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Förord 
 
Detta examensarbete är på 20 poäng och ingår som en avslutande del i utbildningen till 
civilingenjör inom väg- och vattenbyggnadsteknik med inriktning mot byggkonstruktion. 
Arbetet initierades tillsammans med universitetslektor Helena Johnsson och professor Lars 
Stehn vid Luleå tekniska universitet, efter en allmän efterfrågan hos verksamma entreprenörer i 
branschen. Studierna som påbörjas vid årsskiftet 2006/2007 är tänkt att utgöra en grund för 
fortsatt forskningsarbete mot att uppnå ett optimalt konstruktionssystem för volymbyggda 
trähus. 
 
Examensarbetet är en del av tre. De två övriga är ”Brandskydd av väggar i volymbyggda 
trähus” av Carl Juhlin och ”Global stabilisering av volymbyggda trähus” av Linda Ytterberg. 
 
Jag vill inleda med att rikta ett speciellt tack till min handledare och tillika examinator för 
examensarbetet, universitetslektor Helena Johnsson. Hon tackas för att hon tagit sig tid och 
besvarat frågor i alla lägen. Ett tack riktas även till professor Lars Stehn för hans vägledning och 
inspiration. Ett stort tack riktas till min handledare tekn dr Anders Björnfot, Luleå tekniska 
universitet för hans djupa engagemang och vägledning, för att han alltid tagit sig tid med att 
besvara frågor. 
 
Ett stort tack riktas även till universitetslektor Ulf Arne Girhammar, Umeå Universitet, för all 
vägledning och hjälp under arbetets gång. 
 
Mikael Forsell och Roland Bergström, Lindbäcks Bygg AB tackas för att de snabbt besvarat 
ställda frågor.  
 
Mina studiekamrater Carl Juhlin och Linda Ytterberg tackas för deras stöd och hjälp. Deras fina 
examensarbeten är utmärkta komplement till detta arbete. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna rapport är att åskådliggöra en mängd olika alternativ för hur skivor kan 
monteras på träregelväggar. Förbindarmönster och skivmaterial varieras för att slutligen 
presentera olika alternativ för produktion av volymbyggda flervåningshus i trä. 
 
För plywoodskivor finns två möjligheter till infästning i regelstommen om stommen är högre 
än 2400 mm, detta p.g.a. dess begränsade dimensioner: 

- En kortling monteras i regelväggen och två väggskivor kan monteras på höjden. Den 
dimensionerande bärförmågan för väggenheten uppgår till den minsta bärförmågan av 
de två ingående skivorna. 

- Plywoodskivan efterbehandlas med exempelvis not och spont för att slutligen 
sammanfogas med lim. Skivan kan då få egenskaper likt en enda stor skiva. 

 
Genom att ersätta plywoodskivan med en spånskiva eller en OSB-skiva kan man slippa 
problematiken med skarvning. Detta för att dessa skivor inte har samma begränsningar 
beträffande dimensioner vid tillverkning som plywood har, och fullstora väggskivor finns 
lagerhållna ur standardutbudet hos vissa tillverkare. Väggenheten där spånskiva och gips utgör 
de två skivlagren ger en 38 % lägre bärförmåga än för väggenheten där skarvad plywood 
används tillsammans med gips. När det inre lagret istället utgörs av en OSB-skiva kommer 
bärförmågan att reduceras med ytterligare 11 %. 
 
Gipsskivor som väggbeklädnad är ett måste i flervåningsträhus för att uppfylla ställda krav på 
brandmotstånd. De två yttersta skivorna måste i hus högre än fyra våningar utgöras av en 
brandskyddsskiva som exempelvis BPB Gyproc AB’s 15 mm Protect-F. Skulle man minska på 
förbindaravståndet för gipsskivan relativt plywoodskivan, och därmed öka antalet förbindare så 
kan en 14 % högre bärförmåga uppnås för en väggenhet med två lager gips jämfört med 
väggenheten med plywood och gips i de två skivlagren. 
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Abstract 
The purpose with this master thesis is to illustrate a number of different alternatives for 
fastening of wall panels on timberframed walls. Fastener patterns and panel materials varies, to 
be able to present different alternatives for the production of volume built highrise timber 
structures. 
 
There are two possibilities for fastening plywood panels to timberframed walls higher than 
2400 mm, this due to limited fabrication dimensions: 

- A support beam is assembled in the timber framed wall, and two panels can be placed 
above one another. The load-carrying capacity for the entire wall unit will be the same 
as for the wall panel with largest load-carrying capacity. 

- The plywood panel can be tongued and grooved along the short sides and then be 
sealed to each other with adhesives. The lengthened panel may then get the same 
properties as one large panel. 

 
By replacing the plywood panel with a fiberboard or OSB, the problems with dimensions will 
disappear. This is due to the fact that these wall panels do not have the same limits concerning 
dimensions as plywood panels have. The wall unit where fiberboard and plasterboard is used in 
the two layers closest to the timberframed wall gives a 38 % lower load-carrying capacity than 
the wall unit where plywood and plasterboard is used. When the inner layer instead is 
constituted of OSB, the load-carrying capacity will be reduced by additional 11 %.  
 
In five-storey buildings, plasterboards as wall panels are required to gain sufficient fire 
resistance. The two outer layers should consist of the 15 mm thick plasterboard Protect-F from 
BPB Gyproc AB to gain sufficient fire resistance. If the distances between the fasteners would 
be reduced, and thereby increasing the number of fasteners, a 14 % higher load-carrying 
capacity can be obtained compared with the wall unit with plywood and plasterboard.  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
När Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. trädde i kraft 1994 ändrades 
byggreglerna till att vara funktionsbaserade och materialneutrala. För ökad konkurrens på 
byggnadsmarkanden är det alltså nu fullt tillåtet att bygga flervåningshus högre än två våningar 
med en stomme av trä. Detta förutsätter dock att byggnaden uppfyller vissa funktionskrav 
avseende bl.a. bärförmåga, brandmotstånd, ljudisolering, etc, Boverket (2006). 
 
Problemet för flervåningshus i trä är fortfarande stommen som utgörs av ett brännbart material. 
Men till skillnad mot åren innan 1994 så är det enligt lag helt tillåtet att bygga stora trähus. 
Byggandet regleras istället med funktionskrav på exempelvis brandmotstånd som bl.a. säger att 
bärande byggnadsdelar måste klara bärförmågan i minst 90 minuter om byggnaden är större än 
fyra våningar hög. Detta oavsett om stommen utgörs av trä-, stål- eller betong. 
 
Högre hus tar också upp större vindlast, varför stabilisering av byggnaden kommer att utgöra 
ett problem när våningsantalet ökar. Vid byggande av flervåningshus med lätt träregelstomme 
använder man väggbeklädnaden i form av väggskivor som stabiliserande system.  
 
För en tid sedan gick Lindbäcks Bygg AB (LBAB) från att montera plywoodskivor med 
begränsade dimensioner i träregelväggar till att skarva dessa plywoodskivor och därmed 
effektivisera produktionen. Problemet med den traditionella metoden var att en kortling 
krävdes i regelväggen för att kunna fästa in plywoodskivans övre kant. 
 
Flervåningshus byggda av prefabricerade volymelement är en relativ ny teknik och därför har 
inte mycket forskning skett inom området. När byggreglerna blev funktionsbaserade 1994, och 
trästomme tilläts för flervåningshus högre än två våningar anpassade sig marknaden snabbt till 
kunders efterfrågan. Av denna anledning kan stora förändringar göras, och stora pengar sparas, 
samtidigt som en ökad kvalitet och en förbättrad flexibilitet kan uppnås för produkten.  
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att åskådliggöra olika alternativ för hur skivor kan monteras på 
träregelväggar. Förbindarmönster och skivmaterial varieras för att kunna presentera olika 
alternativ för produktion av volymbyggda flervåningshus i trä. 
 

1.3 Mål 
Målet med arbetet är att skapa en grund för kommande forskningsarbete mot en optimering av 
konstruktionen för volymbyggda trähus till att sänka produktionskostnader, materialkostnader, 
samt öka den färdiga produktens kvalitet och flexibilitet. 
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1.4 Avgränsningar 
Examensarbetets omfattning avgränsas mot konstruktionens strukturella uppbyggnad med 
avseende på hållfasthet, där problemställningar mot exempelvis arkitektur och 
produktionsekonomi inte tas hänsyn till. Denna avgränsning beror på utbildningen, 
civilingenjör Väg- och Vattenbyggnad med inriktning mot byggnadskonstruktion.   
 
Det företag, den organisation och/eller de personer som initierat till arbetet styr också över dess 
avgränsningar. Det handlar i detta fall om mig själv och avdelningen för träbyggnad vid LTU i 
samarbete med branschens aktörer, då främst Lindbäcks Bygg AB. Detta innebär vidare att 
examensarbetet behandlar konstruktionen av volymbyggda flervåningshus av trä, där 
bärförmåga i samband med stabilisering mot vindlaster utvärderas för att uppnå ett underlag 
som kan ligga till grund för en ekonomisk optimering.  
 
Arbetets tidsram är satt till 20 veckor. De ekonomiska begränsningarna omöjliggör laborativa 
tester eftersom de tester som i detta fall är aktuella är förbandsprovningar och fullskaliga 
hållfasthetstester av väggelement. Därför utförs istället litteraturstudier, beräkningar, intervjuer 
samt studiebesök inom området. Resultat från tester enligt Johnsson et al. (2004) har 
utvärderats och detta ligger till grund för de beräkningar som gjorts. 
 

1.5 Metod 
Det finns två typer av metodval; Deduktivt och Induktivt. Den deduktiva forskningsmetoden 
innebär att forskningen utgår från befintlig teori där slutsatser dras om enskilda fall. Motsatsen 
till detta är den induktiva forskningsmetoden där en teori formuleras utifrån enskilda fall, se 
Figur 1-1. I detta examensarbete kommer metodvalet att luta mot den deduktiva 
forskningsmetoden. (Patel och Davidsson, 2003) 
 

 
Figur 1-1: Relationen mellan teori och verklighet illustrerad av några centrala begrepp. 

 

1.5.1 Datainsamling 
Det finns olika tekniker som kan användas till datainsamlingen. Ett axplock av de vanligaste 
insamlingsteknikerna kan sammanfattas som dokument, dagböcker, intervju och enkät, 
attitydformulär, observation, m.fl. (Patel och Davidson 2003) 
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De tekniker som är intressanta för examensarbetet ”Skivverkan i volymbyggda trähus” är 
dokument och observationer. Utöver detta har en del intervjuer utförts till förstudien med 
personer väl insatta i produktionen. 
 
Beteckningen ”Dokument” avser för detta examensarbete litteratur som tryckts eller finns 
tillgänglig elektroniskt, samt även bygghandlingar som beskriver byggnadssystemet.  
 
Beteckningen ”Observationer” avser insamlad kunskap under studiebesök i fabrik och vid 
byggarbetsplatser. Studiebesök har skett vid tre tillfällen. Fabriken vid Lindbäcks Bygg AB i 
Piteå besöktes, där studier av produktion och hantering av färdiga volymer utfördes i ett 
inledande skede med syfte att öka förståelsen för det byggnadssystem som LBAB använder sig 
av. Monteringsskedet har studerats vid ett besök på byggarbetsplatsen vid Vänortsvägen på 
Porsön i Luleå, för att få en inblick i den globala stabiliseringen av flervåningshusen. Slutligen 
har ett besök skett vid det färdiga projektet Kv. Dobben 1 i Haparanda, som även använts som 
referensprojekt genom hela examensarbetet och är ett av de få femvåningshus som tillverkats i 
Sverige med en lätt träregelstomme. I anslutning till studiebesöket vid Kv. Dobben 1 besöktes 
även ett arbetsmöte kring byggandet av Kv. Dobben 1 med representanter från bl.a. LBAB, 
Akelius Fastigheter AB, Martinsons Byggsystem AB samt representanter från LTU. Deltagandet 
i arbetsmötet gav en inblick i beställarens roll vid upphandling av flervåningsträhus.  
 
Intervjuer har utförts och avser insamlad fakta från muntliga källor, väl insatta i produktion av 
volymbyggda flervåningshus med lätt träregelstomme. Dessa källor är forskare och professorer 
från universitet samt personer med anknytning till Lindbäcks Bygg AB och dess produktion. 
Intervjuerna har utförts löpande och utan struktur i syfte att klargöra frågor under arbetets 
gång. 
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2. Trävolymbyggnad 
 

2.1 Produktionsmetoder 
Produktion av flervåningshus med en lätt regelstomme av trä kan ske enligt två huvudsakliga 
produktionsmetoder. Antingen sker produktionen industrialiserat där prefabricerade 
element/volymer produceras i fabrik och skickas ut på byggarbetsplatser, eller så byggs huset 
helt och hållet på plats. Industrialiseringen kan vara svår att definiera, t.ex. kan väggelement 
prefabriceras medan bjälklagen byggs på plats. (Bergström, 2001)  
 
Skillnaden mellan de olika graderna av industrialisering illustreras i Figur 2-1
 

 
Figur 2-1: Platsbyggnad, elementprefabricering och volymprefabricering, (Höök, 2005). 

 
När husen tillverkas och sätts ihop först på byggarbetsplatsen kan platsbyggnad antas råda, dock 
levereras takstolarna som regel alltid prefabricerade som färdiga element. Virke levereras till 
byggarbetsplatsen där det lyfts upp till varje våningsplan allt eftersom dessa färdigställs. På varje 
våningsplan tillverkas därefter väggarna till respektive våning och reses på plats. Detta medför 
att virket blir väderexponerat under byggtiden, förutsatt att inget väderskydd används. 
(Bergström, 2001)  
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Figur 2-2: Prefabricerade skivelement monteras under väderskydd (NCC Komplett, 2007) 

 
Att förtillverka skivelement (vägg- och bjälklagselement) i fabrik och montera ihop dessa till 
färdiga byggnader på byggarbetsplatsen utgör idag ett vinnande koncept för NCC Komplett, 
Figur 2-2. Metoden ger en något högre flexibilitet avseende öppna ytor i lägenheter än den 
med prefabricerade volymelement. (Anheim, 2007) 
 
Produktion av volymelement är att betrakta som ytterligare ett steg längre i graden av 
industrialiserat byggande. Volymelement är väggelement och bjälklagselement som i fabrik 
monteras ihop till färdiga volymer innan dessa monteras samman på byggarbetsplatsen, se Figur 
2-3. De transportbegränsningar som finns på svenska vägar, där fordonets bredd, höjd och 
längd regleras av vägverket begränsar volymernas storlek. Av denna anledning byggs volymerna 
inte med större bredd än 3,7 m (invändigt mått) och inte med större längd än 8,4 m (invändigt 
mått). Yttermåtten för volymerna regleras av väggarnas tjocklek, men utvändigt breddmått 
begränsas till 4,15 m för att undvika poliseskort vid transport. Detta försämrar som sagt 
förutsättningarna för öppna och stora rum. Förtillverkningen av volymerna kan ske likt för 
elementprefabricering; antingen i stationära fabriker eller i temporära fabriker ute i fält, 
(Persson, 1998).  
  
