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Abstract 

Lack of knowledge regarding design of joints can cause breakage and have a negative impact 

on the quality of the structure. Within glued laminated (glulam) construction there are two 

common types of joints: hinged and fixed. When structural engineers are to choose the type of 

joints, there are various aspects to consider, such as structural resistance, material cost, 

assembly time and geometric aspects. The purpose is to investigate the potential of the two 

joint methods and to compare the advantages and disadvantages. This should provide an 

overall picture and understanding of which method is most favorable in different situations. 

The report consists of a theory and calculation part that has been produced through literature 

study and interviews with structural engineers and carpenter. The study has been delimited to 

glulam columns with hinged column top and hinged or fixed column foot. The column is only 

loaded with normal force on the top. The calculations show that fixed joint at column foot 

provides on average 20% higher normal force capacity compared to the hinged column foot. 

The report contributes to a more understandable description of the joint methods, factors that 

affect and contributes to facilitating decision-making prior to the selection. The questions that 

been asked have been answered in an easy-to-understand way in order to be useful and helpful 

to structural engineers. 

 

Keyword: Glulam column, Fixed joint, Hinged joint  
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Sammanfattning  

Bristande kunskaper vid dimensionering av förband kan orsaka brott och ha en negativ 

påverkan på konstruktionens kvalité. Inom limträkonstruktion finns det två olika huvudtyper 

av förband: ledade och fast inspända förband. När konstruktörer skall välja typ av förband 

finns det olika aspekter att ta hänsyn till, som  till exempel bärförmåga. Syftet med denna 

studie är att undersöka potentialen hos de båda förbandsmetoderna och jämföra för- och 

nackdelar. Detta skall ge en övergripande bild och förståelse för vilken metod som är mest 

gynnsam i olika situationer.  

Rapporten består av en teoridel som har tagits fram genom litteraturstudie samt intervjuer med 

konstruktör och snickare, samt en beräkningsdel. Studien har avgränsats till limträpelare med 

ledad pelartopp och ledad alternativt inspänd pelarfot. Pelaren belastas endast med centrisk 

normalkraft. Studien visar att följande aspekter bör beaktas vid valet av förbandstyp: 

bärförmåga, materialkostnad, produktionstid samt geometriska aspekter. Beräkningarna visar 

att fast inspänd pelarfot ger i genomsnitt ca 20% högre normalkraftskapacitet jämfört med den 

ledade pelarfoten. 

Rapporten bidrar med en lättförståelig beskrivning av de två förbandsmetoderna, vilka 

faktorer som påverkar samt bidrar till att underlätta beslutsfattande inför valet. Frågorna som 

har ställs har besvarats på ett lättförståeligt sätt för att kunna vara till nytta och hjälp för olika 

intressenter.  

Nyckelord: Limträpelare, Fast inspänt förband, Ledat förband 
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Förord 

I detta examensarbete omfattar 15 hp och är det sista momentet på Byggingenjörsprogrammet 

på Högskolan i Halmstad. Vi skulle vilja tacka Johan Lind som var vår handledare på 

högskolan för intressanta synpunkter och diskussioner. Ett stort tack till Henrik Carlsson, 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Inom limträkonstruktion finns det många typer av infästningar för olika knutpunkter. 

Knutpunkternas huvuduppgift är att hålla samman byggnadsdelar vilket förutsätter att 

dimensionering är korrekt utförd. Knutpunkterna kan delas in i två olika huvudtyper: ledat 

förband och fast inspänt förband.  

Fast inspända förband är mer komplexa och kräver bättre förståelse för tekniken samt 

materialet (Svenskt Trä, 2016). Fast inspända förband är mer känsliga för 

temperaturskillnader. Bristande kunskaper kan resultera i fel dimensionering som kan orsaka 

försämrad lastkapacitet och brott. Metoden med ledat förband är enklare att konstruera och 

producera. Därför väljs ofta det ledade förbandet (se intervjuer, bilaga A). 

Dessa två metoder har sina för- och nackdelar som konstruktörer måste ha kännedom om för 

att kunna välja den absolut bästa metoden för varje enskilt fall.  

 

1.2 Problemformulering 

I praktiken är det många konstruktörer som ofta väljer ledat förband, när de konstruerar 

limträpelare som endast belastas med en centrisk normalkraft. Metoden är enkel att utföra och 

inga speciella beräkningar krävs. Fast inspända förbandmetoden kräver mer kunskap hos 

konstruktörer och entreprenörer. Emellertid kan det finnas fall där fast inspänd pelarfot är mer 

fördelaktig än ledad.  

För att klargöra dessa för- och nackdelar har följande frågeställningar använts. 

• Vilka är skillnaderna mellan ledad/inspända förband (vid dimensionering och 

kostnader)?  

• Hur mycket ökar normalkraftskapaciteten vid inspänd pelarfot jämfört med ledad? 

• Finns det andra aspekter som påverkar valet av förband? 
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1.3 Syfte 

Syfte är att undersöka potentialen för att utföra pelarfot med inspänd infästning. Avsikten är 

också att jämföra för- och nackdelar för respektive typ av förband, för ökad kunskap och 

underlättande vid beslutsfattande. 

 

1.4 Mål 

Målet är att identifiera de aspekter som påverkar valet av förbandstyp, och att identifiera 

styrkor och svagheter hos de två förbandstyperna. En övergripande bild av dessa två metoder 

har eftersträvats. Dessa kunskaper skall vara användbara för konstruktörer vid dimensionering 

av förband i pelarfot.  

 

1.5 Avgränsningar 

I detta arbete ligger fokus på pelare som är placerade i inomhusmiljö med en ledad pelartopp 

med en ledad eller inspänd pelarfot. Pelaren påverkas endast av en centrisk normalkraft. 

Normalkraften antas orsakas av permanent last samt snölast eller nyttig last, vilket innebär att 

aktuell lastvaraktighetsklass blir M (medellång) (Trä Guiden, 2017). 

Dessutom har följande avgränsningar gjorts: 

• Endast förband mellan pelarfot och grundläggning  

• Endast limträ 

 

1.6 Metod 

Rapporten består av en teoridel som har tagits fram genom litteraturstudie. Större del av 

informationen som har behandlats kommer från Svenskt Trä handböcker. Studien innehåller 

också en beräkningsdel. Beräkningarna bygger till stor del på dessa handböcker.  

