Butadien 

Shore A 60° 0,5-2mm, prodnr: 3932 
Trelleborg AB 
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4.1.3 DESIGN OF SAFE TIMBER STRUCTURES – HOW CAN WE LEARN FROM STRUCTURAL 

FAILURES IN CONCRETE, STEEL AND TIMBER? 

Som en del av ett större projekt, Wood Material Science and Engineering Research 

Programme, har denna forskning bidragit med statistik över de fel som kan uppstå vid 

konstruering av träbyggnader.  

 

I rapporten granskades totalt 127 stycken fall där träkonstruktioner av olika slag rasat. 

Statistik som förts över det olika fallen visar vad de största bristerna är. Det mest 

förekommande felet utgörs av den mänskliga faktorn, bristande kompetens vid uppförande 

av konstruktioner och där man inte utfört tillräckligt noggrann dimensionering och I hela 

23% av de utredda fallen så var olika typer av knutpunkter inblandade. 

Kap.5.5 i rapporten behandlar utformningar av knutpunkter i trä, hur de fungerar i 

verkligheten och vad deras brister är. Dymlingsförband med inslitsad plåt är den vanligaste 

typen av förband i större limträkonstruktioner och är även den högst representerade vid fall 

där bärverk gått till brott. Det beskrivs att utförandet av ett korrekt förband är ett svårt 

problem då överföringen av spännigar kring dymlingar är svårt att beskriva i normala 

dimensioneringssituationer. Med hänsyn till att träets egenskaper varierar med 

fiberriktningen där den svagaste är vinkelrätt fibrerna får inga riktningar försummas. Om 

spänningar uppkommer vinkelrätt mot fibrerna så försvagas knutpunkten avsevärt vilket är 

svårt att utvärdera och därmed svårt beräkna. Ytterligare ett problem med dessa 

knutpunkter är att träelementets tvärsnittsarea minskas med mängden dymlingar som 

används. När tvärsnittsarean minskar, minskar även hållfastheten för träet. 

Knutpunker måste de betraktas med stor respekt både i projekteringsfasen och i 

utförandefasen. Det är även av vikt att forska mer kring knutpunkter i större 

träkonstruktioner för att uppnå en säkrare nivå vid både dimensionering och montering.   
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4.1.4 GUMMIMEMBRAN + LIM 
Gummimembranet som använts vid de tester studerats är av typen SBR 61 60 367 styren-

butadien och är tillverkat av Metso minerals i Ersmark. Tjockleken på gummimembranet var 

1,3-1,5mm, dess draghållfasthet är 21,6 MPa (Gustafsson, 2007, p. 12). I Bilaga 1 beskrivs 

generellt SBR gummits egenskaper och hållfasthet. 

 

Naturgummi (NR) och SBR gummi är de vanligast förekommande materialen för tillverkning 

av gummiduk. Utmärkande egenskaper är hög slitstyrka, elasticitet och god 

köldbeständighet. NR och SBR används vanligen till packningar, mellanlägg, slitgummi och 

skyddsduk (Trelleborg AB, 2004). 

 

Limmet som använts vid testerna är SikaForce 7710 L100 med härdare 7020, det är ett 2 

komponents polyuretan lim. Limmet påverkas inte av luftfuktighet och klarar 

arbetstemperaturer upp till ca.90°C men vid brand är SBR gummits beständighet dålig. Därav 

blir det svårt att brandklassa denna typ av sammanfogning utan ytterligare åtgärder (Bilaga 

1). Då limmets temperaturkänslighet inte är provad så förutsätts att det inte tål brand. 

 
   TABELL 14: LIMMETS HÅLLFASTHET (SIKA SVERIGE AB, 06/2005 2005-08-16) 

   (SIKA SVERIGE AB, 2013) 

Draghållfasthet 13MPa 

Skjuvhållfasthet 9MPa 

Brandbeständighet Ej tillgänglig 

Brännhastighet Ej tillämpbar 
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5 GENOMFÖRANDET 

5.1 BERÄKNINGAR: KNUTPUNKTEN 
För att beräkna lasterna som påverkar den specifika knutpunkten måste de totala lasterna 

för hela takstolen först beräknas. Parametrarna för den aktuella takstolen kan ses i Tabell 

15, där de utbredda lasterna över taket är omräknade till linjelaster som belastar en enskild 

takstol i konstruktionen.  

Med hjälp av nationella dimensioneringsprinciper (Eurokoder, SIS/TK 203, 2002, Tabell 

A1.2(B)) har lastvärden framtagits som baseras på egentyngder och variabla laster. Genom 

att utnyttja (4), (5) och (6) beräknas tre olika värden för totalt lastvärde ut där huvudlasten 

varieras mellan de olika variabla lasterna för att bestämma det värsta lastfallet. 