Kostnader för väderskydd till byggande av volymträhus reduceras betydligt eftersom tiden ute 
på byggarbetsplatsen fram till det att yttertaket är monterat och känsliga byggnadsdelar skyddats, 
oftast blir betydligt kortare än vid elementprefabricering. Eftersom känsliga ytor som tapeter 
och parkettgolv täcks in med ett takbjälklag, blir konsekvenserna utan väderskydd mindre 
omfattande. Eventuellt kan väderskydd sparas in om stor flexibilitet råder vid montering, och 
arbetet undviks vid dåliga väderförhållanden. Uteblivet arbete kan dock medföra en stor 
kostnad i sig.  
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Figur 2-3: Montering av skivelement till färdig volym 

 

2.2 Lindbäcks Bygg AB 
År 1924 startades ett sågverk i en by utanför Piteå. Det var då som familjen Lindbäck från 
Blåsmark lade grunden till vad som idag är Lindbäcks Bygg AB. Sågverket utökades successivt 
till att även omfatta byggande i begränsad omfattning. Byggandet ökade så småningom och 
sågverksamheten minskade. Efter andra världskriget renodlades byggverksamheten och 
effektiviserades. Efter en tid bestod verksamheten av prefabricerade ytterväggar, mellanväggar 
och bjälklag. Detta effektiviserades ytterligare, och lagom till de nya funktionsbaserade 
byggreglerna som infördes 1994 började LBAB tillverka färdiga volymer i fabrik för produktion 
av flerbostadshus i trä, se Figur 2-4. LBAB använder sig idag av modern teknik och satsar på 
forskning och utveckling för att främst utveckla byggtekniker och produktionsmetoder. 
(Olofsson et al, 2004) 
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Figur 2-4 : Lindbäcks Bygg AB, Piteå 

 
Omsättningen för LBAB uppgick år 2006 till 270 MKr, och företaget hade då c:a 120 anställda. 
I fabriken producerades vid årsskiftet 2006/2007 c:a 125 kvm lägenheter varje dag. Detta 
kommer dock att utökas till c:a 200 kvm varje dag vid månadsskiftet april/maj 2007. Vid denna 
tidpunkt har den nya automatiserade produktionslinjen byggts och utvecklats fullt ut. (Forsell, 
2007) 
 
De flesta av LBAB’s leveranser går till Mälardalen och centrala Stockholms utkanter. Några 
exempel på kunder är: HSB, Stiftelsen Stockholms StudentBostäder, Svenska Bostäder samt 
även en del privata fastighetsägare som exempelvis Lindbäcks Hyresfastigheter AB. (Forsell, 
2006) 
 
Verksamheten vid LBAB är enligt Olofsson et al. (2004) indelad i fem avdelningar. 
• Projekteringsavdelningen ansvarar för offertarbetet, upphandlingen, projektering samt 

bestämmer inköpskvantiteter och behov av produktionskapacitet. 
• Försäljningsavdelningen sköter försäljningen av nya objekt samt håller kontakten med 

gamla och nya kunder. 
• Projektavdelningen ansvarar för arbetet på byggarbetsplatsen, där platschefen har det 

yttersta ansvaret. 
• Produktionsavdelningen ansvarar för produktionen i företagets fabrik i piteå. 

Produktinscheferna planerar produktionen i fabriken. Denna person har också ansvar 
för planering av transporten från fabrik till byggplats. 

• Inköpsavdelningen sköter upphandling av material och tjänster; årsavtal, offertinköp 
samt underentreprenader till fabriken och till byggplats. 

 
Den industriella byggtekniken som LBAB använder sig av har många fördelar. Det ger en 
kortare byggtid totalt sett, men även en kortare process ute på byggarbetsplatsen. Detta bidrar 
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bl.a. till en trevligare boendemiljö för intilliggande bostäder. Fabriksbyggda bostäder ger också 
goda förutsättningar för ett torrt byggande. (Forsell, 2006). 
 
Produktionen vid LBAB består enligt Forsell (2007) främst av studentbostäder, hotell, 
flerbostadshus med två till fem våningar och seniorbostäder. 
 
När volymerna färdigställts lastas dessa för transport till byggarbetsplatsen. Varje lastbil 
transporterar tre volymer. När volymerna anländer till byggarbetsplatsen är mark- och 
grundarbeten färdigställda av anlitad underentreprenör. (Olofsson et al., 2004)  
 
Vägen från tillverkning till montering på byggplats visas i Figur 2-5.  
 

 
Figur 2-5: Produktionsprocessen för trävolymbyggnad (Höök, 2005) 

 

2.3 Konstruktionssystem för trävolymbyggnad 
I fabrik produceras skivelement i form av väggar, bjälklag och innertak. Därefter monteras 
dessa element samman till en volym bestående av en hel eller en del av en lägenhet. Volymerna 
färdigställs i fabriken med yttre väggbeklädnad1, golvbeläggning, inredning samt installationer 
som VVS-, ventilation-, och elinstallationer. (Forsell, 2006) 
 

                                                 
1 Putsad fasad åtgärdas på byggarbetsplatsen. 
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Man brukar skilja på torra och våta volymer. De våta volymerna innehåller våtutrymmen som 
exempelvis badrum och kök, medan de torra volymerna utgörs av sovrum, vardagsrum, etc. 
Vid produktion av studentbostäder, där en hel lägenhet utgörs av en och samma volym, görs 
ingen skillnad mellan torra och våta volymer, utan sovrum, kök och badrum finns i en och 
samma volym. Det är enbart vid produktion av större lägenheter som denna uppdelning sker.  
 
När volymerna färdigställts transporteras dessa ut på byggarbetsplatsen där installationer kopplas 
samman till ett fungerande system, och volymerna monteras samman för att uppfylla kraven på 
den globala stabiliteten, Figur 2-6. 
 

 
Figur 2-6 : Montering vid byggarbetsplats 

 
Ett volymelement består vanligtvis av fyra bärande väggar som omsluter ett golvbjälklag (GB) 
och ett innertak (TB). Väggarna utgörs av ytterväggar (YV) och volymskiljande väggar (VSV). 
Volymelementen kan även innehålla icke bärande mellanväggar (MV), vilka används endast 
som rumsavskiljande.  
 
De bärande väggarna har till uppgift att bära de vertikala lasterna bestående av bl.a. byggnadens 
egentyngd, nyttiga laster, snölaster samt även stabilisera byggnaden mot horisontella laster 
bestående av vindlaster och snedställningskrafter.  
 
De horisontella lasterna transporteras genom skivverkan av bjälklag och bärande väggar i varje 
volym för sig. Volymerna på översta våningen utsätts enbart för de vindlaster som verkar mot 
dess egna väggar samt mot ovanliggande yttertak. För att förhindra att den översta volymen 
glider av den underliggande utnyttjas friktion mellan volymerna. Denna friktionskraft belastar i 
sin tur den underliggande volymen men en horisontell kraft i höjd med takbjälklaget, varför 
den nedersta volymen blir belastad med störst kraft i volymtornet. 
 
Förutom de vertikala lasterna så verkar horisontella laster bestående av bl.a. vindlaster och 
snedställningskrafter också på byggnaden. Dessa laster kommer att medföra ett tillskott till den 
belastning som väggreglarna utsätts för och beror på byggnadens yttre geometri. 
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2.4 Kv. Dobben 1 Haparanda 
Detta examensarbete är speciellt inriktat mot ett referensprojekt byggt av LBAB och förvaltat 
av Akelius Fastigheter AB. Huset är beläget i Haparanda, och är ett av få volymbyggda trähus 
över fyra våningar i Sverige, se Figur 2-7.  
 

 
Figur 2-7 : Foto av färdigställt hus enligt Duo-konceptet 

 
Vid tävlingen ”Bygg nytt med trä” som utlysts av SABO och HBV i syfte att dels få igång en 
teknikutveckling avseende bostäder byggda med trästomme, och dels ge sina medlemsföretag 
tillgång till ramavtal för produktion av flervåningsträhus, blev LBAB’s förslag Duo5 ett av 
vinnarförslagen, se Figur 2-8. Förslaget som utarbetades i samarbete med Tirsén & Aili 
Arkitekter AB består av två självständiga huskroppar som kan varieras oberoende av varandra, 
därav namnet Duo. Dessa huskroppar sammanlänkas av en korridor med ingång till samtliga 
lägenheter. Siffran 5 i namnet syftar på antalet lägenheter per våningsplan som uppgår till fem, 
men ramavtalet tillåter dels en höjning av antalet lägenheter till sex per våning, typhuset Duo6, 
samt även en sänkning till lägenhetsantalet fyra, typhuset Duo4. (Lindbäcks Bygg AB, 2006) 
 

 
Figur 2-8 : Arkitektskiss av typhuset Duo5. (Lindbäcks Bygg AB, 2006) 

 
Husen i Kv. Dobben 1 utgår från typhuset Duo5 men avviker bl.a. genom att översta våningen 
innehåller tre lägenheter istället för fem. 
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2.4.1 Konstruktionssystemet för Dobben 1 
Husets byggnadssystem grundar sig som sagt i två separata huskroppar som stabiliserar sig själva 
mot vertikala och horisontella laster. De ingående volymerna som huset byggs upp av placeras i 
respektive huskropps längdriktning så långt som möjligt enligt Figur 2-8.  
 
Korridor och Trapphus 
Korridorbjälklaget som separerar de båda huskropparna från varandra är prefabricerat och sitter 
fastmonterat i de volymer som angränsar till korridoren. Ett gångjärn möjliggör en effektiv 
produktion av detta utrymme, då bjälklaget i korridoren enkelt kan fällas ned mot motstående 
volymväggar vid montering. Takbjälklag förekommer alltså inte för korridoren, utan ett icke 
bärande innertak byggs upp på plats. Intilliggande trapphus och hisschakt byggs i fabrik till 
färdiga volymer likt lägenheterna. 
 
Volymskiljande väggar 
De volymskiljande väggarna utgörs av en dubbel regelstomme när två volymer ställs mot 
varandra. En regelstomme bestående av 45x95 mm2 reglar utgör dessa väggar som varken 
angränsar till den yttre miljön eller korridoren. Takstolar belastar inte denna väggtyp. Detta för 
att undvika grova virkesdimensioner i väggar inom lägenheter, och därmed gå miste om 
potentiell lägenhetsyta 
 
Ytterväggar 
De volymer som angränsar till den yttre miljön kommer att konstrueras med en yttervägg som 
är bredare än de volymskiljande väggarna. Denna väggtyp är uppbyggd av reglar med måtten 
45x170 mm2 för att nå fullgod värmeisolering. Skulle väggen istället angränsa mot korridoren 
så kommer den att bestå av reglar med måtten 45x145 mm2. Det är ytterväggarna som bär upp 
egentyngder från takstolar, samt ovanliggande snölast. 
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3. Horisonalstabilisering 
En byggnads bärande system har till uppgift att föra ned laster till grundkonstruktionen. 
Lasterna kan exempelvis bestå av egentyngder hos ingående byggnadsdelar, nyttiga laster i form 
av inredning inne i byggnaden samt variabla laster som snölaster. För ett flervåningshus med 
träregelstomme leds alla dessa laster ned till grunden via bjälklag och väggreglar. Det finns dock 
ytterligare laster som måste beaktas. Dessa verkar i byggnadens horisontella riktning till skillnad 
mot de övriga lasterna, och ett speciellt system måste finnas för att de ska kunna ledas ned till 
grundkonstruktionen, se Figur 3-1. (Johnsson et al., 2006) 
 
 
 

 
Figur 3-1: Principer vid stabilisering 

 
De horisontella lasterna utgörs av vindlaster men även pelares oavsiktliga snedställning. 
Snedställningen anser Johnsson et al. (2006) vara sammansatt av en systematisk del α0 som är 
lika för alla pelare, men även en slumpmässig del, αδ enligt Figur 3-2.   
 

 
Figur 3-2 : Snedställningens systematiska respektive slumpmässiga delar (Johnsson et al., 2006) 

 
De system som är vanligast i horisontalstabiliserande syfte är dragstag av stål, snedsträvor av trä, 
samt skivverkan av gipsskivor eller en träbaserad skiva. För större konstruktioner som 
exempelvis hallbyggnader använder man sig vanligtvis av dragstag i stål. Men detta används 
dock inte i stor utsträckning för träregelkonstruktioner.  
 

FÖRE EFTER

Inget konstruktionselement kan ta upp 
den horisontella lasten och systemet 
kollapsar. 

Diagonalen tar upp den horisontella 
kraften och systemet med en diagonal 
är därigenom stabilt. 

Den horisontella kraften tas upp som 
skjuvkrafter i skivan, skivverkan, och 
systemet är stabilt. 
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Vissa träkonstruktioner som exempelvis flervåningshusen i Sundsvalls inre hamn använder sig 
av snedsträvor i de horisontalstabiliserande väggelementen. Men det absolut vanligaste 
horisontalstabiliserande systemet som används vid byggande av lätta träregelkonstruktioner 
utgörs av skivverkan. Detta används i såväl villor, som vid byggande av platsbyggda 
flervåningshus, (Persson, 1998). 
 