I studien har det gjorts intervjuer med konstruktör och snickare. Informanterna har delat med 

sig av deras syn på de olika förbandstyperna och bidragit till bättre förståelse för 

användningen av dessa förband i praktiken.  
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2 Metod 

2.1 Angreppssätt 

Studiens mål och karaktär är det som styr vilken metodik som bör tillämpas. Studien kan ha 

olika övergripande mål som kan delas in i beskrivande, utforskande, förklarande och/eller 

problemlösande. En studie kan använda sig av antingen ett av angreppssätten, eller en 

kombination. Att göra en väl genomförd analys av kunskapsfronten inom området som skall 

studeras är viktigt, eftersom att det finns många olika relaterade studier med varierande 

metoder, förutsättningar och resultat (Höst, Regnell och Runeson, 2006). 

För att uppnå studiens syfte har det varit värdefullt att bilda sig en helhetsuppfattning om 

områdets nuläge som utgångspunkt. Studien har som huvudsakliga syfte att ta reda på och 

beskriva hur ledat och fast inspänt förband fungerar och utförs. Vilket kan sägas vara av det 

beskrivande angreppssättet. Studien skulle även kunna sägas vara av det utforskande 

angreppssättet eftersom att den också syftar till att på djupet förstå hur det utförs och fungerar 

för att underlätta vid beslutsfattande för konstruktören. 

Data som har samlats in kan vara kvalitativ eller kvantitativ. Kvalitativa data kännetecknas av 

mer komplexa problem och kräver analysmetoder som bygger på sortering och kategorisering. 

Kvantitativa data kännetecknas av det som kan räknas eller klassificeras. Enligt Höst, Regnell 

och Runeson (2006) är en kombination av kvalitativ och kvantitativt data att föredra. Dessa 

olika former av data kan berika varandra i kombination för att ge en bredare och fylligare 

förståelse.  

Denna studie innehåller både kvantitativ och kvalitativ data. Den kvantitativa datan utgörs 

bl.a. av beräkningsresultat och resultat från kostnadsuppskattningar. Den kvalitativa data som 

förekommer i studien är i form av intervjuer som komplement för att få tillgång till vissa 

kunskaper och erfarenheter av mer praktiska aspekter som inte kan nås via litteraturstudier.  

 

2.2 Metodik 

Som metodik har kartläggning använts då kartläggningens bäst svarade på syftet med att 

beskriva och förklara hur ledat och fast inspänt förband fungerar. Kartläggningen gällande de 

olika förbandsmetoderna har skett genom litteraturstudier. Vid kartläggning har även 

produktleverantörers hemsidor avseende priser studerats. Vid framtagningen av kostnader har 

beräkningen utförts förhand. Vid framtagningen av normalkrafts- och momentkapaciteten 

utfördes beräkningen förhand med hjälp av beräkningsmetoderna som presenterats i denna 

studie. Olika aktiviteter har värvats under litteraturstudien såsom nyckelordsbestämning, 

sökning, urval, bedömning och sammanställning.  
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2.3 Datainsamling 

Vid datainsamling användes främst litteratur från Svensk Trä och Trä Guiden som 

utgångspunkt och Google som sökmotor för att få fram relevanta källor inom området. Även 

andra lämpliga branschorganisationer och produktleverantörer har studerats för 

datainsamlingen som till exempel Beijer Byggmaterial AB och Nilssons Järnhandel. Som 

komplement för datainsamlingen har intervjuer med snickare och konstruktörer gjorts för att 

bilda en övergripande bild av erfarenheter som kompletterar litteraturstudien. 

De sökord som använts på Google för att söka fram relevanta data är: ledad/fast inspänd 

pelarfot, dimensionering av förband, limträ, limträförband, stålplåt, hålplatta och 

vinkelbeslag. 

 

2.3.1 Reliabilitet 

Under datainsamlingsfasen har noggranna analyser gjorts för att säkerställa att de utvalda 

källorna för all data är tillförlitliga. Detta har bedömts genom att analysera om materialet är 

granskad och av vem, vem står som garant för trovärdigheten, om materialets 

undersökningsmetodik är trovärdig och om källans resultat har blivit bekräftad och fått ett 

erkännande. Dessa frågor har också varit de frågor som Höst, Regnell och Runeson (2006) 

redogjort för att undersöka vid värderingen av källor. Studiens data har utgått från primärdata 

eftersom att de bedöms vara mer tillförlitliga. En primärdata redogör för de informationer som 

är original av t.ex. vetenskapliga artiklar, litteraturer och avhandlingar som är 

förstahandsinformation (Höst, Regnell och Runeson, 2006). Eftersom att mycket av studien 

bygger på handböcker från Svenskt Trä är vår bedömning att källan har en hög tillförlitlighet 

eftersom att dessa handböcker bygger på en gedigen forskning som har sammanställts. Svensk 

Träs handböcker uppfyller därför kraven vid källvärderingen.  

Syftet med denna studie är att besvara tre frågeställningar gällande ledad och fast inspänd 

pelarfot. Frågeställningarna har kunnat besvaras med hjälp av tillförlitlig litteratur vilket har 

varit lösningen för att minska risken för feltolkningar. Att de utvalda källorna är primärkällor 

ökar studiens reliabilitet. 

Vid uppskattning av kostnader har Beijer Byggmaterial AB och Nilssons Järnhandels prislista 

använts som ett exempel på kostnadsförslag. Vilket kan anses reducera studiens reliabilitet. 

Eftersom priserna är enbart konsumentpriser och är högre än de priser byggentreprenörer 

betalar. Materialkostnader som byggentreprenörer betalar beror på avtalet de lyckats 

förhandla fram.  
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2.3.2 Validitet 

Validiteten syftar på om det insamlade materialet är relevant och besvarar frågeställningarna 

för studien. Så att studien verkligen presenterar resultatet av det som var avsett att undersökas 

(Höst, Regnell & Runeson, 2006).  Det insamlade materialet har analyserats noggrant redan 

vid start vilket underlättade för vidare studier av data. Undersökningsområdet har förlagts 

med tydliga ramar för en grov gallring av icke-relevant material samt att begränsa antalet 

träffar vid datainsamlingen. De källor som har studerats vidare från Svenskt Trä och Trä 

Guiden samt övriga källor har uppfyllt kraven på validitet. 