TABELL 15: EKVATIONER FÖR DIMENSION ERING AV LAST (EUROKODER, SIS/TK 203, 2010).  

(4) 6.10a                      

(5) 6,10b – Huvudlast                         

(6) 6,10b – Övrig last                           

 

TABELL 16: LASTPARAMETRAR SOM BELASTAR TAKSTOLEN (EUROKODER, SIS/TK 203, 2010) 

(EUROKODER, SIS/TK 203, 2003) (EUROKODER, SIS/TK 203, 2010-02-08) 

Last Beteckning Storhet 

Säkerhetsklass   1,00  

Kategori-C: Samlingslokaler   0,7 (-) 

Snölast Sk 1,920kN/m 

Vindlast 

Wk 

ZON F=0,512 kN/m 

ZON H=0,297 kN/m 

ZON J=0,371 kN/m 

ZON I=0,297 kN/m 

Tunghet: konstruktionens egentyngd qk 0,075kN/m 

Tunghet: Tak qk 
0,36kN/m 

  

FIGUR 32: DEN VÄNSTRA FIGUREN VISAR VYN PÅ KNUTPUNKTEN OCH DEN HÖGRA FIGUREN VISAR 

SNITTET PÅ KNUTPUNKTEN. 
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Hallbyggnadens knutpunkter beräknas med hjälp av Frame Analysis, som är ett 

beräkningsprogram där lastvärden anges tillsammans med materialparametrar och 

knutpunkternas egenskaper. Programmet kontrollerar konstruktionens tvärkrafter, 

skjuvspänningar, moment, nedböjningar och brottrisker. 

   TABELL 17: KRAFTERNA SOM BELASTAR TAKSTOLEN 

P1 36900 N 

P2 31200 N 

P3 20100 N 

P4 100 N 

P5 3700 N 

A 73200mm^2 

 

Skjuvspänningen som uppstår i fogen mellan överramen och underramen uppgår till 

0,253MPa och beräknas genom att dividera den resulterande kraften med anläggningsarean. 

Detta är en samlad skjuvspänning för areorna på bägge sidor om överramen då takstolen har 

två underramar (Figur 32), och genom att dividera arean med två, fås den spänning som 

uppstår i limfogen på varsin sida om överramen.  
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5.2 BERÄKNINGAR: TRÄETS SKJUVKAPACITET 
Krafter som verkar på knutpunkten bör delas upp genom friläggning av respektive balk 

(ramdel) för att genom interaktion med hjälp av Norris spänningskriterium (3) säkerställa att 

var balk klarar den skjuvande belastningen som fogen påför anläggningsytan. I beräkningen 

antas att tvärkrafter och böjmoment försummas, deras påverkan är mycket liten vilket kan 

ses i Tabell 17. Krafterna möts i en och samma punkt i knutpunkten och möjlig excentricitet 

kan försummas, vilket är en direkt konsekvens av dubbla underramar. Anläggningsytans area 

Atot, täcker hela den yta där balkarna överlappar varandra, det betyder att den verkande 

skjuvspänningen påverkas av arean A, från båda sidor om överramen.  

 

              ( ) 

 

 

 

                      ( ) 

                        ( ) 

 {
   

  
    

         ( )

   
  

    
         ( ) 

 

Norris spänningskriterium ger ett mått på utnyttjandegraden hos träet. Vilket leder till 

utnyttjandegrad enligt (9) för anläggningsytan. 

                √(
  
    

)
 

 (
   
     

)
 

          ( ) 

 

  

Kraftjämnvikt: 

Sammanlagda arean för de 

ytor som tillsammans verkar 

för att uppta lasten: 

FIGUR 33: DET STRECKADE OMROÅDET VISAR KNUTPUNKTENS 

ANLÄGGNINGSYTA, DVS DÄR LIMMET SKA APPLICERAS. FIGUR: 

(GUSTAFSSON, 2014). 



36 
 

ÖVERRAMENS BROTTGRÄNS  

Överramen fästs endast mot underramarna och påverkas därför inte av reaktionskraften 

från stödet (Figur 33). Den kommer att utsättas för skjuvspänningen    i fiberriktningen 

orsakade av normalkraften P1 (Figur 34). Träytans brottgräns kontrolleras enligt (12). 
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FIGUR 34: ÖVERRAMENS LASTPÅVERKAN. FIGUR: (GUSTAFSSON, 2014). 
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UNDERRAMENS BROTTGRÄNS  

Underramen påverkas av stödreaktion från underliggande pelare P3, och lasten från 