3.1 Skivverkan 
Tak, golv och väggar som har en väggbeklädnad bestående av skivor (t.ex. plywood, 
gipsskivor, etc.) har stor styvhet vid belastning i dess eget plan och kan enkelt stabilisera 
byggnaden mot uppträdande horisontella laster orsakade av vind och snedställningskrafter. 
Väggskivorna kan då ersätta eventuella snedsträvor eller vindfackverk som stabiliserande 
element, se Figur 3-3. (Carling et al., 1992) 
 

 
Figur 3-3 : Kraftspel vid skivverkan av väggar och bjälklag (Carling et al.,1992) 

 
I figuren ovan verkar vindlasten mot en enplansbyggnads långsida. Långsideväggens överkant 
vilar mot takskivan samtidigt som underkant vilar mot grundkonstruktionen, alternativt en 
bjälklagsskiva. Dessa två belastas med en jämnt utbredd horisontell last (i figuren endast 
illustrerat för fallet med belastad takskiva). Takskivan fungerar som en hög I-balk där 
kantbalkarna vid de två långsidorna kan representera balkens över- respektive underfläns. Själva 
skivbeklädnaden för taket representerar balkens liv, se Figur 3-4. Den utbredda vindlasten 
transporteras vidare mot husets gavel, där väggelementen verkar som ett upplag för den tänkta 
I-balken. (Carling et al., 1992) 
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Figur 3-4 : Ett bjälklag illustrerad som en I-balk (Carling et al.,1992) 

 

3.1.1 Väggar 
Väggelementen transporterar lasterna vidare till grundkonstruktionen genom skjuvning, dock 
skulle byggnaden betraktas som stabil även utan en av de båda kortsidesväggarna. Om detta 
skulle inträffa så kommer den resterande väggen att ta upp vindlasten, medan de krafter som 
orsakats av vindlastens excentricitet jämte de lastbärande kortsidesväggarna kommer att tas upp 
av långsidesväggarna, se Figur 3-5. (Carling et al., 1992) 
 

 
Figur 3-5 : Moment tas upp av en vägg vinkelrätt vindlasten (Gyproc & Södra Building Systems AB, 

2003) 

 
Den vanligaste skivbeklädnaden som används idag vid byggande av bostäder med lätt 
träregelstomme är gipsskivor. Spånskivor och träfiberskivor används också, framförallt då vid 
produktion av småhus. Väggreglarna som skivorna monteras fast i har oftast också som 
huvudfunktion att bära de vertikala lasterna och är därför också monterade vertikalt. Dock 
finns tillfällen när ytterväggar och dess vertikala träreglar förses med horisontellt placerade reglar 
påspikade. Detta görs då i ett led för att uppnå en tjockare vägg och utöka isolertjockleken. 
Skivorna monteras oftast stående, men behöver i de fall liggande reglar existerar monteras 
liggande. (Carling et al., 1992) 
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Beklädnad som utgörs av träpanel (exempelvis byggnadens yttre väggbeklädnad, eller ett 
innertak spikat av råspont) kan ta upp mindre krafter, men styvhet och bärförmåga är inte 
tillräckligt stor att den kan utnyttjas till stabilisering. (Carling et al., 1992) 
 
En vägg utgörs aldrig av en enda skiva, utan består för det mesta av flera ingående skivelement, 
ofta skilda åt av öppningar för fönster och dörrar. Skivor monteras mellan dessa öppningar, 
men även ovan dörröppningar samt ovan och under fönsteröppningar. Dock försummas 
vanligtvis den stabiliserande funktionen hos de mindre skivelementen. (Carling et al., 1992) 
 
Mekaniska förband används vid infästning av skivor mot stomkonstruktionen, normalt skruv. 
Limmade förband är oftast inte lämpligt för detta ändamål eftersom limningen kan ge upphov 
till alldeles för stora spänningskoncentrationer i skivorna. (Carling et al., 1992)  
 

3.1.2 Kraftfördelning 
I Figur 3-6 illustreras kraftfördelningen för ett godtyckligt väggelement. Den mittersta figuren 
illustrerar kraftfördelningen i träregelstommen, och den undre kraftfördelningen i skivorna. 
Figuren visar också vid träregelväggens nedre kant att angränsande skivelement balanserar 
varandra, och att väggen måste infästas vid väggens ändar och vid öppningar för dörrar och 
fönster eftersom de små skivelementens stabiliserande funktion försummas. (Carling et al., 
1992) 

  
Figur 3-6 : Schematisk bild av kraftspelet i en vägg (Carling et al.,1992) 

 
Liknande väggskivor i olika våningar ska i möjligaste mån placeras ovanför varandra. Detta för 
att horisontella och vertikala upplagsreaktioner från väggskivor förs ned till grunden via 
underliggande väggelement, se Figur 3-7.  
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Figur 3-7 : Väggreglars belastning från skivbeklädnad 

 
För att förklara kraftfördelningen i Figur 3-6 och Figur 3-7 illustreras en regelstomme i Figur 
3-8. I denna figur har väggskivan av pedagogiska skäl krympts något, och den spikade/skruvade 
infästningen har ersatts med elastiska fjädrar i varje hörn. När regelstommen sedan belastas med 
en horisontell kraft H i regelstommen vid hörn B tänjs fjädrarna ut i två av hörnen belägna i 
den långa diagonalen samtidigt som de två återstående fjädrarna i den korta diagonalen trycks 
ihop något. På den vägen uppkommer de nedåtriktade krafterna längs regelväggens sida 
närmast den påförda lasten i Figur 3-6 respektive Figur 3-7. (Carling et al., 1992) 
 

 
Figur 3-8 : Obelastad, respektive belastad skiva infäst i regelstomme med fjädrar (Carling et al.,1992) 

 
För mindre byggnader med som högst två våningar behövs som regel inte byggnadens stabilitet 
mot horisontella laster kontrolleras genom beräkning. Av tidigare erfarenheter konstateras att 
huset har tillräcklig stabilitet om ytterväggarna i samtliga väderstreck är försedda med 
skivbeklädnad på som minst ena sidan av stommen. En förutsättning för att detta ska gälla är att 
de stabiliserande väggskivorna har en höjd som motsvarar minst en våning av huset, samt att 
skivorna monteras med de rekommendationer som tillverkaren ställer på produkten avseende 
skruvavstånd och skruvtyp, alternativt spikavstånd och spiktyp. Skulle de bärande väggarna 
innehålla stora mängder öppningar för fönster, dörrar och dylikt, vilket begränsar det 
stabiliserande systemet på så vis att skivbeklädnadens storlek och omfattning reduceras, så måste 
dock en bärförmågekontroll med avseende på stabilitet utföras. (Carling et al., 1992) 
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3.2 Beräkningsmodell för förbindarnas hållfasthet 
En förenklad modell framtagen av (Källsner, 1984) är avsedd att ge praktiskt användbara 
dimensioneringsuttryck för skjuvbelastade träregelväggar. Metoden kan endast användas då de 
vertikala reglarna är förhindrade att lyfta från grunden eller underliggande regelvägg. Detta kan 
uppfyllas genom att regelväggarna fästs fast i underkant, eller att egentyngder är i sådan 
omfattning att lyftning förhindras. Modellen bygger på nedanstående antaganden. (Källsner, 
1984) 
 

1. Förskjutningarna i väggenheten är små i förhållande till väggenhetens höjd och bredd. 
 
2. Förskjutningsmodulen hos förbanden mellan skivor och reglar, som varierar med 

hänsyn till aktuell deformationsnivå, sätts lika med det mest deformerade förbandets 
sekantmodul. 

 
3. Reglarna är böj- och töjningsstyva. 
 
4. Reglarna är ledat infästa i varandra. 
 
5. Skivorna är styva. Bland annat bortses från inverkan av skjuvdeformationer och 

buckling. 
 
6. Skivornas ränder kan förskjutas fritt, d.v.s. utan att anliggning uppstår mellan 

närliggande skivor eller mellan skivor och intilliggande konstruktionsdelar. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att vissa av ovanstående antaganden överskattar konstruktionens 
bärförmåga och underskattar förskjutningar i konstruktionen, medan övriga underskattar dess 
bärförmåga och överskattar förskjutningarna. Bl.a. innebär antagande 4 att man bortser från den 
uppstyvande effekt som reglarna själva bidrar till, och underskattar då regelväggens bärförmåga. 
(Källsner, 1984) 
 

3.2.1 Lösningsmetodik 
Lösningsmetodiken åskådliggörs genom att bärförmåga och förskjutningar beräknas för en 
väggenhet uppbyggd enligt Figur 3-9. Problemet kan lösas på två olika sätt. Detta utförs 
antingen med hjälp av jämviktsekvationer eller enligt satsen om den potentiella energins 
minimum. 
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Figur 3-9 : Stående skiva i vertikalt regelsystem 

 
Väggenheten i Figur 3-9 utgörs av en stående skiva monterad på ett vertikalt regelsystem 
bestående av tre reglar, hammarband och syll. Avståndet mellan spikar/skruvar är på det yttre 
reglarna satt till t längdenheter, på den inre regeln u längdenheter, och på hammarband 
respektive syll s längdenheter.  
 
Ett antagande görs om att förbindarna i form av spik eller skruv monteras på skivans rand. 
Istället för att montera dessa något indragna mot reglarnas mitt görs denna förenkling i 
modellen. 

 
Figur 3-10 : Skiva och regelverk deformeras 

 
När en kraft F appliceras vid hammarbandet enligt Figur 3-10 kommer väggenheten att 
deformeras genom snedställning av de vertikala reglarna samt horisontell förskjutning av 
hammarbandet. Detta gäller p.g.a. antagandet som gjorts om att reglarna är ledat infästa i 
hammarband och syll.  
 
Väggskivans bärförmåga begränsas bl.a. av att kraften i fästdonet inte får överskrida det enskilda 
fästdonets dimensionerande bärförmåga vid tvärkraftsbelastning. Den beräknade bärförmågan 
uttrycks då som den horisontella kraften i skivans överkant, HRd. 
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 där,  

xmax betecknar x-koordinaten för den mest utsatta förbindaren. 
ymax betecknar y-koordinaten för den mest utsatta förbindaren. 
Σxi

2 betecknar summan av alla förbands kvadrerade x-koordinat. 
Σyi

2 betecknar summan av alla förbands kvadrerade x-koordinat. 
h betecknar skivans totala höjd. 
Fvd betecknar fästdonets dimensionerande bärförmåga vid tvärkraftsbelastning. 

 
För väggenheter uppbyggda av skivor med dimensionerna 1200x2400 mm2 och fästdon med 
samma förbindaravstånd i alla kantreglar förutom mittregeln som förses med det dubbla 
avståndet kan förenklade uttryck användas. Dessa uttryck redovisas i Tabell 3-1 och är hämtade 
från (Carling et al., 1992). Konstanterna s, t, u och v definieras i Figur 6-3. 
 

Tabell 3-1: Förenklad beskrivning av hållfasthet för några väggtyper (Carling et al., 1992) 

Nr Typ av bxh  Spikdelning Bärförmåga  

  väggelement [mm]   HRd

1  1200 x 2400 s = t = u/2 1,0nFvd

2  1200 x 2400 s = t 0,95nFvd

3  1200 x 2400 s 0,20nFvd

4  1200 x 2400 s = v/2 0,34nFvd

5  1200 x 2400 t = u/2 0,34mFvd

6  1200 x 2400 t = u/2 0,28mFvd

7  2400 x 2400 s = v/2 0,68nFvd
     

 
En vägg kan ta upp last i skivor monterade på båda sidor om träregelstommen, samt i högst 2 
lager skivor / sida. Detta innebär att en regelvägg med mått motsvarande en skivas längd får en 
total horisontell lastupptagande förmåga som kan uttryckas i ekvation 3.2, (Gyproc AB, 2003): 
 
 2,2,2,1,1,2,1,1,, sidlagRdsidlagRdsidlagRdsidlagRdtotRd HHHHH +++=  (3.2) 

 
Ekvation 3.2 grundar sig i de hållfasthetsvärden som Gyproc AB presenterar. Gyproc AB 
presenterar olika hållfasthetsvärden för samma skivor placerade i olika lager, vilket möjliggör en 
addition av skivornas hållfasthet. Denna addition är enligt Girhammar (2007) enbart tillämpbar 
där en hållfasthetsreduktion är utförd på det yttre skivlagret. Detta p.g.a. att det skivlager som 
ligger längst bort ifrån regelstommen inte kommer att kunna verka med samma effektivitet som 
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det inre lagret närmast regelstommen. Skillnaden kan åskådliggöras genom att jämföra de 
värden som BPB Gyproc AB presenterar för dess brandskiva Protect-F tillsammans med 
gipsskruven Quick. Dimensionerande bärförmågan för det enskilda fästdonet uppgår till 320 N 
om skivan monteras närmast regelstommen. Om skivan monteras i det yttre lagret kommer 
bärförmågan att reduceras till 240 N, alltså 75 % av bärförmågan för det inre lagret. 
 
För en regelvägg som inte har samma skivmaterial eller spikdelning på båda sidorna av 
regelstommen får bärförmågan beräknas som endast 75% av sidornas summerade bärförmåga. 
(Carling et al., 1992) 
 
När en vägg består av två lager skivor på samma sida om regelstommen ska lasten fördelas ut på 
respektive skivlager. Det är då oftast gynnsamt att låta det inre skivlagret ta en större kraft än 
det yttre. Vid användande av två olika typer gipsskivor i de olika lagren bör skivan med störst 
förbandskraft, alltså den skivan som placeras närmast regelstommen, användas till att ta upp 
störst kraft genom en tätare infästning av förbindare. (Gyproc AB, 2003) 
 
Fästdon får inte fästas hur tätt som helst, dock finns ingen klar regel för begränsningen av detta. 
Ett avstånd på 100 mm är gångbart i de allra flesta fall om förbindare fästes in likt elementarfall 
1 i Tabell 3-1. Tester har visat att spikavstånd ned mot 25 mm inte är gångbart, dock kan ett 
avstånd på 50 mm vara godtagbart i vissa fall. (Girhammar, 2007) 
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4. Förband 
Förband i träkonstruktioner kan vara av många olika typer. Den förbandstyp som är vanligast 
vid montering av skivbeklädnad mot en träregelvägg är dymlingsförband. 
 
En dymling definieras som en rak, cylindrisk kropp utan gängor, skalle eller spets. Dessa 
tillverkades förr av hårda träslag som exempelvis ek, men framställs idag för det mesta av stål. 
Dymlingsförbandet är ett förband där kraften överförs med mekaniska förbindare monterade 
vinkelrätt kraftriktningen. Denna förbandstyp är den absolut vanligaste i Sverige idag, och hit 
räknas förutom dymlingar alla spikförband, de flesta skruvade förband samt spikplåtar. 
(Johnsson et al., 2006) 
 
De olika förbindarna som ingår i gruppen dymlingsförband vilar alla på samma teoretiska bas 
framtagen av Johansen (1949) trots att de faktiskt skiljer sig en del från varandra. Om 
förbindaren är förankrad via t.ex. spikens skalle, eller en mutter blir bärförmågan högre. Detta 
gäller vid de brottmoder i Tabell 4-1 som är markerade med en *, alltså de brottmoder där 
förbindaren deformeras och dragkrafter uppstår i densamma. (Johnsson et al., 2006) 
 
När ett förband belastas enligt Figur 4-1 kommer träet att trycka med en last mot dymlingen. 
Dymlingen fungerar då som en balk belastad med lasten som man kallar hålkanttryck. Den 
parameter som huvudsakligen styr förbandets bärförmåga är träets hålkantshållfasthet fh. 
Hålkanthållfastheten kan bestämmas med en försöksuppställning enligt Figur 4-1 där den 
maximala uppmätta kraften divideras med den projicerade arean av dymlingen. Men för spikar 
med upp till 8 mm diameter kan empiriska uttryck enligt ekvation 4-1 och 4-2 användas. 
(Johnsson et al., 2006) 
 

 
Figur 4-1 : Provkropp för bestämmande av hålkanthållfasthet (Johnsson et al., 2006) 

 
Utan förborrning: 

3,0082,0 −⋅⋅= df khk ρ  [N/mm2] (4.1) 
 
Med förborrning: 

( khk df ) ρ⋅⋅−⋅= 01,01082,0  [N/mm2] (4.2) 
 

där, 

kρ  betecknar trämaterialets densitet 
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d  betecknar spikens diameter 
 
Eftersom dymlingen kan utbilda en flytled kommer dymlingens flytmoment att ha betydelse för 
förbandets bärförmåga. Enligt (Johnsson et al, 2006) kan flytmomentet för spikar beräknas som: 
 
För rund trådspik: 

6,2180 dM yk ⋅=  [Nmm] (4.3) 

 
För kvadratisk trådspik 

6,2270 dM yk ⋅=  [Nmm] (4.4) 

 
För att kunna beräkna dymlingens bärförmåga Rk när två trästycken med olika 
hålkanthållfasthet sammanfogas, införs parametern β: 
 

kh

kh

f
f

1

2=β  (4.5) 

 
Då förbandet belastas kan det gå till brott på flera olika sätt, flera s.k. brottmoder. Hållfastheten 
kan enligt Tabell 4-1 beräknas för de olika brottmoderna, där brottmod (a) och (b) betecknar 
stabilt fästdon där endast trämaterialet ger vika.  
 