En kritisk analys av källornas förmåga att ge riktig information av det som skall studeras 

gjordes för att uppfylla kravet för den interna giltigheten. Samtliga källor har närhet till 

studiens område då det är förstahandskällor som har behandlats. Gällande den externa 

giltigheten eller överförbarheten kan det anses att studiens resultat kan generaliseras. 

Respondentvalidering är ett vanligt sätt att validera resultatet. Syftet är att undersöka i vilken 

grad respondenterna känner igen sig i resultatet som studien presenterar (Jacobsen, 2017). 

Problematiken i denna studie är att respondentvalidering inte har varit genomförbart eftersom 

respondenterna som deltagit på intervjuerna inte önskat delta i respondentvalideringen. Vilket 

hade kunnat vara väldigt gynnsamt för studiens giltighet.  
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3 Teori 

3.1 Allmänt om limträ 

Limträ har låg egenvikt ( ca. 500 kg/m3) med en hög hållfasthet, vilket ger många fördelar vid 

användning av materialet till balkar och pelare. Limträ tillverkas i kontrollerad inomhusmiljö. 

Tillverkningsprocessen från råmaterial till färdig produkt utförs noggrant för att säkerställa 

hög kvalité för limträproduktionen. Regelbundna kontroller av materialet görs genom 

stickprov för att granska att hållfastheten och styvheten uppfyller kraven (Svenskt Trä, 2015).  

Limträ består av olika lameller som vanligtvis är gjorda av gran som fogas ihop med lim (se 

Figur 1, sida 4). Egenskaperna hos limträ anses vara av bra kvalité om kravet på hållfasthet, 

styvhet och beständighet uppfylls (Burström, 2016).  

Limfogar mellan lamellerna som används är certifierade, dvs. hållfastheten och 

beständigheten är godkänd för långvarig belastning. Det finns två typer av lim (typ I och II) 

och valet av lim bestäms beroende på vilket klimat konstruktionen är ämnad för. Limmet som 

tillhör typ I används i klimatklass 1–3, medan typ II används i klimatklass 1 och 2 (Trä 

Guiden, 2017). Här nedan följer en beskrivning av de olika klimatklasserna:  

• Klimatklass 1: Karakteriseras av en fuktkvot i materialen svarande mot en temperatur 

av 20°C och en relativ luftfuktighet som överskrider 65% endast några få veckor per 

år.  

• Klimatklass 2: Karakteriseras av en fuktkvot i materialen svarande mot en temperatur 

av 20°C och en relativ luftfuktighet som överskrider 85% endast några få veckor per 

år.  

• Klimatklass 3: Karakteriseras av klimatförhållanden som ger högre fuktkvot än i 

Klimatklass 2. (Trä Guiden, 2003) 

Limträ förekommer i olika dimensioner och kan ha en längd upp till 12 m. Beroende på 

tvärsnittets höjd tillverkas limträ med olika hållfasthetklasser. Hållfasthetsklass för limträet 

styrs av bredden. Limträ med bredden <180 mm tillverkas i hållfasthetsklass GL30h. Vid 

GL30c är bredden ≥180 mm (Trä Guiden, 2017).  

GL står för Glulam och talet 30 är värdet för böjhållfastheten av limträ i MPa. Av den orsaken 

att limträ består av flera olika lameller är sannolikheten för defekter på de olika lamellerna i 

samma snitt liten. Detta kallas lamelleringseffekten. Limträ klassificeras i fyra kategorier:  

• GL30h: Homogent limträ och har beteckning är “h” och har mindre än fyra lameller. 

Hållfasthetsklassen T22 är densamma för hela balken.  

• GL30c: Kombinerat limträ som betecknas med “c” och har minst fyra lameller. 

Limträbalks under- och överkant tillverkas i högre hållfasthetsklass (T22), där de 

maximala drag- och tryckpåkänningar förekommer. Resterande av tvärsnittet där lägre 

belastningar uppträder används lameller med längre hållfasthetsklass (T15). De yttre 
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lamellzonerna utgör minst 17% av tvärsnittshöjden, så totalvolym för yttre kanter är 

minst 34% av höjden. Den inre zonen utgör högst 66% av balkvolymen.  

• GL30hs: Klyvsågat homogent limträ med beteckning “hs”. Hållfasthetsklassen är 

densamma för hela balken.  

• GL30cs: Klyvsågat kombinerat limträ och har beteckningen “cs” (combined split). 

(Trä Guiden, 2017). 

 

 

 

 

 

Figur 1 Limträtvärsnitt som visualiserar hållfasthetsklassen GL30h (homogent limträ) (Trä Guiden, 2017). 

 

3.2 Tillämpning av Eurokoder 

Den europeiska kommissionen fastställdes Eurokoderna för att skapa harmoniserade regler för 

dimensionering av konstruktioner. Eurokoderna är indelade i tio kategorier, var och en av dem 

innehåller en eller flera standarder.  

Kategorierna är: 

• SS-EN 1990 Eurokod 0: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk 

• SS-EN 1991 Eurokod 1: Laster på bärverk 

• SS-EN 1992 Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner 

• SS-EN 1993 Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner 

• SS-EN 1994 Eurokod 4: Dimensionering av samverkanskonstruktioner stål/betong 

• SS-EN 1995 Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner 

• SS-EN 1996 Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner 

• SS-EN 1997 Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner 

• SS-EN 1998 Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med hänsyn till jordbävning 

• SS-EN 1999 Eurokod 9: Dimensionering av aluminiumkonstruktioner 
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Det finns två typer av föreskrifter eller anvisningar i alla Eurokoder. Föreskrifter som 

betecknas med suffixet “P” betyder “Principer”. Detta betyder att kravet som följer efter “P” 

ska uppfyllas. De är generella krav och definitioner där det inte finns något alternativ. Den 

andra typen av föreskrift utan “P”, är allmänna råd. De är rekommendationer för hur 

anvisningarna kan tillämpas och alternativa lösningar kan godtas (Svenskt Trä, 2016). 

 

3.3 Allmänt om träförband 

Förbandet är ofta den svaga punkten i en träkonstruktion, vilket innebär att konstruktionens 

bärförmåga ofta blir beroende av förbandet (Fröbel, 2016). 