överramen P2 (Figur 35). Krafterna kommer att resultera i skjuvspänningen   (13), i 

fiberriktningen och     (14), vinkelrätt fiberriktningen. Träytans brottgräns kontrolleras 

enligt (16). 
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FIGUR 35: UNDERRAMENS LASTPÅVERKAN. FIGUR: (GUSTAFSSON, 2014). 
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5.3 RESULTAT: KNUTPUNKTEN 
Genom att bortse tvärkrafterna som påverkar knutpunkten är de påverkande lasterna 

slutligen P1 och P2. Stödreaktionen P3 är den kraft som för beräkningarna antagits som 

konstant. I Tabell 18 är skjuvhållfasthetsvärdena      och       redovisade som 

dimensionerade värden, där de omräknats enligt (17). 
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TABELL 18: INDATA 
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Indata 

     2,77MPa 

      0,55MPa 

A 73200mm2 

Atot 73200x2 = 146400mm2 

α 27° 

P3 20,1kN 
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5.4 RESULTAT: TRÄETS SKJUVKAPACITET 
 

ÖVERRAMENS BROTTGRÄNS 

 

                                                        (12) 

               

Av uttrycket kan konstateras att överramen klarar last upp till 184,1kN för den aktuella 

arean och kraftriktningen innan anläggningsytan går till brott. Utnyttjandegraden kan 

därmed beräknas enligt (9). 
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Överramen klarar 9,1 gånger mer än den aktuella lasten.  
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UNDERRAMENS BROTTGRÄNS 
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Av uttrycket konstateras att överramen klarar av en last upp till 76,1kN för den aktuella 

arean och kraftriktningen innan anläggningsytan går till brott. Utnyttjandegraden 

kontrolleras med hjälp av Norris spänningskriterium (9). 
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Underramen klarar 3,0 gånger mer än den aktuella lasten. 
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5.5 BERÄKNINGAR: FOGENS SKJUVKAPACITET 
När hållfasthetstester genomförts så ska de erhållna värdena omvandlas till ett gemensamt 

karakteristiskt skjuvhållfasthetsvärde för fogen. Genom att använda en statistisk 

normalfördelning där ett medelvärde av testerna räknas fram och görs karakteristiskt med 

formel nedan. 

 

  TABELL 19: BETECKNINGAR 

   Det karakteristiska värde som erhålls av ekvationen. 

  Medelvärdet av testresultaten 

    Standardavvikelsen av testresultaten 

 

                    (  ) 

 

  
∑ 

 
         (  ) 

    √
∑(   ) 

(   )
          (  ) 

Endast tre tester av skjuvkapacitet är utförda i Tests of Full Size Rubber Foil Adhesive Joints 

(Gustafsson, 2007) som är jämförbara med den antagna knutpunken. För att erhålla ett 

tillförlitligt värde krävs fler tester. Denna uträkning ger därför endast en fingervisning om 

limfogens skjuvkapacitet. 

   TABELL 20: SKJUVSPÄNNINGAR HÄMTADE UR FÖRSÖK MED REN SKJUVNING  

   LIMTRÄ MOT LIMTRÄ ENLIGT AVSNITT 4.1.1 (GUSTAFSSON, 2007, P. 30) 

Försök  (MPa) 

I 4,58 

II 4,44 

III 4,14 
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5.6 RESULTAT: FOGENS SKJUVKAPACITET 
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           (  ) 

                                (  ) 

      
       

  
 

        

   
               (  )  

Den karakteristiska skjuvspänningen som räknats fram efter testresultat enligt avsnitt 4.1.1 

(skjuvspänning – limträ mot limträ (4.6 Test series 3c, 600mm double lap joint in shear)) kan 

jämföras med den skjuvspänning som knutpunkten och träet klarar av. Fogens 

skjuvkapacitet går dock ej att bestämma då träets skjuvkapacitet överskrids innan fogen går 

till brott.     anger därmed ett mått på träets skjuvkapacitet snarare än fogens. 
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6 ANALYS 
Försöken som rapporten grundar sig på har varit väldigt få, det gör att resultaten blir 

otillförlitliga. Fiberorienteringen spelar stor roll för testresultaten där en snedfibrighet kan 

vara orsaken till många brott, det ser vi främst under 4.1 Litteraturstudie, Limträ i 

fiberriktning med lim-gummifog mot stålplatta (Test series 11b, glued 160mm outer double 

lap joint) där endast två tester är gjorda med stor spridning på resultatet. Genom att göra 

betydligt fler försök kan ett medelvärde bli mer talande för förbandets bärförmåga. De 

värden som framkommit enligt 4.1.1 Tests Of Full Size Rubber Foil Adhesive Joints, 

Skjuvspänning limträ mot limträ (4.6 Test series 3c, 600mm double lap joint in shear) där den 

uppmätta skjuvspänningen vid brott är fullt representabel för träets skjuvkapacitet, vilket 

kan ses i avsnitt 5.6. Efter att testvärden omräknats till ett karakteristiskt värde bekräftar det 

skjuvkapaciteten i fiberriktningen enligt Eurokoden. 