Tabell 4-1 : Brottmoder vid tvärkraftsbelastade dymlingar (Eurocode 5, 2003) 
   

dtfR h 11,=  (a)

βdtfR h 21,=  (b)
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4.1 Dimensionering genom provning 
Dimensionerande bärförmåga hos en byggnadsdel kan bestämmas genom experimentella tester. 
Detta förutsatt att en mängd provkroppar undersöks, och resultatet utvärderas med statistiska 
metoder. Ett medelvärde x  bestäms genom att summera de olika provkropparnas maximala 
bärförmåga, och dividera summan av mätvärdena med antalet mätvärden enligt ekvation 4.6. 
För att undersöka spridningen bland de olika mätvärdena beräknar man standardavvikelsen 
enligt ekvation 4.7. En stor spridning bland resultaten ger ett stort värde på standardavvikelsen 
s. För att kunna bestämma ett karakteristiskt värde på bärförmågan måste ytterligare två 
parametrar bestämmas. Dessa är variationskoefficienten V enligt ekvation 4.8 samt även 
konstanten kpn som beror av aktuell fraktil och antalet mätvärden. (Boverket, 1994) 
 

n

x
x

n
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== 1  (4.6) 
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x
sV =  (4.8) 

 
Enligt gällande standard ska det karakteristiska värdet bestämmas inom en 5 % fraktil, med 75 
% konfidensnivå. Alltså det framräknade hållfasthetsvärdet xk kommer med 75 % sannolikhet att 
täcka 95 % av de vanligast förekommande värdena. xk beräknas med ekvation 4.9 och värdet på 
konstanten kpn hämtas ur (Boverket, 1994). 
 

( )Vkxx npk −= 1  (4.9) 
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5. Skivors egenskaper 
Skivor av trä omfattar bl.a. plywood, lamellskivor, massivträskivor, spånskivor, träfiberskivor 
och kompositskivor. OSB-skivor går under kategorin spånskivor. (Fryk et al., 2006)  
 
Utöver dessa skivor används gipsskivor frekvent inom byggandet. 
 
Genom att tillverka skivor av råvaran trä minskar effekten av den anisotropi och heterogenitet 
som utgör träets huvudsakliga nackdelar. Råvara som inte duger till sågtimmer eller massaved 
kan då göra nytta i byggnadskonstruktioner. Idag är det spånskivetillverkningen som är den 
dominerande typen av skivindustri och står för mer än 60 % av Europas skivproduktion. (Fryk 
et al., 2006) 
 
För att kunna bestämma en väggenhets bärförmåga enligt metoder redovisade i avsnitt 3.2.1 
måste förbindarens bärförmåga först beräknas.  
 
Skivmaterialets hålkanthållfasthet beräknas genom provning med en försöksuppställning enligt 
Figur 4-1. Dock har inte testerna utförts inom ramen för detta arbete, utan testerna är sedan 
tidigare utförda i Johnsson et al. (2004). En mängd olika skivmaterial har testats, där tre av dessa 
valts ut till detta examensarbete. De skivmaterial som valts ut är en 22 mm plywood, en 10 mm 
OSB samt en 22 mm spånskiva.  
 
Maximala laster utläses från testresultaten för de olika skivmaterialen, varefter en del statistiska 
utvärderingar av mätresultaten utförs för att slutligen åstadkomma ett dimensionerande värde på 
skivans hålkanthållfasthet. Tillvägagångssättet för detta redovisas i nedanstående avsnitt för de 
olika skivmaterialen. 
 

5.1 Gips 
Gipsskivor används invändigt i väggar och tak som rumsavskiljande och i brand- och 
ljudavskiljande konstruktioner. Gipsskivans goda brandegenskaper kommer från gipskärnan. 
Utöver gips så utgörs dessa skivor av ett kartongskikt på vardera sida om skivan. Detta skikt 
finns som underlag för eventuell ytbehandling (exempelvis målning), men kartongskiktet bidrar 
även till ökad skjuvhållfasthet vilket med fördel kan utnyttjas vid skivverkan. Gipsskivans kärna 
består av gipskristaller, alltså kalciumsulfat med kristallbundet vatten. Vid upphettning av gipsen 
frigörs det kristallbundna vattnet och avgår som vattenånga. Denna process kallas kalcinering 
och kräver stora mängder energi, därav kommer de värmeisolerande egenskaperna. (Gyproc & 
Södra Building Systems, 2003) 
 
En av de största tillverkarna av gips är BPB Gyproc AB, och dessa tillverkar också de skivor 
som finns i LBAB’s volymbyggda trähus. Skivorna som används i huset är av modellen Protect-
F, och är den modell som skyddar stommen bäst vid brand. (Gyproc AB, 2003). 
 
De skivor som tas i beaktning är de invändigt monterade brandskyddsskivorna Protect-F från 
BPB Gyproc AB. De utvändigt monterade vindskivorna GU9 bidrar också till det 
horisontalstabiliserande systemet. 
 
Någon hålkanthållfasthet beräknas inte för gipsskivorna då värden på förbindarens 
dimensionerande bärförmåga presenteras i Gyproc AB (2003) för BPB Gyproc AB’s egen skruv 
Quick. 
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5.2 Plywood 
Plywoodskivan tillverkas genom att ett antal träfaner limmas samman så att fiberriktningen i 
angränsande faner bildar rät vinkel mot varandra, se Figur 5-1, (Carling et al., 1992). De flesta 
träslag kan anses lämpliga för tillverkning av plywood, men K-plywood (de skivor som används 
i bärande syfte; Konstruktions-plywood) tillverkas i Sverige uteslutande av gran, (Fryk et al., 
2006). Importerad K-plywood kan utgöras av exempelvis björk (från Finland) eller douglas fir 
(från USA och Canada).  
 

 
Figur 5-1 : Plywoodskivans uppbyggnad, (Carling et al., 1992) 

 
Trästockarna kapas i längder som motsvarar de färdiga skivornas mått. Därefter basas stockarna, 
d.v.s. de behandlas med vattenånga eller hett vatten för att förenkla svarvning. Stocken spänns 
sedan fast i svarven och ett näst intill ändlöst faner skalas loss med hjälp av en vass kniv. 
Faneren delas i mindre stycken, torkas och kvalitetssorteras. Därefter appliceras lim och faneren 
läggs samman till en komplett skiva. Efter att limmet härdat under tryck och hög värme (över 
100°C) renskärs skivorna, och efterbearbetas med exempelvis fals eller not och spont. (Carling 
et al., 1992) 
 
Eftersom att fuktrörelser i trä skiljer sig stort mellan fiberriktningen och riktningen vinkelrätt 
fibrerna bör plywoodskivan vara uppbyggd av ett ojämnt antal träfaner, symmetriskt placerade 
m.a.p. fiberriktningen. Av denna anledning reglerar svenska bestämmelser plywoodskivans 
geometri. Enligt dessa ska en skiva av K-plywood vara som minst 6,5 mm tjock och som grövst 
30 mm. Högst 5/7 av skivtjockleken får bestå av skivor i samma fiberriktning. (Carling et al., 
1992) 
 

5.2.1 Testresultat 
Tre provkroppar, märkta P22601, P22602 samt P22603, har testats enligt Figur 4-1 av 
Johnsson et al. (2004) och resultaten redovisas grafiskt i Bilaga 1. Provkropparna utgörs av en 
22 mm tjock plywoodskiva med en 6.0 mm rund ringspik. 
 
Uppmätta maximilaster: 
P22601: 6804 N 
P22602: 6235 N 
P22603: 7572 N 
 
Dessa värden utvärderas med statistiska metoder enligt avsnitt 4.1, där medelvärde, 
standardavvikelse m.m. beräknas för slutligen ge ett dimensionerande värde på 
hålkanthållfastheten. För utförliga beräkningar, se Bilaga 1. 
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fh = 35.831 N/mm2

 

5.3 Spånskivor 
En spånskiva är normalt uppbyggd av skikt av spån av olika storlek. OSB-skivan går som sagt 
under kategorin spånskivor, där ”stora spån” används vid produktionen. Under 1930-talet var 
Sverige den största producenten av spånskivor i världen och i Sverige används uteslutande 
barrträ som råvara för spånskivor. Lövvirke går bra att använda men de tyngre träslagen, som de 
ädla lövträden, förekommer inte så ofta. Tunga lövträslag utgör mindre än 2 % av råvaran till 
den europeiska spånskiveindustrin. (Fryk et al., 2006) 
 

5.3.1 Testresultat 
Testerna med spånskiva utgörs också av tre provkroppar. Dessa är märkta med S22371, S22372 
samt S22373. Resultaten av dessa tester redovisas grafiskt i Bilaga 1. Provkropparna utgörs av 
en 22 mm tjock spånskiva med en 3.7 mm rund spik. 
 
Uppmätta maximilaster: 
S22371: 4789 N 
S22372: 5177 N 
S22373: 5163 N 
 
Fullständiga beräkningar för det dimensionerande värdet på hålkanthållfastheten redovisas i 
Bilaga 1. 
 
fh = 55.311 N/mm2

 

5.4 OSB (Oriented Strand Board) 
OSB är en relativt ny produkt som introducerades i början av 1990-talet och utgör ett bra 
komplement till plywood- och spånskivor. Skivorna framställs på liknande sätt som 
plywoodskivan, genom att träflisor limmas samman under tryck och hög värme. Träflisorna 
närmast ytan ligger i huvudsak i skivans längdriktning, alltså i riktning parallellt med skivans 
längre sida, och träflisorna i skivornas mitt ligger i huvudsak riktade i skivans tvärriktning. 
Skivan tillverkas av virke med liten diameter från t.ex. trädtoppar och skogsgallringar. (Karl 
Ljungberg AB, 2007) 
 

5.4.1 Testresultat 
Slutligen har också OSB testats som skivmaterial. Provkropparna som är sex stycken till antalet 
har märkts med O10371, O10372, O10373, O10374, O10375 samt O10376. Resultaten av 
dessa tester redovisas grafiskt Bilaga 1. Provkropparna utgörs av en 10 mm tjock OSB-skiva 
med en 3.7 mm rund spik. 
 
Uppmätta maximilaster: 
O10371: 5644 N 
O10372: 4612 N 
O10373: 3254 N 
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O10374: 6413 N 
O10375: 3759 N 
O10376: 2457 N 
 
Fullständiga beräkningar för det dimensionerande värdet på hålkanthållfastheten redovisas i 
Bilaga 1. 
 
fh = 8.559 N/mm2
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6. Analys 
Eftersom takhöjden i lägenheterna uppgår till 2400 mm måste väggelementen tillverkas högre 
än så. Detta p.g.a. att både golvbjälklaget och takbjälklaget infästes mot väggarnas sidor och 
rumshöjden mäts mellan golvbjälklagets överkant och takbjälklagets underkant, se Figur 6-1. 
 

 
Figur 6-1 : Infästning av golvbjälklag i väggelement 

 
Eftersom väggelementen också används till att stabilisera byggnaden mot horisontella laster, 
kommer den att förses med väggskivor av plywood och/eller gips. Gipsen används främst för 
att skydda stommen mot brand, men dess styvhet kan också utnyttjas till 
horisontalstabiliserande ändamål. Eftersom största krafterna kommer att verka på de nedersta 
våningarna så måste också dessa dimensioneras kraftigare än de övriga. De översta våningarna 
klarar horisontalstabiliteten bra genom enbart de brandskyddande gipsskivorna. I de nedersta 
våningarna kan man dock behöva använda sig av plywood för stabilisering eftersom plywood 
har en betydligt högre bärförmåga än gipsskivan.  
 
Vid produktion av plywood finns vissa begränsningar. En av dessa är dess dimensioner. 
Plywoodskivan tillverkas oftast inte i höjder större än 2400 mm, vilket skapar problem vid 
montering av dessa på större väggar. Ett sätt att lösa problemet är genom att montera en 
kortling i väggen vid plywoodskarven. När man gjort detta kan skivan fästas in längs alla fyra 
sidor, vilket är fördelaktigt ur ett hållfasthetsperspektiv.  
 
Ett alternativ för att uppnå en effektivare produktion av väggelementen är att ta bort den 
kortling som idag utgör plywoodskivans övre infästning, och därefter låta den vara fri. Detta 
kommer att innebära att hållfastheten reduceras, och en kontroll bör göras om denna reduktion 
är av betydande mått.  
 



 
Analys 

 

32 

6.1 Skivmaterials hålkanthålfasthet genom provning 
För att kunna bestämma en väggenhets bärförmåga enligt de metoder redovisade i avsnitt 3.2.1 
måste förbindarens dimensionerande bärförmåga beräknas, och detta görs i denna rapport 
utifrån skivmaterialets hålkanthållfasthet och ekvationerna i Tabell 4-1.  
 
De tester som utförts enligt Johnsson et al. (2004) på plywood och spånskiva överensstämmer 
förhållandevis väl med de hålkanthållfasthetsvärden som beräknats enligt avsnitt . Dock märks 
en väldigt tydlig skillnad för OSB-skivor. P.g.a. en väldigt stor spridning bland mätvärdena 
kommer det dimensionerande värdet att vara väldigt lågt. Spridningen kan illustreras med att 

t högsta värdet ligger på 6413 N och det lägsta ligger på 2457 N av totalt sex provkroppar.  

4

de  

6.2 Enskilda förbands dimensionerande bärförmåga 
Förbandens dimensionerande bärförmåga har beräknats enligt teorin från Johansen (1949), och 
baserar sig på två trämaterial som sammanfogats med en förbindare verkandes vinkelrätt 
kraftriktningen. Beräkningarna beror på de båda trämaterialens hålkanthållfasthet, tjocklek, 
samt även förbindarens flytmoment. 
 
Den dimensionerande bärförmågan för gipsskivorna är hämtade direkt från BPB Gyproc AB, 
och gäller för deras egen skruv, Quick. Skillnad råder mellan en skiva monterad i inre lagret 
och en skiva monterad i yttre lagret. Bärförmågan Fvd uppgår till 320 N om skivan monteras i 
det inre lagret närmast regelstommen, och 240 N om skivan monteras i yttre lagret. Dessa 
värden gäller för klimatklass 1 och säkerhetsklass 2. 
 
Carling et al. (1992) redovisar dimensionerande bärförmågan Fvd=400 N för en 8 mm tjock 
plywood baserat på de testresultat som presenteras i Källsner (1984).  
 
Beräkningarna av de enskilda förbandens dimensionerande bärförmåga utförs för samtliga 
brottmoder presenterade i Tabell 4-1, där den rådande brottmoden representerar den som ger 
lägst bärförmåga. Beräkningarna utförs för fem olika skivtyper. 
 

6.2.1 Skivbeklädnad: Plywood 8 mm 
Beräkningar för denna skivbeklädnad utförs i syfte att jämföra resultatet med de värden 
presenterade i Carling et al. (1992) som är baserade på de experiment som utförts av Källsner 
(1984).  
 