Det finns olika typer av förband med varierande kvalitéer. Generellt kan förbanden delas in i 

tre kategorier: 

• Traditionellt träförband: Dymlingar av ett starkt träslag (t.ex. ek) används för att hålla 

ihop två träelement. Ett urtag i virkesstyckena görs, sedan placeras dymlingar i 

urtaget. Denna metod är tidskrävande och bärförmågan är begränsad.  

• Dymlade förband: mekaniskt förband som monteras vinkelrätt mot kraftriktningen och 

överför krafter genom skjuvverkan. Några exempel på förbindare av denna typ: 

- Spik 

- Spikningsplåtar 

- Skruvar 

• Limmade förband: används för att förbinda olika delar av  träkonstruktion med hjälp 

av lim. Metoden är komplicerad att utföra på byggarbetsplatsen eftersom limtyper 

påverkas av omgivande miljö under härdningstid. För att säkerställa kvalitén under 

produktion är att utföra limning under kontrollerad miljö att förespråka (Borgström, 

2016). 

 

3.4 Pelarfot 

En limträpelare bärs vanligen av en grundläggning av betong. Det finns olika sätt att foga 

ihop en pelare med grundläggningen. Fogningen delas in i två typer; ledad pelarfot som 

överför horisontella och vertikala krafter men inte böjmoment till grundplattan, och fast 

inspänd pelarfot som dessutom överför böjmoment till grundplattan. (Svenskt Trä, 2016) 

För ledad pelarfot används vanligen skruvade stållaskar eller vinkelbeslag. En del 

konstruktioner kräver dolt förband. Anledningen till det kan vara av estetiska skäl. Till följd 

därav används inlimmade skruvar eller inslitsade stålplåtar. Produktion av inlimmade 

skruvförband sker i en kontrollerad miljö och utförs av limträtillverkaren med särskilda 

kontrollrutiner. (Svenskt Trä, 2016)  
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När pelaren kommer i kontakt med betong löper det stor risk för fuktskador. Trävirket som 

kommer i kontakt med betong skall därför avskiljas med en fuktspärr, t.ex. 

grundisoleringspapp eller motsvarande (Svenskt Trä, 2016). 

 

3.4.1 Ledad pelarfot 

En ledad pelarfot kan endast överföra horisontella och vertikala laster. Dessa laster överförs 

via förbandet till grundläggningen. Det finns många typer av förband som kan nyttjas för 

denna typ av knutpunkt. Det som oftast används i praktiken är vinkelbeslag, eftersom de är 

lätta att montera (se Figur 2, sida 6) (Svenskt Trä, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Ledad pelarfot med vinkelstål på ömse sidor. Fuktskydd mellan limträ och betong (Martinsons, 2007) 

 

Det finns ett hålmönster i varje del av vinkelbeslaget. Respektive del fästes med t.ex. skruvar, 

bultar och ankarspikar (se Figur 7). I Figur 3 visas ett exempel på vinkelbeslag med expander 

och bult (Martinsons, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Vinkelbeslag med kombination av expanderskruv och bult (Nilssons Järnhandel, 2015). 
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Vid användning av två vinkelbeslag per förband får inte spikar/bultar på varje sida överlappa 

varandra mer än vad som anges i Eurokod (SS-EN 1995-1-1:2004, avsnitt 8.3.1.1). Avstånd 

mellan spik- eller bultsände och vinkelsbeslagskant måste vara minst 4d (d är förbindarens 

diameter). Går kravet inte att uppfylla bör andra alternativ övervägas. Exempelvis kan 

beslaget på båda sidorna förskjutas i förhållande till varandra eller korta ner spikslängden för 

att förhindra mötet mellan spikarna (Gunnebo fastening, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Avstånd spikspets till virkeskant (Gunnebo fastening, 2012). 

 

3.4.2 Fast inspänd pelarfot 

Fast inspända förband kräver kunskap och noggrannhet vid dimensionering. En viktig aspekt 

att beakta vid utformningen av inspänd pelarfot är träets rörelser vid temperaturvariationer. 

Det finns två typer av fast inspända förband: synliga förband och dolda förband. Synliga 

förband används vanligen med stållaskar i kombination av spik och skruv. Dolt förband består 

av inslitsade stålplåtar och inlimmade skruvar. Generellt används dolda förband av estetiska 

eller brandtekniska skäl. Dess svaghet är att lastkapaciteten är begränsad. Vid stora laster 

krävs normalt synliga förband. (Svenskt Trä, 2016) 

 

Figur 5 Fast inspänd pelarfot med laskar av stålplåt (Svenskt Trä, 2016). 
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Laskar av hålplatta är en typ av fast inspänt förband (se Figur 5). De placeras på pelarens 

smalare sidor och det finns varierande hålmönster i stålplåten. Hålen bör vara omkring 1 mm 

större än fästdonets (skruvar/spikar) diameter. Hålplattan har olika tjocklekar och storlekar (se 

Figur 6, sida 9). Tryckande vertikalkraft överförs genom anliggning till grunden. Horisontella 

krafter (FE,z) och vertikala dragkraften (FE,x) överförs av spikarna eller skruvarna till 

stålplåtarna, som i sin tur för dem till grunden.  Laskarna svetsas ihop med ingjuten svetsplåt 

som ingjutes i grunden alternativt gjuts laskarna i betongen direkt utan svetsplåt. Om 

stålplåten svetsas till ingjuten svetsplåt bör bärförmåga av svetsförbandet kontrolleras 

(Svenskt Trä, 2016). 

Det finns många typer av fästdon för att fästa hålplattan till limträ. I denna studie används 

ankarspik (se Figur 7, sida 9). Spikarna har ett förzinkat skikt för att skydda mot rost. 

Spikarna med elförzinkad kvalité är lämpliga att använda vid inomhusmiljö på grund av att de 

får mindre zinkbeläggning på ytskiktet i jämförelse med varmförzinkade kvalitéer. 

Varmförzinkade ankarspik är avsedda för utomhusbruk, och är dyrare än elförzinkade. 

(Gnosjöregion, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Hålplatta (Simpson Strong-Tie, 2018). 

 

 

 

 

Figur 7 Ankarspik med galvaniserat stål (Dinbyggare, 2018). 