 

Till problematiken hör även att lim-gummifogens hållfasthet inte är fastställd då träet varit 

det svagare materialet. Det gör att förbandets hållfasthet, där gummi, lim och trä verkar som 

komposit, inte är belyst i dagsläget. 

 

Genom att försök utförs på skjuvning i avvikande riktning för att fastställa 

beräkningsprinciper skulle förbandet vara möjligt att applicera på exempelvis den antagna 

knutpunkten (Avsnitt 2.3) i en takstol. Då varken limmet eller gummimembranet är 

brandtåligt, kan det möjligtvis lösas med att kombinera knutpunkten med genomgående 

skruv eller dymlingar. Det skulle resultera i en mycket stark knutpunkt som även kan klara av 

dynamiska påfrestningar vilket skulle kunna göra träkonstruktioner säkrare. Det skulle kunna 

vara en möjlig lösning för konstruktioner med stora spännvidder där det tidigare uttryckts en 

viss osäkerhet (Avsnitt 4.1.2) för stabilitet trots att gällande standarder använts vid 

dimensioneringsarbetet. 
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7 SLUTSATS 
Ett limmat förband med gummimembran mellan anläggningsytorna beror av i vilken riktning 

som förbandet är belastad. Det som kommer att spela en stor roll för förbandets bärförmåga 

är skjuvkapaciteten hos limmet, gummifogen och träet, det bör även noteras att dessa tre 

kommer att verka som en komposit, vilket gör att en gemensam skjuvkapacitet för dem 

måste undersökas genom tester.  

I de tester som är utförda i Tests of Full Size Rubber Foil Adhesive Joints (Gustafsson, 2007) 

har det i samtliga fall varit främst träet som brustit innan limförbandet med gummifogen 

brustit, vilket gör att det är svårt att fastslå ett värde för förbandets bärförmåga.  Det kan 

därmed konstateras att limmförbandet med gummifog har en högre bärförmåga än vad 

träet har.  

Den antagna takstolens knutpunkt har visat att det är möjligt ur lastsynpunkt, att applicera 

ett limmat förband med gummifog i en verklig hallbyggnad. Däremot saknas information om 

hur förbandet beter sig i brand, ändring av luftfuktighet och om långtidsutmattning är ett 

aktuellt problem. Genom att kombinera limförbandet med gummifog med genomgående 

stålförband kan den största bärförmågan uppnås, vilket även gör att det hypotetiskt finns ett 

användningsområde för det limmade förbandet med gummifog som inte kräver att 

bärförmågan upprätthålls vid de ovanstånde potentiella bristerna.  
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BILAGA 1 
 

TABELL 21: GUMMITS EGENSKAPER (TRELLEBORG AB, 2011) 

EGENSKAPER HOS OLIKA GUMMISORTER 

 

 
Natur-    Styren-    Butadien-  Etenpro      Butyl-      Kloro-       Nitril-      Silikon- 

 
gummil/ gummi gummi pengummi gummi prene- gummi gummi 

 
Isoprene SBR BR EPM/EPDM IIR gummi NBR PMQ * 

 
NR/IR 

    
CR 

  
EGENSKAPER 
Max temp °F 176 194 176 248 194 185 194 392 
Min temp °F -58 -40 -103 -31 -49 -31 -22 -112 
Rivhållfasthet 4 3 3 3 3 3 3 1 
Avnötning 4-5 4-5 5 3 3 3-4 3 1-2 
Olje- & bensin- 
beständighet 

1 1 1 1 1 2-3 3-4 2-3 

Väder- & ozon- 
beständighet 

1-2 1-2 1-2 5 4 3 1-2 5 

Vatten- 
beständighet 

4 4 4 5 4 2-3 3-4 2 

Brand härdighet 1 1 1 1 1 3 1 
 

Studselasticitet 
i kyla 

5 3 5 3 1 3 3 5 

Studselasticitet  
i värme 

5 3 5 3 3 4 3 5 

Dynamisk 
utmattning 

4 4 4 3 3 4 2 1-2 

Vidhäftning till 
metall 

4-5 4-5 4-5 3 2 4 4 2 

Vidhäftning till 
textil 

4-5 4-5 4-5 3 2 4-5 3-4 2 

 

 

Betygsskala för ovanstående egenskaper: 5 utmärkt, 4 mycket god, 3 god, 2 mindre god, och 1 dålig. 

*) För att visa på den stora variation som finns mellan olika gummisorter har silikongummi också tagits 

med som exempel. 

 

 

 