Hålkanthållfasthet genom beräkning 
Bärförmågan Fvd för fästdon i denna typ av skiva uppgår till 225 N respektive 193 N för de 
olika spikalternativen kvadratisk- respektive rund trådspik. Fullständiga beräkningar finns 
redovisade i Bilaga 2. 
 
Hålkanthållfasthet genom provning 
Genom att ersätta den enligt ekvation 4.1 beräknade hålkanthållfastheten med den som erhållits 
ur tester (se avsnitt 5.2.1) kan ett något mer tillförlitligt resultat presenteras. Bärförmågan Fvd 
uppgår då till 238 N respektive 206 N för de olika spikalternativen. Fullständiga beräkningar 
finns redovisade i Bilaga 2. 
 
 
Jämförelse med förbandsprovningar i Källsner (1984) 
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Denna plywoodskiva är av samma tjocklek som den som finns representerad i Källsner (1984). 
En jämförelse mellan beräknad bärförmåga och bärförmåga erhållen genom förbandsprovningar 
visar att bärförmågan enligt beräkningarna endast uppgår till c:a 60 % av den från 
förbandsprovningar i Källsner (1984). 
 

6.2.2 Skivbeklädnad: Plywood 15 mm 
Eftersom bärförmågan för fästdon som presenteras i (Carling et al., 1992) inte avser en 15 mm 
tjock plywoodskiva så måste bärförmågan för denna skivtjocklek beräknas. 
 
Hålkanthållfasthet genom beräkning 
Beräkningarna utförs likt för den något tunnare skivan. För den kvadratiska trådspiken erhålls 
en bärförmåga Fvd=282 N och för den runda trådspiken erhålls en bärförmåga Fvd=250 N. 
Fullständiga beräkningar finns redovisade i Bilaga 2. 
 
Hålkanthållfasthet genom provning 
Genom att ersätta den enligt ekvation 4.1 beräknade hålkanthållfastheten med den som erhållits 
ur tester (se avsnitt 5.2.1) kan ett något mer tillförlitligt resultat presenteras. För den kvadratiska 
trådspiken erhålls den dimensionerande bärförmågan Fvd=309 N, och för den runda trådspiken 
erhålls en bärförmåga Fvd=259 N. Fullständiga beräkningar finns redovisade i Bilaga 2. 
 
Jämförelse med förbandsprovningar i Källsner (1984) 
I detta fall används en 15 mm tjock skiva, och den dimensionerande bärförmågan från Carling 
et al. (1992) omräknas till att gälla för denna skivtyp. Detta utförs genom att jämföra den 
beräknade bärförmågan med den för den 8 mm tjocka skivan. 
 
Förhållandet mellan bärförmågan för de båda skivtjocklekarna uppgår till 25 % till den tjockare 
skivans fördel, när den runda spiken väljs som förbindare. Bärförmågan som finns presenterad i 
Carling et al. (1992) ökas därmed med 25 % för att få en högre bärförmåga till den tjockare 
skivan. Fästdonen i den tjockare skivan får då en bärförmåga på 503 N jämför med den tunnare 
skivans 400 N i klimatklass 1 och säkerhetsklass 2. 
 

6.2.3 Skivbeklädnad: Spånskiva 12 mm 
Beräkningar för denna skivbeklädnad utförs i syfte att jämföra resultatet med de värden 
presenterade i Carling et al. (1992) som är baserade på de experiment som utförts av Källsner 
(1984).  
 
Hålkanthållfasthet genom beräkning 
Bärförmågan Fvd för fästdon i denna typ av skiva uppgår till 293 N respektive 266 N för de 
olika spikalternativen. Fullständiga beräkningar finns redovisade i Bilaga 2. 
 
Hålkanthållfasthet genom provning 
Genom att ersätta den enligt ekvation 4.1 beräknade hålkanthållfastheten med den som erhållits 
ur tester (se avsnitt 5.2.1) kan ett något mer tillförlitligt resultat presenteras. Bärförmågan Fvd 
uppgår till 343 N respektive 280 N för de olika spikalternativen. Fullständiga beräkningar finns 
redovisade i Bilaga 2. 
 
 
Jämförelse med förbandsprovningar i Källsner (1984) 
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Denna spånskiva är av samma tjocklek som den som finns representerad i Källsner (1984). En 
jämförelse mellan beräknad bärförmåga och bärförmåga erhållen genom förbandsprovningar 
visar att bärförmågan enligt beräkningarna är c:a 56 % högre än den från förbandsprovningar i 
Källsner (1984). 
 

6.2.4 Skivbeklädnad: Spånskiva 15 mm 
Eftersom att bärförmågan för fästdon som presenteras i Carling et al. (1992) inte avser en 15 
mm tjock plywoodskiva så måste bärförmågan för denna skiva beräknas. 
 
Hålkanthållfasthet genom beräkning 
Den dimensionerande bärförmågan F  uppgår till 322 N respektive 266 N för de olika 
spikalternativen. Detta kan jämföras med den 15 mm tjocka plywoodskivan, där bärförmågan 

vd

är 14 % respektive 6 % högre för spånskivan. Fullständiga beräkningar finns redovisade i Bilaga 
2.
 
Hålkanthållfasthet genom provning 
En dimensionerande bärförmåga Fvd=335 N erhålls för den kvadratiska trådspiken. För den 
runda trådspiken blir det dimensionerande värdet av bärförmågan något mindre, 280 N. Dock 
är båda dessa värdena högre än de där hålkanthållfastheten beräknats, och bärförmågan är 9 % 
respektive 8 % högre än för den 15 mm tjocka plywoodskivan. Fullständiga beräkningar finns 
redovisade i Bilaga 2. 
 
Jämförelse med förbandsprovningar i Källsner (1984) 
Fullskaletester enligt Källsner (1984) ligger till grund för den dimensionerande bärförmågan 
presenterad i Carling et al. (1992) och gäller då för en spånskiva med tjockleken 12 mm. I detta 
fall används en 15 mm spånskiva, och hållfasthetsvärdet från Carling et al. (1992) omräknas till 
att gälla för den 15 mm tjocka skivan. Detta utförs genom att beräkna förhållandet mellan de 
olika hållfasthetsvärdena skivtjocklekarna emellan, med hålkanthållfasthet från de tester som 
utförts i Johnsson et al. (2004).  
 
Skillnaden i bärförmåga mellan de båda skivtjocklekarna är obefintlig, och värdet från Carling 
et al. (1992) kan användas för den tjockare skivan likväl som för den tunnare skivan. Denna 
bärförmåga uppgår till 220 N i säkerhetsklass 2 och klimatklass 1, för fullständiga beräkningar se 
Bilaga 2. 

6.2.5 Skivbeklädnad: OSB 15 mm 
Genom att ersätta plywoodskivan med en stor OSB-skiva och därmed undvika skarvning kan 
en effektivare produktion möjliggöra ekonomiska besparingar. Detta förutsatt att hållfastheten 
är tillräcklig, och därför utförs följande beräkningar. 
 
Hållkanthållfasthet genom beräkning 
Beräkningsvärden av hålkanthållfastheten ger ett betydligt större värde på den dimensionerande 
bärförmågan än för plywoodskivan eftersom densiteten är närmare 35 % högre. Detta resulterar 
i att den dimensionerande bärförmågan för fästdonen blir 324 N för den kvadratiska trådspiken, 
och 266 N för den runda trådspiken. Jämfört med den 15 mm tjocka plywoodskivan kommer 
fästdonets bärförmåga i OSB-kivan att vara 15 % respektive 6 % större för de olika 
fästdonsalternativen. Fullständiga beräkningar finns redovisade i Bilaga 2. 
 
Hålkanthållfasthet genom provning 
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Genom provning visar OSB-skivan upp ett betydligt lägre värde på hålkanthållfastheten jämfört 
med övriga skivor. En stor spridning bland de olika provkropparnas uppmätta bärförmåga ger 
en standardavvikelse som vida överstiger den för exempelvis plywood. Slutligen kan konstateras 
att den dimensionerande bärförmågan uppgår till knapphändiga 149 N respektive 126 N för de 
olika fästdonen, vilket är en klar reduktion jämfört med plywood- och spånskivan. 
Bärförmågan motsvarar c:a 48 % av den 15 mm tjocka plywoodskivan. Fullständiga 
beräkningar finns redovisade i Bilaga 2. 
 
Jämförelse med förbandsprovningar i Källsner (1984) 
OSB testades aldrig som skivbeklädnad i Källsner (1984), och jämförelser kan därför inte 
utföras. 
 

6.3 Skivors förbandskraft 
Beräkningar av väggenheters bärförmåga med avseende på fästdonen för fyra olika 
förbindarmönster kan visa hur det horisontalstabiliserande systemet påverkas med/utan 
kortlingar i regelväggen. 
 
Det fästdon som används i beräkningen av plywoodskivans bärförmåga har den 
dimensionerande bärförmågan Fvd=461 N i säkerhetsklass 3 och klimatklass 1. Denna 
bärförmåga är beräknad utifrån det uppmätta värde som presenteras i Carling et al. (1992), se 
avsnitt 6.2.2. För gipsskivorna är bärförmågan Fvd i det inre lagret närmast stommen 293 N och 
i det yttre lagret 220 N. Dessa värden gäller för BPB Gyproc AB’s egna skruv Quick i 
säkerhetsklass 3 och klimatklass 1. 
 
Resultaten för beräkningarna presenterade under detta kapitel är utförda med förbindaravstånd 
likt väggenheten näst längst till höger i Figur 6-2, Figur 6-3, Figur 6-5, Figur 6-6 samt Figur 
6-7 om inget annat anges. Fullständiga uppgifter för de olika väggenheternas förbindaravstånd 
finns i Bilaga 3. 
 
Väggskivor kan skarvas på två olika sätt.  

- En kortling monteras i regelväggen och de två väggskivorna kan monteras fast i 
kortlingen, se Väggenhet I.  

- Plywoodskivan efterbehandlas med exempelvis not och spont för att slutligen 
sammanfogas med lim, se Väggenhet II. Skulle skarven ej fungera är väggenheten mer 
att betrakta som Väggenhet III. 

 

6.3.1 Väggenhet I 
Väggskivor med dimensionerna 1200x2400 mm2 monteras över två fack väggreglar längs alla 
fyra ränder samt i mittregeln. Plywoodskivans övre kortsida fästes in i en kortling mellan de 
vertikala reglarna, och en mindre skiva (1200x360 mm2) monteras över återstående del av 
väggenheten.  
 

 
Figur 6-2 : Förbindarmönster för övre väggskiva, Väggenhet I 
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Figur 6-3 : Förbindarmönster för nedre väggskiva, Väggenhet I 

 
Dimensionerande bärförmåga för väggenheten uppgår till den lägsta bärförmågan av de två 
ingående skivorna, enligt Figur 6-4 och ekvation 6.1. Med andra ord kommer skivorna att 
uppträda oberoende av varandra, och skivorna dimensioneras var för sig. 
 

   

H Rd,1

H Rd,2

Figur 6-4 : Kraftfördelning väggenhet med kortling 
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6.3.2 Väggenhet II 
Ett sätt att uppnå väggskivor med dimensionerna 1200x2760 mm2 kan vara att skarva en 
plywoodskiva med exempelvis not och spont, se Figur 6-5. Skivorna kan då uppträda som en 
enda stor skiva, men för att kunna dra den slutsatsen måste experimentella prov av limskarven 
utföras i brottgränstillstånd, (Girhammar, 2007). Enligt den norska spånskivetillverkaren 
Forestia är en skarvning av två spånskivor med limmad låsfals att betrakta som en enda stor 
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skiva om skarvningen görs över en vertikal regel för att sedan även förses med förbindare i 
skarven, (Girhammar, 2007). Ett annat alternativ för att uppnå skivor med storleken 
1200x2760 mm2 är att använda sig av skivmaterial utan begränsade dimensioner. 
 

 
Figur 6-5 : Förbindarmönster för Väggenhet II 

 
Skarvning av väggskivan kan undvikas genom att inte använda sig av plywood, utan istället låta 
träregelstommen bestå av spånskivor, OSB-skivor, eller bäst av allt, gipsskivor. Gipsskivorna 
krävs i regelstommen för att uppfylla de brandkrav som ställs, och om dessa är kraftiga nog och 
kan användas i horisontalstabiliserande ändamål, så vore det att föredra. Men vissa byggnader är 
utformade på så vis att höga krafter råder i väggenheter, och gipsskivorna då inte är tillräckliga.  
 
Genom att ersätta plywoodskivan med en spånskiva eller en OSB-skiva kan man slippa 
problematiken med skarvning och limning. Detta för att skivorna inte har samma 
begränsningar beträffande dimensioner vid tillverkning som plywood har, och fullstora 
väggskivor finns lagerhållna ur standardutbudet hos vissa tillverkare. Resultatet för 
Väggenheten där spånskiva och gips utgör de två skivlagren blir att bärförmågan uppgår till 62 
% av den väggenhet där skarvad plywood används tillsammans med gips. När det inre lagret 
istället utgörs av en OSB-skiva reduceras bärförmågan ytterligare och uppgår då till 49 % av 
den för väggenheten då skarvad plywood monteras närmast stommen. 
 
De två yttersta skivorna måste i hus högre än fyra våningar utgöras av en brandgipsskiva som 
exempelvis BPB Gyproc AB’s 15 mm Protect-F. Av denna anledning används i beräkningarna 
inga andra skivor än Protect-F i yttersta lagret. Bärförmågan för den väggenhet som utgörs av 
två lager gips närmast stommen uppgår till 75 % av den då plywood och gips används. Skulle 
man minska på förbindaravståndet, och därmed öka antalet förbindare likt väggenheten längst 
till höger i Figur 6-5 så kommer bärförmågan att bli 14 % högre än för väggenheten med 
plywood närmast regelstommen och ett förbindaravstånd enligt väggenheten näst längst till 
höger i Figur 6-5. 
 

6.3.3 Väggenhet III 
Beräkningsmodellen föreslagen i avsnitt 3.2 kan inte tillämpas på vilka fall som helst. Att 
tillämpa den av Källsner (1984) framarbetade modellen på en 3-sidigt infäst skiva anses av 
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Girhammar (2007) som ett i det närmaste felaktigt val. Bo Källsner uppvisar i sin rapport en 
modell för att beräkna hållfastheten i såväl 2-sidigt infästa skivor, som 4-sidigt infästa. Dock 
finns enligt Källsner (1984) och Girhammar (2007) en begränsning av bärförmågan för den 2-
sidigt infästa väggskivan, där beräkningsmodellen endast går att tillämpa för små laster 
verkandes på väggenheten, där stora avstånd mellan förbindarna möjliggör just detta.  
 
När stora förbindaravstånd används, kommer också stora laster att uppstå i varje förbindare. 
Detta gör att skivan med största sannolikhet kommer att gå i brott i förbanden, vilket 
beräkningsmodellen enligt Källsner (1984) avser. Om man istället placerar förbindarna med 
tätare avstånd och alltså delar upp kraften på fler förbindare, så kommer skivan att gå i brott 
genom en annan brottmod innan dimensionerande bärförmåga i fästdonen uppnåtts. Eftersom 
att föreslagen beräkningsmodell endast avser brott i förbindarna kommer bärförmågan för 
väggenheten att bli lägre i verkligheten än vad beräkningsmodellen säger. 
 