Kantavståndet till ankarspik kontrolleras för att undvika sprickor och fläkning. Fläkning av 

pelare behöver kontrolleras enligt Eurokod 5, avsnitt 8.1.4. Det är dessutom nödvändigt att 

kontrollera laskens knäckning på tunna stålplåtar. (Svenskt Trä, 2016).  
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3.5 Beräkning av normalkrafts- och momentkapacitet  

För att kunna jämföra bärförmågan för pelare med ledad resp. inspänd pelarfot behöver 

normalkrafts- och momentkapaciteten beräknas. Följande faktorer påverkar 

normalkraftskapaciteten: pelardimension, knäcklängd och hållfastighet i material. Bärförmåga 

vid tryck parallellt med fiberriktning beräknas enligt följande (Hjort, 2017): 

 

𝑁𝑅𝑑 = 𝑘𝑐 ∙ 𝑓𝑐,0,𝑑 ∙ 𝐴 

𝑁𝑅𝑑 = Normalkraftskapacitet (kN) 

𝑘𝑐 = Reduktionsfaktor 

𝑓𝑐,0,𝑑 = Dimensionerade tryckhållfastheten (MPa) 

𝐴 = Tvärsnittsyta (𝑚𝑚2) 

 

Dimensionerade tryckhållfastheten, 𝑓,0,𝑑(MPa): 

𝑓𝑐,0,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙
𝑓𝑐,0,𝑘

𝛾𝑀
 

𝑓𝑐,0,𝑘 = Karakterisk tryckhållfast längs fiberriktning (MPa) 

𝛾𝑀 = Partialkoefficient för limträ  

𝑘𝑚𝑜𝑑  = Lastvaraktighets- och fuktfaktor 

 

Reduktionsfaktor för pelare, 𝑘𝑐: 

𝑘𝑐 = {

1 𝑓ö𝑟 𝜆𝑟𝑒𝑙 ≤ 0,3
1

𝑘 + √𝑘2 + 𝜆𝑟𝑒𝑙
2

 𝑓ö𝑟 𝜆𝑟𝑒𝑙 > 0,3 

𝜆𝑟𝑒𝑙 = Relativt slankhetstal  

𝑘 = 0,5 ∙ [1 + 𝛽𝑐 ∙ (𝜆𝑟𝑒𝑙 − 0,3) + 𝜆𝑟𝑒𝑙
2 ] 
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Beräkning av relativt slankhetstal, 𝜆𝑟𝑒𝑙: 

𝜆𝑟𝑒𝑙 =
𝜆

𝜋
√

𝑓𝑐,0,𝑘

𝐸0,05
 

𝜆 =
𝛽 ∙ 𝐿

𝑖
 

𝑖 =
ℎ

√12
 (detta endast gäller för rektangulärt tvärsnitt) 

𝜆 = Slankhetstal 

𝐸0,05 = Elasticitetsmodulens 5-procentsfraktil 

𝛽 = Rekommenderade knäcklängden för ledad och inspänt förband, se bilaga C 

𝐿 = Pelarens längd 

𝑖 = Tröghetsradie 

ℎ = Tvärsnittets tvärmått 

 

Momentkapacitet, 𝑀𝑑:  

𝑀𝑑 = 𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 ∙ 𝑓𝑚,𝑦,𝑑 ∙ 𝑊𝑦 

𝑀𝑑  = Momentkapacitet (kNm) 

𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 = Faktor som används vid beräkning av vippning, (𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 sätts till 1 där ingen vippning 

uppstår) 

𝑊𝑦 = Böjmotstånd kring y-axeln (𝑚𝑚3) 

𝑓𝑚,𝑦,𝑑 = Dimensionerande böjhållfasthet kring y-axeln (huvudaxel) (MPa) 

 

𝑓𝑚,𝑦,𝑑 = 𝑘ℎ ∙ 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙
𝑓𝑚,0,𝑘

𝛾𝑀
 

𝑘ℎ = Höjdfaktor 

𝑓𝑚,0,𝑘 = Karakterisk böjhållfasthet längs fiberriktning (MPa) 
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3.6 Dimensionering av fast inspänt förband 

Fast inspända förband tar upp både momentet och normalkraft. Framtagning av moment- och 

normalkraftskapacitet för pelare behöver göras innan förbandet kan dimensioneras. Eurokod 5 

som beskrivs i avsnitt 2.5 kan nyttjas vid framtagningen av moment- och 

normalkraftskapaciteten (Hjort, 2017). 

 

Figur 8 Beräkningsmodell för fast inspänd pelarfot med laskar av stålplåt (Svenskt Trä, 2016). 

 

För att få fram dimensionen på hålplattan och antalet rader av spikar görs en beräkning på 

hålplattans tjocklek och antal rader av spikar för att kontrollera hålplattans och ankarspikens 

bärförmåga. Längden av det tryckta området beräknas för att kunna kontrollera 

tryckspänningarna. 

Längden av det tryckta området y (se Figur 8, sida 11) med enhet mm fås fram med hjälp av 

jämviktvillkoret (Trä Guiden, 2017). 

𝑦 = ℎ ∙ (1 − √1 −
2 ∙ 𝑀𝑑 + 𝑁𝑑 ∙ ℎ

𝑏 ∙ ℎ2 ∙ 𝑓𝑐,0,𝑑
) 

 

Storleken av dragkraften, Fd ( Fd = Fv , enligt Figur 8) (kN) (Fröbel, 2016): 

𝐹𝑑 = 𝑏 ∙ 𝑦 ∙ 𝑓𝑐,0,𝑑 − 𝑁𝑑 

 

Vid bestämning av dimensionerande värde på bärförmåga Rd, väljs plåttjockleken ts och den 

karakteriska bärförmåga Rk utifrån Tabell 1 (Trä Guiden, 2017). 
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Tabell 1 Förband med spikningsplåt. Baserat på TräGuiden /2017/. 