 
Figur 6-6 : Förbindarmönster för övre skivdel, Väggenhet III 

 

 
Figur 6-7: Förbindarmönster för nedre skivdel, Väggenhet III 

 
Kortlingar avlägsnas i detta fall och skivor med samma dimensioner som Väggenhet I spikas 
längs alla ränder utom den där kortlingen sitter i Väggenhet I. Eftersom det nu är en tresidigt 
infäst skiva kan inga elementarfall från Tabell 3-1 användas, utan här måste beräkningar utföras 
enligt ekvation 3.1. 
 
Kraften som läggs an vid den mindre väggskivans överkant måste transporteras ned till den 
större skivans underkant. Men eftersom skivorna inte är sammanfogade på något sätt, och stora 
deformationer kommer att uppstå längs skivskarven, så kommer kraftöverföringen mellan de 
båda skivorna att ske genom skjuvning av väggreglarna. (Johansson, 2007) 
 
För att den övre skivan ska kunna transportera lasten vidare till den undre skivan måste 
förbindarna placeras väldigt tätt. Om den undre skivan förses med förbindaravstånd enligt 



 
Analys 

 

39 

väggenheten längst till vänster i Figur 6-7 måste den övre skivans förbindaravstånd längs den 
horisontella regeln anges till 80 mm och förbindaravståndet längs de vertikala reglarna anges till 
72 mm. Dock kan ett så tätt förbindaravstånd leda till att skivan går i brott genom buckling 
innan fästdonens dimensionerande bärförmåga uppnåtts, och väggenhetens bärförmåga kan ej 
illustreras med vald beräkningsmodell. Fullständiga beräkningar för detta redovisas i Bilaga 3. 
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7. Diskussion 
 

7.1 Enskilda förband dimensionerande bärförmåga 
Förband i spånskiva uppvisar en betydligt högre bärförmåga än för plywood enligt de 
beräkningar som utförts i avsnitt 6.2. Dock är bärförmågan för förband i spånskiva väldigt 
mycket lägre än i plywood enligt Carling et al. (1992). Om beräkningar enligt avsnitt 6.2 skulle 
utföras på det material som testats i Källsner (1984) så kommer spånskivan fortfarande att 
uppvisa en något lägre bärförmåga, men det skiljer inte i närheten så mycket som enligt Carling 
et al. (1992) visar. Anledningen till detta är provkropparnas densitet som ligger till grund för 
hålkanthållfastheten. Densiteten för provkropparna i Källsner (1984) uppgår till c:a 400 kg/m3 
för plywood och c:a 385 kg/m3 för spånskiva. Detta är att jämföra med de beräkningar som 
utförts enligt avsnitt 6.2, där densiteten för plywood antas vara 460 kg/m3 och densiteten för 
spånskiva drygt 600 kg/m3.  
 
Den valda beräkningsmodellens tillämplighet på förband med träbaserade skivmaterial kan 
ifrågasättas genom att jämföra utförda beräkningar med resultat från tester enligt Johnsson et al. 
(2004). Trots att OSB-skivan har högst densitet och enligt utförda beräkningar även högst 
hålkanthållfasthet, uppvisar den överlägset lägst hålkanthållfasthet i tester enligt Johnsson et al. 
(2004). Detta ger en antydan om att vald beräkningsmodell inte utan tvekan kan appliceras på 
fall där träbaserade skivmaterial används istället för solitt trä.  
 
Bäst resultat hade uppnåtts om förbandsprovningar utförts för de olika skivmaterialen med den 
förbindare som används vid produktionen av dessa skivelement, rund ringspik. 
 

7.2 Skivors förbandskraft 
Vissa byggnadsutformningar kräver att höghållfasta väggskivor av exempelvis plywood 
monteras i väggar för att stabilisera byggnaden mot horisontella krafter. I de fall väggskivan 
utgörs av plywood finns två olika alternativ att välja. Antingen monteras en kortling i 
regelstommen, och standardskivor med måtten 1200x2400 mm2 kan användas med dess 
överkant infäst i kortlingen, eller så skarvas väggskivorna och kortlingen undviks.  
 
Om skarvning av skivbeklädnaden undviks så bör skivans kortsida fästas in i en kortling. Denna 
kortling kan bestå av K-virke med samma dimensioner som övrigt virke i regelstommen. Ett 
annat alternativ skulle kunna vara att fästa in skivans fria kortsida i kortlingsprofilen EPT från 
BPB Gyproc AB (se Figur 7-1). Alternativt kan man likt Persson (1998) montera ett bandjärn 
på regelstommen och använda det som kortling åt skivbeklädnaden. Kortlingsprofilen EPT är 
0,9 mm tjock, och kräver därför enligt Pohl (2007) att skivorna skruvas fast med självborrande 
skruv. Av naturliga skäl har BPB Gyproc AB inga uppgifter om hur kortlingen fungerar ihop 
med andra skivmaterial än just gips.  
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Figur 7-1: Gyproc EPT Kortlingsprofil (Gyproc AB, 2007) 

 
Förslag på åtgärder som kan vidtas för att skarva två väggskivor och ge den sammanfogade 
skivan egenskaper i likhet med en enda stor skiva presenteras nedan: 
 

   
Figur 7-2 : Plywood efterbehandlad  med not och spont respektive fals (Setra Group AB, 2007) 

 
Plywoodskivor har som sagt begränsade dimensioner av produktionstekniska orsaker. Dock 
finns det en möjlighet att framställa skivor med höjder upp till 3150 mm enligt tillverkaren 
Vänerply AB. Dessa skivor är inte hållfasthetsklassade och används därför inte i bärande syfte, 
utan endast som estetisk beklädnad. Produktionen som möjliggör de stora dimensionerna 
grundar sig i att plywoodskivans faner skarvas ihop och läggs omlott vid sammanfogningen. 
(Högberg, 2007) 
 
Plywoodskivor går att beställa med not och spont urfrästa ur skivans ändar, se Figur 7-2. 
Skivorna kommer att sammanfogas genom limning av den spontade skarven och de två 
sammanfogade skivorna kan därefter få egenskaper som påminner om en enda stor skiva. Men 
för att bekräfta detta måste enligt Girhammar (2007) experimentella försök utföras. Den 
spontade skivan är bra för att motverka buckling, då skivorna fästs fast i varandra även i riktning 
vinkelrätt skivans plan. Detta är den metod som idag används vid skarvning i LBAB’s fabrik. 
 
Ett annat alternativ vore om skivorna falsades av tillverkaren, se Figur 7-2. Ett spår tillverkas då 
i skivornas ändar där halva skivtjockleken fräses bort, och skivorna kan limmas och läggas mot 
varandra. Skillnaden mellan denna och ovanstående efterbehandlingsmetod med avseende på 
arbete kan tyckas vara marginell. Dock finns en nackdel med den falsade skivan i 
hållfasthetssynpunkt. När skivan vill buckla kan limfogen lätt slitas sönder i riktning vinkelrätt 
skivans plan, och av den anledningen borde skarven förses med ytterligare någon typ av 
förbindare förutom limmet. Detta skapar då ett merarbete och en merkostnad som borde ställas 
i förhållande till den prisskillnad som råder mellan de båda efterbehandlingsmetoderna innan 
den accepteras, förutsatt att den rådande prisskillnaden är till den falsades fördel. 
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En fullstor plywoodskiva (1200x2400 mm2) kommer att behöva skarvas på höjden med en 
betydligt mindre skiva om en kortling i regelväggen undviks. I det fallet tillkommer en kostnad 
för att kapa den övre skivan i rätt dimensioner innan skivan efterbehandlas med exempelvis not 
och spont. Detta för att den övre skivan kommer att ha dimensioner som inte utgörs av det 
lagerhållna standardutbudet. 
 
Vid skarvning av skivor med not och spont i tak- eller bjälklagsskivor föreslås enligt Carling et 
al. (1992) att skivornas förbindaravstånd bör minskas med 30 % om lasten verkar vinkelrätt mot 
de ospikade fogarna, men det får ej understiga 150 mm. 
 
Om limmet i skarven inte uppfyller ställda hållfasthetskrav, och skivan därmed inte kan liknas 
vid en enda stor skiva, kan det anses vara helt felaktigt att minska föbindaravståndet som för 
tak- och bjälklagsskivan. Skivan kommer då att verka som två separata tresidigt infästa 
väggskivor, och är då att betrakta som Väggenhet III enligt tidigare analys. Av denna anledning 
är det väldigt viktigt att limfogen uppfyller ställda hållfasthetskrav. 
 
Att använda sig av annan skivbeklädnad i väggarna som exempelvis OSB eller spånskiva är 
enligt utförda beräkningar inte att föredra i fall där höga laster verkar på byggnaden. Detta 
p.g.a. att skivorna uppvisar en alldeles för låg bärförmåga relativt plywoodskivan. En OSB-skiva 
byggs upp likt en spånskiva, med skillnaden att ingående spån är betydligt större för OSB-
skivan än för spånskivan. Detta resulterar också i en större variation av skivans kvalitet och 
bärförmåga, beroende på var i skivans plan som förbindaren är förankrad. För att få ett mer 
tillförlitligt mätvärde av de tester som analyserats i denna rapport borde fler provkroppar 
undersökas, och en tjockare OSB-skiva användas vid försöken. I försöken används en 10 mm 
skiva, men i verkliga fallet skulle en 15 mm behövas i väggarna. Med en tjockare OSB-skiva 
kommer också fler spån att genomborras, och större sannolikhet råder att förbindarna uppnår 
en liknande bärförmåga.  
 
En av anledningarna till att plywoodskivan uppvisar en förvånansvärt låg bärförmåga i 
jämförelse med de tester som utförts enligt Källsner (1984) kan vara att skivan är betydligt 
tjockare, och består därmed också av fler faner. För en skiva med tre faner kommer en eller två 
av dessa (1/3 respektive 2/3 av skivans tjocklek) att belastas parallellt med dess fiberriktning, 
beroende på riktning av pålagd kraft. Om man ökar plywoodskivans tjocklek, och även antalet 
faner till exempelvis fem st., kommer två eller tre av dessa (2/5 respektive 3/5 av skivans 
tjocklek) att belastas parallellt med dess fiberriktning. Om man ökar skivtjockleken ytterligare, 
till exempelvis elva faner för att illustrera inverkan av skivans tjocklek, kommer fem eller sex av 
dessa (5/11 respektive 6/11 av skivans tjocklek) att belastas i riktning med skivans fiberriktning. 
Detta innebär alltså att skivans hålkanthållfasthet kommer att reduceras betydligt om antalet 
faner ökar, och eftersom att testerna i Johnsson et al. (2004) är utförda på en 22 mm plywood 
så kan resultatet inte antas gälla för en tunnare skiva med färre faner. Dock kommer skillnaden 
inte att vara särskilt stor. 
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Hålkanthållfasthet, Plywood 22 mm 
 

Plywood 22 mm, Rund Ringspik 6.0 mm
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De tre olika provkropparnas maximala bärförmåga inom förskjutningsintervallet 0-5 mm 
uppgår till: 
 
Uppmätta maximilaster: 
P22601: 6804 N 
P22602: 6235 N 
P22603: 7572 N 
 
Utifrån detta beräknas medelvärdet x , standardavvikelsen s, variationskoefficienten V med 
hjälp av ekvationerna 4.6, 4.7 och 4.8: 
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Genom att dividera detta karakteristiska värde xk med förbindarens projicerade area mot 
skivmaterialet erhålls hålkanthållfastheten fh. 
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Hålkanthållfasthet, Spånskiva 22 mm 
 

Spånskiva 22 mm, Rund spik 3.7mm

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00
Förskjutning (mm)

La
st

 (k
N

)

S22371
S22372
S22373

 
 
De tre olika provkropparnas maximala bärförmåga inom förskjutningsintervallet 0-5 mm 
uppgår till: 
 
Uppmätta maximilaster: 
S22371: 4789 N 
S22372: 5177 N 
S22373: 5163 N 
 
Utifrån detta beräknas medelvärdet x , standardavvikelsen s, variationskoefficienten V med 
hjälp av ekvationerna 4.6, 4.7 och 4.8: 
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Genom att dividera detta karakteristiska värde xk med förbindarens projicerade area mot 
skivmaterialet erhålls hålkanthållfastheten fh. 
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Hålkanthållfasthet, OSB 10 mm 
 

OSB 10 mm, Rund spik 3.7mm
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De tre olika provkropparnas maximala bärförmåga inom förskjutningsintervallet 0-5 mm 
uppgår till: 
 
Uppmätta maximilaster: 
O10371: 5644 N 
O10372: 4612 N 
O10373: 3254 N 
O10374: 6413 N 
O10375: 3759 N 
O10376: 2457 N 
 
Utifrån detta beräknas medelvärdet x , standardavvikelsen s, variationskoefficienten V med 
hjälp av ekvationerna 4.6, 4.7 och 4.8: 
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Genom att dividera detta karakteristiska värde xk med förbindarens projicerade area mot 
skivmaterialet erhålls hålkanthållfastheten fh. 
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Dimensionerande bärförmåga för förband 
Inledningsvis redovisas här utförda beräkningar för hålkanthållfasthet för olika skivmaterial, och 
olika fästdon. 
 
Bärförmåga av förband för två olika plywoodskivor beräknas, en med tjockleken 8 mm och en 
15 mm. Den mindre har samma tjocklek som de tester som utförts av (Källsner, 1984) medan 
den större har en tjocklek som används vid byggandet av Kv. Dobben 1, Haparanda. Dessa två 
varieras med två olika förbindare, en rund trådspik och en räfflad trådspik. Spikarna är båda 35 
mm långa och med en diameter på 2 mm. 
 
För att beräkna hålkanthållfastheten behövs skivmaterialets densitet. Plywoodskivans densitet 
ρk,plywood uppskattas till 460 kg/m3, spånskivans densitet ρk,spånskiva uppskattas till 612 kg/m3, 
OSB-skivans densitet ρk,osb uppskattas till 640 kg/m3 och träregelns densitet ρk,träregel till 380 
kg/m3.  
 
Utifrån dessa uppgifter, samt antagandet att spiken aldrig tränger genom träregeln, kan 
hålkanthållfastheten fh1k beräknas för skivbeklädnaden respektive för träregeln fh2k. 
 