 

 

En spiks bärförmåga, 𝑅𝑑 (kN) (Fröbel, 2016): 

𝑅𝑑 = 𝑅𝑘 ∙
𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑀
 

𝑅𝑘 = Karakterisk bärförmåga (kN) 

Antal vertikala rader som får plats i stålplåten, nrows, kan bestämmas fritt. Det erforderliga 

antalet horisontella rader, 𝑛𝑒𝑓,𝑚𝑖𝑛  fås ut genom (Fröbel, 2016): 

𝑛𝑒𝑓,𝑚𝑖𝑛 =
𝐹𝑑

𝑛𝑟𝑜𝑤𝑠 ∙ 𝑅𝑑
 

 

Effektivt antal spikar nef, (enligt SS-EN 1995-1-1, avsnitt 8.3.1): 

𝑛𝑒𝑓 = 𝑛𝑘𝑒𝑓 

 

Kontroll av villkoret för spikarnas bärförmåga, 𝐹𝑣,𝑟𝑑 (kN) (Fröbel, 2016): 

𝐹𝑣,𝑟𝑑 = 𝑛𝑟𝑜𝑤𝑠 ∙ 𝑛𝑒𝑓 ∙ 𝑅𝑑 

Om  
𝐹𝑑

𝐹𝑣,𝑟𝑑
< 1,0 OK 
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Kontroll av villkoret för stålplåtens bärförmåga (Fröbel, 2016): 

𝐴𝑛𝑒𝑡 = 𝑡𝑠 ∙ (𝑏1 − 𝑛𝑟𝑜𝑤𝑠 ∙ 𝑑ℎå𝑙) 

𝑁𝑅𝑑,𝑠𝑡å𝑙 =
0,9 ∙ 𝑓𝑢𝑘 ∙ 𝐴𝑛𝑒𝑡

𝛾𝑀
 

Om 
𝐹𝑑

𝑁𝑅𝑑,𝑠𝑡å𝑙
< 1,0 OK 

𝐴𝑛𝑒𝑡 = Karakterisk bärförmåga (𝑚𝑚2) 

𝑡𝑠 = Plåttjocklek (mm) 

𝑏1 = Stålplåtens bredd (mm) 

𝑛𝑟𝑜𝑤 = Antal vertikala rader 

𝑑ℎå𝑙 = Plåthålsdiameter (mm) 

𝑁𝑅𝑑,𝑠𝑡å𝑙 = Dimensionerande bärförmåga för stålplåten (kN) 

𝑓𝑢𝑘 = Karakterisk draghållfasthet för spik (MPa) 
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4 Resultat 

4.1 Normalkraftskapacitet, Nd  

För att undersöka skillnaden i bärförmåga mellan ledad och inspänd pelarfot har 

normalkraftskapaciteten beräknats för olika pelare. Beräkningarna har utförts enligt avsnitt 

2.5. I bilaga D redovisas beräkningarna för en av pelarna. Samtliga pelare har beräknats på 

samma sätt. 

 

Pelare med olika längd och tvärsnitt som behandlas nedan är av limträ GL30h (pelare som 

standard tillverkas i just denna hållfasthetsklass), vilket ger böjhållfastheten på 30 MPa. 

Dimensionerna är från 90x90 till 160x160 med längder mellan 2,4 m till 3,9 m. Detta är för 

att se hur stor skillnaden är på lastkapacitet mellan ledad och fast inspänd pelarfot. Resultatet 

av beräkningarna redovisas i Tabell 2. 

 

Tabell 2 Normalkraftskapacitet för ledad och inspänd pelarfot. 
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Tabellen visar på att fast inspända förband klarar av mer last, genomsnitt ca. 20 %, än ledat 

förband. Dessa två metoder skiljer sig genom knäcklängden (𝛽), vid inspänd pelarfot är 

𝛽=0,85 och vid ledad pelarfot är 𝛽=1,0. Därmed är inspänd pelarfots bärförmåga högre än 

ledad pelarfot. Detta innebär att konstruktören i vissa fall kan välja en mindre pelardimension 

vid användning av inspänd pelarfot. 

Exempel: Normalkraften 70 kN belastar en pelare med en höjd på 3 m. Enligt Tabell 2 väljs 

pelare med tvärsnitt 140x140 för ledat förband. Vid fast inspänt förband räcker det med 

dimensionen 115x115.  

Tabellen nedan visar priser på pelare med olika tvärsnitt. Priserna är tagna från Beijer 

Byggmaterial AB. Här framgår det vad priser är för pelare med tvärsnitt från 90x90 till 

160x160 med längden 3 m. Priserna är inklusive moms. 

 

Tabell 3 Priser för varje tvärsnitt. Baserat på Beijer Byggmaterial AB /2017/. 

 

Tabellen visar att priset ökar vid större storlek av pelare. För pelare på 115x115 och 140x140 

är priset 518 kr respektive 900 kr. Värd att notera är att dessa priser enbart är 

konsumentpriser, vilka skiljer sig från de priser byggentreprenörerna betalar då 

byggentreprenörerna erhåller rabatter från materialleverantören. Hur mycket 

byggentreprenörer betalar för materialet beror på vad de lyckats förhandla fram i avtalet. 

Dock är dessa priser ändå relevanta för studien, eftersom de kan ge en uppfattning om relativa 

kostnadsskillnader mellan olika alternativ. 

 

I detta exempel blir alltså dimensionen vid fast inspänning en storlek mindre än vid ledad 

infästning. Själva pelaren blir i detta fall billigare vid inspänt förband jämfört med ledat. Dock 

räcker det inte att bara beakta kostnaden för pelaren, kostnaden för förbandet behöver också 

tas med i beräkningen. För att kunna jämföra vilken metod som är mest lönsam med hänsyn 

till den ekonomiska aspekten, krävs en noggrann jämförelse av totalkostnaden för de två olika 

metoderna. 

  

Tvärsnitt (mm) Längd (m) Pris (kr/m) Totalpris inkl. moms 

90x90 3 88 263 

115x115 3 173 518 

140x140 3 300 900 

160x160 3 421 1 263 
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4.2 Totalkostnad för materialåtgång av ledad pelarfot 

Ett ledat förband i detta arbete har som funktion att endast stabilisera pelaren på sin plats, 

vilket gör att standard vinkelbeslag kan användas, utan dimensionering. I denna studie 

används ett vinkelbeslag med dimensionen 90x90x65 mm och tjockleken 2,5 mm. Detta kan 

användas för samtliga pelartvärsnitt (se intervjuer, bilaga A). 

Detta vinkelbeslag kombineras med ankarspikar och expanderskruv. Vinkelbeslaget fästes 

med ankarspik till limträpelare och med expanderbult till betong, (se intervjuer, bilaga A). 

Tabell 9 redovisar materialkostnaden för det ledade förbandet.  

Avstånd från centrum av skruvhål till pelares kant måste vara minst 3d (Trä Guiden, 2017). 

Detta krav uppfylls för det aktuella vinkelbeslaget och de aktuella pelardimensionerna. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Vinkelbeslag (Nilssons Järnhandel, 2015). 