Bärförmågan utifrån beräknad hålkanthållfasthet jämförs med bärförmågan utifrån de tester som 
utförts i Johnsson et al. (2004). 
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Plywood 8 mm 
 

 Med fh1k erhållet genom Beräkning Med fh1k erhållet genom Provning 
 Plywood 8 mm Plywood 8 mm Plywood 8 mm Plywood 8 mm 
 Kvadratisk trådspik Rund trådspik Kvadratisk trådspik Rund trådspik 
      
Brottmod (a)         
Rk 490 N 490 N 573 N 573 N
Fd 321 N 321 N 375 N 375 N
SK3 292 N 292 N 341 N 341 N
      
Brottmod (b)         
Rk 2126 N 2126 N 2126 N 2126 N
Fd 1392 N 1392 N 1392 N 1392 N
SK3 1266 N 1266 N 1266 N 1266 N
      
Brottmod (c)         
Rk 2117 N 2117 N 2228 N 2228 N
Fd 1386 N 1386 N 1459 N 1459 N
SK3 1261 N 1261 N 1327 N 1327 N
      
Brottmod (d)         
Myk 1637  1091 1637  1091
Rk 313 N 268 N 331 N 286 N
Rk + 10% 344 N 295 N 364 N 315 N
Fd 225 N 193 N 238 N 206 N
SK3 205 N 175 N 217 N 187 N
      
Brottmod (e)         
Rk 771 N 757 N 788 N 775 N
Rk + 10% 848 N 833 N 867 N 852 N
Fd 555 N 545 N 568 N 558 N
SK3 505 N 496 N 517 N 507 N
      
Brottmod (f)         
Rk  426 N 348 N 441 N 360 N
Rk + 10% 469 N 383 N 485 N 396 N
Fd 307 N 250 N 317 N 259 N
SK3 279 N 228 N 289 N 236 N
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Plywood 15 mm 
 

 Med fh1k erhållet genom Beräkning Med fh1k erhållet genom Provning 
 Plywood 15 mm Plywood 15 mm Plywood 15 mm Plywood 15 mm 
  Kvadratisk trådspik Rund trådspik Kvadratisk trådspik Rund trådspik 
      
Brottmod (a)         
Rk 919 N 919 N 1075 N 1075 N
Fd 602 N 602 N 704 N 704 N
SK3 547 N 547 N 640 N 640 N
      
Brottmod (b)         
Rk 1012 N 1012 N 1012 N 1012 N
Fd 663 N 663 N 663 N 663 N
SK3 603 N 603 N 603 N 603 N
      
Brottmod (c)         
Rk 1371 N 1371 N 1467 N 1467 N
Fd 897 N 897 N 960 N 960 N
SK3 817 N 817 N 874 N 874 N
      
Brottmod (d)         
Myk 1637 1091 1637 1091
Rk 392 N 362 N 429 N 399 N
Rk + 10% 431 N 398 N 471 N 439 N
Fd 282 N 260 N 309 N 287 N
SK3 257 N 237 N 281 N 261 N
      
Brottmod (e)         
Rk 429 N 403 N 440 N 413 N
Rk + 10% 472 N 443 N 484 N 454 N
Fd 309 N 290 N 317 N 297 N
SK3 281 N 264 N 288 N 270 N
      
Brottmod (f)         
Rk 426 N 348 N 441 N 360 N
Rk + 10% 469 N 383 N 485 N 396 N
Fd 307 N 250 N 317 N 259 N
SK3 279 N 228 N 289 N 236 N
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Spånskiva 12 mm 
 

 Med fh1k erhållet genom Beräkning Med fh1k erhållet genom Provning 
 Spånskiva 12 mm Spånskiva 12 mm Spånskiva 12 mm Spånskiva 12 mm
 Kvadratisk trådspik Rund trådspik Kvadratisk trådspik Rund trådspik 
      
Brottmod (a)         
Rk 979 N 979 N 1327 N 1327 N
Fd 641 N 641 N 869 N 869 N
SK3 583 N 583 N 791 N 791 N
      
Brottmod (b)         
Rk 1924 N 1924 N 1924 N 1924 N
Fd 1259 N 1259 N 1259 N 1259 N
SK3 1146 N 1146 N 1146 N 1146 N
      
Brottmod (c)         
Rk 2254 N 2254 N 2469 N 2469 N
Fd 1475 N 1475 N 1616 N 1616 N
SK3 1342 N 1342 N 1471 N 1471 N
      
Brottmod (d)         
Myk 1637 1091 1637 1091
Rk 406 N 372 N 477 N 445 N
Rk + 10% 447 N 410 N 524 N 490 N
Fd 293 N 268 N 343 N 320 N
SK3 266 N 244 N 312 N 292 N
      
Brottmod (e)         
Rk 734 N 719 N 760 N 744 N
Rk + 10% 807 N 790 N 836 N 818 N
Fd 529 N 517 N 547 N 536 N
SK3 481 N 471 N 498 N 487 N
      
Brottmod (f)       
Rk 452 N 369 N 477 N 389 N
Rk + 10% 497 N 406 N 525 N 428 N
Fd 326 N 266 N 343 N 280 N
SK3 296 N 242 N 312 N 255 N
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Spånskiva 15 mm 
 

 Med fh1k erhållet genom Beräkning Med fh1k erhållet genom Provning 
 Spånskiva 15 mm Spånskiva 15 mm Spånskiva 15 mm Spånskiva 15 mm
  Kvadratisk trådspik Rund trådspik Kvadratisk trådspik Rund trådspik 
      
Brottmod (a)         
Rk 1224 N 1224 N 1659 N 1659 N
Fd 801 N 801 N 1086 N 1086 N
SK3 729 N 729 N 988 N 988 N
      
Brottmod (b)         
Rk 1012 N 1012 N 1012 N 1012 N
Fd 663 N 663 N 663 N 663 N
SK3 603 N 603 N 603 N 603 N
      
Brottmod (c)         
Rk 1548 N 1548 N 1744 N 1744 N
Fd 1013 N 1013 N 1141 N 1141 N
SK3 922 N 922 N 1039 N 1039 N
      
Brottmod (d)         
Myk 1637 N 1091 N 1637 N 1091 N
Rk 462 N 433 N 553 N 527 N
Rk + 10% 508 N 477 N 608 N 579 N
Fd 333 N 312 N 398 N 379 N
SK3 303 N 284 N 362 N 345 N
      
Brottmod (e)         
Rk 448 N 420 N 465 N 436 N
Rk + 10% 493 N 462 N 512 N 479 N
Fd 322 N 302 N 335 N 314 N
SK3 293 N 275 N 305 N 285 N
      
Brottmod (f)       
Rk 452 N 369 N 477 N 389 N
Rk + 10% 497 N 406 N 525 N 428 N
Fd 326 N 266 N 343 N 280 N
SK3 296 N 242 N 312 N 255 N
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OSB 15 mm 
 

 Med fh1k erhållet genom Beräkning Med fh1k erhållet genom Provning 
 OSB 15 mm OSB 15 mm OSB 15 mm OSB 15 mm 
  Kvadratisk trådspik Rund trådspik Kvadratisk trådspik Rund trådspik 
   
Brottmod (a)     
Rk 1279 N 1239 N 257 N 257 N
Fd 837 N 811 N 168 N 168 N
SK3 762 N 738 N 153 N 153 N
      
Brottmod (b)         
Rk 1012 N 1012 N 1012 N 1012 N
Fd 663 N 663 N 663 N 663 N
SK3 603 N 603 N 603 N 603 N
      
Brottmod (c)         
Rk 1576 N 1556 N 706 N 706 N
Fd 1032 N 1018 N 462 N 462 N
SK3 939 N 927 N 421 N 421 N
      
Brottmod (d)         
Myk 1637 1091 1637 1091
Rk 474 N 437 N 207 N 174 N
Rk + 10% 521 N 480 N 228 N 192 N
Fd 341 N 314 N 149 N 126 N
SK3 311 N 286 N 136 N 114 N
      
Brottmod (e)         
Rk 451 N 421 N 320 N 303 N
Rk + 10% 496 N 463 N 352 N 333 N
Fd 324 N 303 N 230 N 218 N
SK3 295 N 276 N 210 N 198 N
      
Brottmod (f)         
Rk 456 N 370 N 289 N 236 N
Rk + 10% 502 N 407 N 318 N 260 N
Fd 328 N 266 N 208 N 170 N
SK3 299 N 243 N 190 N 155 N
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Väggenhet I 
Den första väggskivan representerar den mindre plywoodskivan som traditionellt användes vid 
det stabiliserande systemet för LBAB’s volymbyggda trähus. Följande geometri har använts vid 
beräkningar. 
 

 
 
h = 360 mm 
b = 1200 mm 
 
Förbindaravstånd: 
s = 120 mm, 120 mm, 100 mm respektive 80 mm 
t = 120 mm, 90 mm, 90 mm respektive 72 mm  
u = 180 mm, 180 mm, 180 mm respektive 180 mm 
 
Antalet förbindaravstånd: 
n = 10 st, 10 st, 12 st respektive 15 st 
m = 3 st, 4 st, 4 st respektive 5 st 
p = 2 st, 2 st, 2 st respektive 2 st 
 
Beräkning av förbindarnas gemensamma tyngdpunkt resulterade i följande: 
(räknat från skivans nedre vänsta hörn) 
ytp = 180 mm för samtliga förbindaravstånd  
xtp = 600 mm för samtliga förbindaravstånd 
 
Ytterligare beräkningar utförs för att slutligen ge hållfastheten HRd: 
Σxi

2 = 4 608 000 mm2, 5 328 000 mm2, 5 800 000 mm2 respektive 7 232 000 mm2

Σyi
2 = 727 200 mm2, 745 200 mm2, 874 800 mm2 respektive 1 296 000 mm2

 
xmax = 600 mm för samtliga förbindaravstånd 
ymax = 1200 mm för samtliga förbindaravstånd 
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Plywood 
Förbindarens skjuvhållfasthet Fvd mot den 15 mm tjocka plywoodskivan monterad i det inre 
lagret uppgår till 461 N. Detta ger den slutliga bärförmågan för väggskivan enligt beräkningar 
på föregående sida: 
 
HRd = 4581 N, 4808 N, 5564 N respektive 7920 N 
 
 
Gips, inre lagret 
Förbindarens skjuvhållfasthet Fvd mot den 15 mm tjocka gipsskivan av modell Protect-F 
monterad i det inre lagret uppgår till 293 N. Detta ger den slutliga bärförmågan för väggskivan 
enligt beräkningar på föregående sida: 
 
HRd = 2913 N, 3057 N, 3538 N respektive 5037 N 
 
 
Gips, yttre lagret 
Förbindarens skjuvhållfasthet Fvd mot den 15 mm tjocka gipsskivan av modell Protect-F 
monterad i det yttre lagret uppgår till 220 N. Detta ger den slutliga bärförmågan för väggskivan 
enligt beräkningar på föregående sida: 
 
HRd = 2185 N, 2293 N, 2654 N respektive 3777 N 
 
 
Kombinerat. Inre lagret: Plywood, Yttre lagret: Gyproc Protect-F 
Det inre lagret utgörs av plywood, medan det yttre lagret utgörs av gips. Nedanstående 
bärförmåga markerad med grön bakgrund representerar skivor med förbindaravstånd enligt 
skissen till vänster i figuren på föregående sida. De som är markerade med orange bakgrund 
representerar skivor med förbindaravstånd enligt skissen näst längst till vänster i figuren på 
föregående sida. Turkos bakgrund representerar skivor med förbindaravstånd enligt skissen näst 
längst till höger i figuren på föregående sida, och de skivor som markerats med gul bakgrund 
representerar skivor med förbindaravstånd enligt skissen längst till höger i bilden.  
 

Inre lagret Plywood Plywood Plywood Plywood 
 4581 N 4808 N 5564 N 7920 N 
Yttre lagret Gyproc GF15 Gyproc GF15 Gyproc GF15 Gyproc GF15 
 2185 N 2185 N 2185 N 2185 N 
HRd [N] 6766 N 6993 N 7749 N 10105 N 

 
 

Inre lagret Plywood Plywood Plywood 
 4808 N 5564 N 7920 N 
Yttre lagret Gyproc GF15 Gyproc GF15 Gyproc GF15 
 2293 N 2293 N 2293 N 
HRd [N] 7101 N 7857 N 10213 N 

 
Inre lagret Plywood Plywood 
 5564 N 7920 N 
Yttre lagret Gyproc GF15 Gyproc GF15
 2654 N 2654 N 
HRd [N] 8217 N 10573 N
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Inre lagret Plywood 
 7920 N 
Yttre lagret Gyproc GF15 
 3777 N 
HRd [N] 11697 N

 
 
Kombinerat. Inre lagret: Gyproc Protect-F, Yttre lagret: Gyproc Protect-F 
Det inre lagret utgörs nu av gips precis som det yttre lagret.  
 

Inre lagret Gyproc GF15 Gyproc GF15 Gyproc GF15 Gyproc GF15 
 2913 N 3057 N 3538 N 5037 N 
Yttre lagret Gyproc GF15 Gyproc GF15 Gyproc GF15 Gyproc GF15 
 2185 N 2185 N 2185 N 2185 N 
HRd [N] 5098 N 5242 N 5723 N 7222 N 

 
Inre lagret Gyproc GF15 Gyproc GF15 Gyproc GF15 
 3057 N 3538 N 5037 N 
Yttre lagret Gyproc GF15 Gyproc GF15 Gyproc GF15 
 2293 N 2293 N 2293 N 
HRd [N] 5350 N 5831 N 7330 N 

 
Inre lagret Gyproc GF15 Gyproc GF15
 3538 N 5037 N 
Yttre lagret Gyproc GF15 Gyproc GF15
 2654 N 2654 N 
HRd [N] 6192 N 7690 N

 
Inre lagret Gyproc GF15 
 5037 N 
Yttre lagret Gyproc GF15 
 3777 N 
HRd [N] 8814 N
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Följande geometri har använts vid beräkningar för den nedre av de två väggskivorna i 
Väggenhet I. 
 

 
 
h = 2400 mm 
b = 1200 mm 
 
Förbindaravstånd: 
s = 200 mm, 171.43 mm, 150 mm respektive 100 mm 
t = 200 mm, 171.43 mm, 150 mm respektive 100 mm  
u = 400 mm, 342.86 mm, 300 mm respektive 200 mm 
 
Antalet förbindaravstånd: 
n = 6 st, 7 st, 8 st respektive 12 st 
m = 12 st, 14 st, 16 st respektive 24 st 
p = 6 st, 7 st, 8 st respektive 12 st 
 
Beräkning av förbindarnas gemensamma tyngdpunkt resulterade i följande: 
(räknat från skivans nedre vänsta hörn) 
ytp = 1200 mm för samtliga förbindaravstånd  
xtp = 600 mm för samtliga förbindaravstånd 
 
Ytterligare beräkningar utförs för att slutligen ge hållfastheten HRd: 
Σxi

2 = 10 160 000 mm2, 11 916 735 mm2, 13 500 000 mm2 respektive 20 200 000 mm2

Σyi
2 = 30 560 000 mm2, 35 794 286 mm2, 41 040 000 mm2 respektive 62 080 000 mm2

 
xmax = 600 mm för samtliga förbindaravstånd 
ymax = 1200 mm för samtliga förbindaravstånd 
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Plywood 
Förbindarens skjuvhållfasthet Fvd mot den 15 mm tjocka plywoodskivan monterad i det inre 
lagret uppgår till 461 N. Detta ger den slutliga hållfastheten på väggskivan dels enligt 
beräkningar på föregående sida, och dels enligt elementarfall i Tabell 3-1. 
 