 

Priset för vinkelsbeslagen som presenteras i Tabell 4 är hämtad från Nilssons Järnhandel. Alla 

komponenterna är av varmförzinkad kvalité. Diameter för expander är 10 mm och ankarspik 

är 4 mm. Vinkelbeslag monteras på båda sidor om pelaren. 

 

Tabell 4 Totalkostnad för förband (Nilsson Järnhandel, 2015). 

  

 Pris  (kr) Antal Totalpris (kr) 

Expanderskruv 19 2 38 

Vinkelbeslag 13 2 26 

Ankarspik 0,84 10 8 

Totalkostnad   72 
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Tabell 3 och 4 tillsammans ger en totalkostnad på ledad pelarfot för respektive tvärsnitt som 

presenteras i tabellen nedan. 

 

Tabell 5 Totalkostnad för ledad pelarfot. 

 

Infästningskostnaden för en ledad pelarfot ökar inte med ökad pelardimension, eftersom 

samma infästning används. Priset för pelaren ökar dock med ökad pelardimension, vilket gör 

att totalkostnaden också ökar.  

 

4.3 Totalkostnad för materialåtgång av inspänd pelarfot  

Fast inspända förband består av fyra hålplattor, där den ena delen av plattorna ingjuts i 

betonggrunden och den andra delen sticker upp och fästes på pelaren med ankarspikar. 

Tjockleken på hålplattorna skall vara 0,5d, (enligt SS-EN1995-1-1: 2004, avsnitt 8.2.3). 

Eftersom konstruktionen använder sig av ankarspik med diametern 4 mm, blir tjockleken för 

stålplattan 2 mm med stålsort S275, håldiametern för stålplåten är 5 mm. Avstånd från 

centrum av varje spik är 20 mm i vertikal led och horisontell led, måtten för hålplattorna är 

tagna från en leverantör (Simpson Strong-Tie). För att undvika sprickor finns det en regel för 

kantavståndet som säger att avståndet från kanten av pelare till centrum av en spik måste vara 

minst 5d (Svenskt Trä, 2016). 

 

I bilaga E redovisas beräkningar av det inspända förbandet för en av pelarna. Det inspända 

förbandet hos övriga pelare dimensioneras på samma sätt. Efter att beräkningarna tagits fram, 

väljs den stålplåt som är mest passande från Simpson Strong-Tie (stålplåtsstorlek i olika 

dimensioner återfinns i bilaga B). Eftersom det är olika tvärsnitt på pelaren blir därmed NRd 

och Md olika för varje pelare. När dessa kapaciteter är bestämda kan sedan det inspända 

förbandet dimensioneras. Resultatet från beräkningarna redovisas i Tabell 6. 

 

Tabell 6 Hålplattsstorlek för olika tvärsnitt.  

 

Tvärsnitt Pris för förband (kr) Pris för pelare (kr/st) Totalpris för infästning 

(kr) 

90x90 72 263 343 

115x115 72 518 598 

140x140 72 900 979 

160x160 72 1263 1 343 

Tvärsnitt 

(mm) 

Hålplattstjocklek 

(mm) 

Antal 

horisontella 

rader 

Antal vertikala 

rader 

Antal 

spikar/sida 

Hålplattsdim. 

(mm) 

90x90 2 10 3 30 60x240 

115x115 2 10 4 40 80x240 

140x140 2 11 5 55 100x260 

160x160 2 12 6 72 120x260 
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Figur 10 Hålplattor med olika dimensioner; 1. 60x240 platta för pelare 90x90, 2. 80x240 platta för pelare 

115x115, 3. 100x260 platta för pelare 140x140, 4. 120x260 platta för pelare 160x160. 

 

Efter att hålplattsstorleken och antalet spikar har bestämts för ett inspänt förband, kan 

processen nu gå vidare till undersökning av priser.  

Antalet hålplattor för ett inspänt förband blir 4st eftersom pelaren kan knäcka i båda 

riktningarna, och därför behöver vara fast inspänd i båda riktningarna (se Figur 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 Pelare med 4 st hålplattor runt pelare. 

 

Tabell 7 visar olika dimensioner på hålplattan och dess priser. Valet av vilken platta som 

används bestäms av pelardimensionen. Priserna är hämtade från Nilssons Järnhandel. 
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Tabell 7 Pris för hålplattor (Nilssons Järnhandel, 2015). 

 

I Tabell 8 presenteras priset för totalkostnaden av spikar med längden 40 mm och diameter 4 

mm för olika pelardimensioner. Limträpelarna tillhör klimatklass 1 och 2. Därmed räcker det 

att välja elförzinkade ankarspik enligt teorin (Gnosjöregion, 2017). I praktiken används dock 

ofta varmförzinkade, eftersom de är bättre med hänsyn till motstånd av korrosion och slitage 

(se intervjuer, bilaga A). Varmförzinkade spik är dyrare än elförzinkade. 

 

Tabell 8 Pris för ankarspik med varmförzinkad kamgängad. Baserat på Beijer Byggmaterial AB/2017/.  

 

Från Tabell 7 och 8 framgår totalkostnad för varje enskild material för inspänd pelarfot och i 

Tabell 9 redovisas den totala materialkostnaden för inspänt förband. 

 

Tabell 9 Totalkostnad för fast inspänt förband. 

 

Tabellen visar att större pelare kräver fler antal rader av spik i både vertikal och horisontell 

led. Även storlek på hålplattor ökar vilket gör att materialåtgången blir dyrare med ökad 

pelardimension. När priser för pelare (se Tabell 3), hålplattor och spikar är uträknade kan den 

totala kostnaden tas fram för den inspända pelarfoten. 

 

Tabell 10 Totalkostnad för fast inspänd pelarfot. 

Hålplattsdim. (mm) Pris (kr/st) Antal hålplatta Totalkostnad inkl. moms 

60x240 14 4 56 

80x300 21 4 84 

100x300 24 4 96 

120x300 29 4 116 

Tvärsnitt Pris (kr/st) Antal spikar/sida Antal sidor Totalkostnad inkl. moms 

90x90 0,84 30 4 100 

115x115 0,84 40 4 134 

140x140 0,84 55 4 184 

160x160 0,84 72 4 241 

Tvärsnitt Pris för hålplattor     Pris för spikar Totalpris för inspänt förband 

90x90 56 100 156 

115x115 84 134 218 

140x140 96 184 280 

160x160 116 241 357 

Tvärsnitt Pris för pelare (kr/3m) Totalpris för inspänt förband Totalkostnad (kr/st) 

90x90 263 156 419 

115x115 518 218 736 

140x140 900 280 1 179 

160x160 1263 357 1 620 
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4.4 Jämförelse av materialåtgången mellan inspänd och ledad pelarfot 

Från Tabell 5 och 10 kan en jämförelse av totalkostnaden för fast inspänt pelarfot och ledad 

pelarfot göras genom att använda samma tvärsnitt på pelaren. 