HRd = 2710 N, 3177 N, 3613 N respektive 5423 N (enligt beräkningar på föregående sida) 
HRd = 2768 N, 3229 N, 3690 N respektive 5535 N (enligt elementarfall i Tabell 3-1) 
 
 
Gips 
Förbindarens skjuvhållfasthet Fvd mot den 15 mm tjocka gipsskivan av modell Protect-F 
monterad i det yttre lagret uppgår till 220 N. Detta ger den slutliga hållfastheten på väggskivan 
dels enligt beräkningar på föregående sida, och dels enligt elementarfall i Tabell 3-1: 
 
HRd = 1293 N, 1515 N, 1723 N respektive 2587 N (enligt beräkningar på föregående sida) 
HRd = 1320 N, 1540 N, 1760 N respektive 2640 N (enligt elementarfall i Tabell 3-1) 
 
 
Kombinerat. Inre lagret: Plywood, Yttre lagret: Gyproc Protect-F 
Det inre lagret utgörs av plywood, medan det yttre lagret utgörs av gips.  
 

Inre lagret Plywood Plywood  Plywood  Plywood 
 2710 N 3177 N 3613 N 5423 N 
Yttre lagret Gyproc GF15 Gyproc GF15 Gyproc GF15 Gyproc GF15 
 1293 N 1293 N 1293 N 1293 N 
HRd [N] 4003 N 4470 N 4905 N 6716 N 

 
Inre lagret Plywood Plywood Plywood 
 3177 N 3613 N 5423 N 
Yttre lagret Gyproc GF15 Gyproc GF15 Gyproc GF15 
 1515 N 1515 N 1515 N 
HRd [N] 4693 N 5128 N 6939 N 

 
Inre lagret Plywood Plywood 
 3613 N 5423 N 
Yttre lagret Gyproc GF15 Gyproc GF15
 1723 N 1723 N 
HRd [N] 5336 N 7146 N

 
Inre lagret Plywood 
 5423 N 
Yttre lagret Gyproc GF15 
 2587 N 
HRd [N] 8010 N
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Väggenhet II 
Den andra väggenheten representerar dels en plywoodskiva som skarvats och då är att betrakta 
som en enda stor skiva med dimensioner enligt nedanstående, och dels fullstora gips-, spån- 
och OSB-skivor utan skarv. 
 

 
 
h = 2760 mm 
b = 1200 mm 
 
Förbindaravstånd: 
s = 200 mm, 171.43 mm, 150 mm respektive 100 mm 
t = 184 mm, 172.5 mm, 138 mm respektive 100 mm 
u = 368 mm, 345 mm, 276 mm respektive 200 mm 
 
Antalet förbindaravstånd: 
n = 6 st, 7 st, 8 st respektive 12 st 
m = 15 st, 16 st, 20 st respektive 28 st 
p = 7,5 st, 8 st, 10 st respektive 14 st 
 
Beräkning av förbindarnas gemensamma tyngdpunkt resulterade i följande: 
(räknat från skivans nedre vänsta hörn) 
ytp = 1393.1 mm, 1380 mm, 1380 mm respektive 1380 mm  
xtp = 600 mm för samtliga förbindaravstånd  
 
Ytterligare beräkningar utförs för att slutligen ge hållfastheten HRd: 
Σxi

2 = 12 320 000 mm2, 13 239 527 mm2, 16 290 600 mm2 respektive 22 234 400 mm2

Σyi
2 = 43 704 168 mm2, 48 562 200 mm2, 58 885 704 mm2 respektive 132 983 880 mm2

 
xmax = 600 mm för samtliga förbindaravstånd 
ymax = 1393.1 mm, 1380 mm, 1380 mm respektive 1380 mm 
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Plywood 
Förbindarens skjuvhållfasthet Fvd mot den 15 mm tjocka plywoodskivan monterad i det inre 
lagret uppgår till 461 N. Detta ger den slutliga hållfastheten på väggskivan enligt ovanstående 
beräkningar: 
 
HRd = 2871 N, 3124 N, 3828 N respektive 5781 N 
 
 
Spånskiva 
Förbindarens skjuvhållfasthet Fvd mot den 15 mm tjocka spånskivan monterad i det inre lagret 
uppgår till 202 N. Detta ger den slutliga hållfastheten på väggskivan enligt ovanstående 
beräkningar: 
 
HRd = 1255 N, 1366 N, 1674 N respektive 2527 N 
 
 
OSB 
Förbindarens skjuvhållfasthet Fvd mot den 15 mm tjocka OSB-skivan monterad i det inre lagret 
uppgår till 115 N. Detta ger den slutliga hållfastheten på väggskivan enligt ovanstående 
beräkningar: 
 
HRd = 717 N, 780 N, 956 N respektive 1443 N 
 
 
Gips, inre lagret 
Förbindarens skjuvhållfasthet Fvd mot den 15 mm tjocka gipsskivan av modell Protect-F 
monterad i det inre lagret uppgår till 293 N. Detta ger den slutliga hållfastheten på väggskivan 
enligt beräkningar på föregående sida: 
 
HRd = 1826 N, 1987, 2435 N respektive 3676 N 
 
 
Gips, yttre lagret 
Förbindarens skjuvhållfasthet Fvd mot den 15 mm tjocka gipsskivan av modell Protect-F 
monterad i det yttre lagret uppgår till 220 N. Detta ger den slutliga hållfastheten på väggskivan 
enligt beräkningar på föregående sida: 
 
HRd = 1369 N, 1490 N, 1826 N respektive 2757 N 
 
 
Kombinerat. Inre lagret: Plywood, Yttre lagret: Gyproc Protect-F 
Det inre lagret utgörs av plywood, medan det yttre lagret utgörs av gips. Nedanstående 
bärförmåga markerad med grön bakgrund representerar skivor med förbindaravstånd enligt 
skissen till vänster i figuren på föregående sida. De som är markerade med orange bakgrund 
representerar skivor med förbindaravstånd enligt skissen näst längst till vänster i figuren på 
föregående sida. Turkos bakgrund representerar skivor med förbindaravstånd enligt skissen näst 
längst till höger i figuren på föregående sida, och de skivor som markerats med gul bakgrund 
representerar skivor med förbindaravstånd enligt skissen längst till höger i bilden. 
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Inre lagret Plywood Plywood Plywood Plywood 
 2871 N 3124 N 3828 N 5781 N 
Yttre lagret Gyproc GF15 Gyproc GF15 Gyproc GF15 Gyproc GF15 
 1369 N 1369 N 1369 N 1369 N 
HRd [N] 4241 N 4494 N 5198 N 7150 N 

 
Inre lagret Plywood Plywood Plywood 
 3124 N 3828 N 5781 N 
Yttre lagret Gyproc GF15 Gyproc GF15 Gyproc GF15 
 1490 N 1490 N 1490 N 
HRd [N] 4615 N 5319 N 7271 N 

 
Inre lagret Plywood Plywood 
 3828 N 5781 N 
Yttre lagret Gyproc GF15 Gyproc GF15
 1826 N 1826 N 
HRd [N] 5654 N 7607 N

 
Inre lagret Plywood 
 5781 N 
Yttre lagret Gyproc GF15 
 2757 N 
HRd [N] 8535 N

 
 
Kombinerat. Inre lagret: Gyproc Protect-F, Yttre lagret: Gyproc Protect-F 
Det inre lagret utgörs nu av gips precis som det yttre lagret.  
 

Inre lagret Gyproc GF15 Gyproc GF15 Gyproc GF15 Gyproc GF15 
 1826 N 1987 N 2435 N 3676 N 
Yttre lagret Gyproc GF15 Gyproc GF15 Gyproc GF15 Gyproc GF15 
 1369 N 1369 N 1369 N 1369 N 
HRd [N] 3195 N 3356 N 3804 N 5045 N 

 
Inre lagret Gyproc GF15 Gyproc GF15 Gyproc GF15 
 1987 N 2435 N 3676 N 
Yttre lagret Gyproc GF15 Gyproc GF15 Gyproc GF15 
 1490 N 1490 N 1490 N 
HRd [N] 3477 N 3925 N 5166 N 

 
Inre lagret Gyproc GF15 Gyproc GF15
 2435 N 3676 N 
Yttre lagret Gyproc GF15 Gyproc GF15
 1826 N 1826 N 
HRd [N] 4260 N 5502 N

 
Inre lagret Gyproc GF15 
 3676 N 
Yttre lagret Gyproc GF15 
 2757 N 
HRd [N] 6433 N
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Kombinerat. Inre lagret: Spånskiva, Yttre lagret: Gyproc Protect-F 
Det inre lagret utgörs av spånskiva, medan det yttre lagret utgörs av gips. 
 

Inre lagret Spånskiva Spånskiva Spånskiva Spånskiva 
 1255 N 1366 N 1674 N 2527 N 
Yttre lagret Gyproc GF15 Gyproc GF15 Gyproc GF15 Gyproc GF15 
 1369 N 1369 N 1369 N 1369 N 
HRd [N] 2625 N 2735 N 3043 N 3897 N 

 
Inre lagret Spånskiva Spånskiva Spånskiva 
 1366 N 1674 N 2527 N 
Yttre lagret Gyproc GF15 Gyproc GF15 Gyproc GF15 
 1490 N 1490 N 1490 N 
HRd [N] 2856 N 3164 N 4017 N 

 
Inre lagret Spånskiva Spånskiva 
 1674 N 2527 N 
Yttre lagret Gyproc GF15 Gyproc GF15
 1826 N 1826 N 
HRd [N] 3500 N 4353 N

 
Inre lagret Spånskiva 
 2527 N 
Yttre lagret Gyproc GF15 
 2757 N 
HRd [N] 5284 N

 
 
Kombinerat. Inre lagret: OSB, Yttre lagret: Gyproc Protect-F 
Det inre lagret utgörs av OSB, medan det yttre lagret utgörs av gips.  
 

Inre lagret OSB OSB OSB OSB 
 717 N 780 N 956 N 1443 N 
Yttre lagret Gyproc GF15 Gyproc GF15 Gyproc GF15 Gyproc GF15 
 1369 N 1369 N 1369 N 1369 N 
HRd [N] 2086 N 2150 N 2325 N 2813 N 

 
Inre lagret OSB OSB OSB 
 780 N 956 N 1443 N 
Yttre lagret Gyproc GF15 Gyproc GF15 Gyproc GF15 
 1490 N 1490 N 1490 N 
HRd [N] 2270 N 2446 N 2933 N 

 
Inre lagret OSB OSB 
 956 N 1443 N 
Yttre lagret Gyproc GF15 Gyproc GF15
 1826 N 1826 N 
HRd [N] 2782 N 3269 N
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Inre lagret OSB 
 1443 N 
Yttre lagret Gyproc GF15 
 2757 N 
HRd [N] 4200 N
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Väggenhet III 
Beräkningar utförs för denna väggenhet endast för att illustrera hur bärförmågan påverkas om 
den limmade skarven inte uppvisar tillräcklig hållfasthet.  
 

 
 

h = 360 mm 
b = 1200 mm 
 
Förbindaravstånd: 
s = 200 mm, 120 mm, 100 mm respektive 80 mm 
t = 180 mm, 90 mm, 90 mm respektive 72 mm 
u = 180 mm, 180 mm, 180 mm respektive 180 mm 
 
Antalet förbindaravstånd: 
n = 6 st, 10 st, 12 st respektive 15 st 
m = 2 st, 4 st, 4 st respektive 5 st 
p = 2 st, 2 st, 2 st respektive 2 st 
 
Beräkning av förbindarnas gemensamma tyngdpunkt resulterade i följande: 
(räknat från skivans nedre vänsta hörn) 
ytp = 235.4 mm, 248.6 mm, 258.3 mm respektive 263.6 mm  
xtp = 600 mm för samtliga förbindaravstånd 
 
Ytterligare beräkningar utförs för att slutligen ge hållfastheten HRd: 
Σxi

2 = 2 560 000 mm2, 4 464 000 mm2, 4 700 000 mm2 respektive 5 776 000 mm2

Σyi
2 = 274 921 mm2, 387 257 mm2, 409 930 mm2 respektive 465 079 mm2

 
xmax = 600 mm för samtliga förbindaravstånd 
ymax = 235.4 mm, 248.6 mm, 258.3 mm respektive 263.6 mm 
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Plywood 
Förbindarens skjuvhållfasthet Fvd mot den 15 mm tjocka plywoodskivan monterad i det inre 
lagret uppgår till 461 N. Detta ger den slutliga hållfastheten på väggskivan enligt beräkningar på 
föregående sida: 
 
HRd = 1443 N, 1954 N, 1993 N respektive 2224 N  
 
 
P.g.a. att gipsskivor inte skarvas kommer inte heller några kombinationer att kunna utföras. 
Gipsskivor monteras i fullstora dimensioner mellan hammarband och syll. Dock kan i 
analysavsnittet konstateras att denna väggenhet inte kommer att kunna verka som stabiliserande 
mot vindlaster. 
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Följande geometri har använts vid beräkningar för den nedre av de två väggskivorna i 
Väggenhet III. 
 

 
 
h = 2400 mm 
b = 1200 mm 
 
Förbindaravstånd: 
s = 200 mm, 171.43 mm, 150 mm respektive 100 mm 
t = 200 mm, 171.43 mm, 150 mm respektive 100 mm 
u = 400 mm, 342.86 mm, 300 mm respektive 200 mm 
 
Antalet förbindaravstånd: 
n = 6 st, 7 st, 8 st respektive 12 st 
m = 12 st, 14 st, 16 st respektive 24 st 
p = 6 st, 7 st, 8 st respektive 12 st 
 
Beräkning av förbindarnas gemensamma tyngdpunkt resulterade i följande: 
(räknat från skivans nedre vänsta hörn) 
ytp = 1070.3 mm, 1060.5 mm, 1053.1 mm respektive 1035.6 mm  
xtp = 600 mm för samtliga förbindaravstånd 
 
Ytterligare beräkningar utförs för att slutligen ge hållfastheten HRd: 
Σxi

2 = 9 760 000 mm2, 11 314 286 mm2, 12 870 000 mm2 respektive 19 100 000 mm2

Σyi
2 = 24 177 297 mm2, 31 725 393 mm2, 47 189 903 mm2 respektive 38 081 293 mm2

 
xmax = 600 mm för samtliga förbindaravstånd 
ymax = 1329.7 mm, 1339.5 mm, 1346.9 mm respektive 1364.4 mm 
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Plywood 
Förbindarens skjuvhållfasthet Fvd mot den 15 mm tjocka plywoodskivan monterad i det inre 
lagret uppgår till 461 N. Detta ger den slutliga hållfastheten på väggskivan enligt beräkningar på 
föregående sida: 
 
HRd = 2158 N, 2835 N, 3377 N respektive 4043 N  
 
 
P.g.a. att gipsskivor inte skarvas kommer inte heller några kombinationer att kunna utföras. 
Gipsskivor monteras i fullstora dimensioner mellan hammarband och syll. Dock kan i 
analysavsnittet konstateras att denna väggenhet inte kommer att kunna verka som stabiliserande 
mot vindlaster. 
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