 

Tabell 11 Total materialkostnad för fast inspänt och ledad pelarfot. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 11 visar att skillnaden inte är stor mellan de två metoderna. Inspända är dyrare än ledad 

pelarfot vid jämförelse av pelare med samma tvärsnitt. 

 

I exemplet från avsnitt 3.1 jämförs totalkostnaden mellan inspänt förband med tvärsnitt 

115x115 och ledat förband med tvärsnitt 140x140. Tabell 5 och 10 visar att fast inspänd 

metod för pelarfoten kostar 736 kr och ledad metod 979 kr. Det skiljer ca. 25 % mellan dessa 

metoder. Materialåtgången för fast inspänd pelarfot är billigare än den ledade pelarfoten. 

Utifrån denna beräkning är inspänt förband med mindre tvärsnitt billigare än det ledade 

förbandet. Dock finns det andra faktorer som bör tas med i beslutsfattandet. En sådan faktor är 

produktionstiden. 

 

4.5 Produktionstid 

Det är svårt att uppskatta skillnaden i produktionstid för ledat resp. inspänt förband, eftersom 

den beror på många olika faktorer. Vid ledat förband fästes vinkelbeslag på vardera sida av 

pelaren och fästes med expander och ankarspik.  

Inspänt förband är mer komplicerat och mer tidskrävande. Hålplattor som ska ingjutas måste 

fixeras noggrant innan gjutning. Dessutom försvårar hålplattorna betongarbetet, eftersom de 

uppstickande delarna är i vägen vid behandling av betongytan. Det innebär att 

produktionstiden blir längre och arbetskostnaden blir högre än det ledade förbandet (se 

intervjuer, bilaga A).  

Bortsett från den ekonomiska aspekter finns det även andra aspekter som kan tänkas påverka 

valet av förbandstyp. 

  

Tvärsnitt Totalkostnad pelarfot (kr) 

 Ledad Fast inspänd 

90x90 353 419 

115x115 598 736 

140x140 979 1 179 

160x160 1 343 1620 
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4.6 Annan aspekt som påverkar valet av förband 

Geometri kan vara en faktor som påverkar valet av förband. I vissa fall kan det vara 

fördelaktigt att välja fast inspänd pelarfot, på grund av geometrin. Det kan t.ex. handla om 

situationer då pelaren ska få plats i en innervägg. Om en fast inspänd pelarfot resulterar i en 

mindre pelardimension kan det då vara fördelaktigt att välja en fast inspänd pelarfot, eftersom 

denna pelare kräver en mindre tjocklek på innerväggen, för att få plats. (se Figur 12).  

 

Ett annat exempel kan vara om en balk bärs av en pelare. Då är det ofta önskvärt att pelaren 

får samma bredd som balken (se Figur 13). 

 

Figur 12 Pelare i väggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13 Balken vilas på pelare.  
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5 Analys 

Vid jämförelse av styrkor och svagheter hos respektive förband tyder resultatet på att pelarfot 

med inspänd infästning har god potential, som komplement till den vanligt förekommande 

ledade pelarfoten. Det finns generella slutsatser som kan dras utefter skillnaderna mellan ledat 

förband kontra inspänd förband, t.ex. att fast inspänd pelarfot har högre bärförmåga än en 

ledad. 

Normalkraftskapaciteten mellan metoderna skiljer sig med ca. 20 %. Denna skillnad beror på 

skillnad i knäcklängd (𝛽). Pelare med inspänd pelarfot får lägre knäcklängd vilket resulterar i 

bättre styvhet och högre bärförmåga. Vilket i sin tur leder till möjligheten att ibland välja 

mindre tvärsnitt på pelaren. Vilket i vissa fall skulle kunna bli mer kostnadseffektivt.  

Den totala materialkostnaden blir högre för inspänd pelarfot jämfört med ledad, vid samma 

pelardimension. Dock kan den inspända pelarens ökade bärförmåga ibland resultera i 

möjligheten att minska pelardimensionen, jämfört med den ledade pelaren. Detta innebär att 

den totala materialkostnaden i vissa fall kan bli lägre för en inspänd pelare. Dock måste även 

produktionstiden beaktas. Denna är svårt att uppskatta, eftersom den beror på många olika 

faktorer, men klart är att den inspända pelarfoten tar längre tid att producera.   

Ibland vill man kunna få plats med en pelare inuti en innervägg. Tjockleken på väggen blir då 

beroende av pelarens tjocklek för att innerväggen ska kunna dölja pelaren (se Figur 12). En 

annan aspekt som berör geometrin är när en balk vilar på en pelare. Då kan det vara 

eftersträvansvärt med samma bredd på pelaren som balken (se Figur 13). Fast inspänd 

pelarfot kan ibland resultera i en mindre pelardimension. I dessa situationer skulle det därför 

ibland kunna vara motiverat att välja fast inspänning, om det skulle innebära att pelaren får 

plats i innerväggen, eller att pelaren får samma bredd som balken. Om balkens bredd t.ex. är 

115 mm, och pelare behöver vara 140x140 vid ledat utförande. Då kan man i vissa fall klara 

sig med pelare 115x115 med inspänd pelarfot, och därmed erhålla samma bredd på balk och 

pelare. 

Ovanstående analys visar att det finns potential för den inspända pelarfoten. 
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6 Diskussion 

Studiens syfte har varit att undersöka potentialen för att utföra pelarfot med inspänd infästning 

samt att jämföra för- och nackdelar för respektive typ av förband. Målet var att identifiera de 

aspekter som påverkar valet av förbandstyp. Studien har uppfyllt detta syfte och mål. 

Aspekter som bör påverka valet är bärförmåga, materialkostnad, produktionstid samt 

geometriska aspekter.  

Resultatet av studien visar på att skillnaden mellan ledad/inspända förband är att fast inspänd 

förband är mer komplext och kräver bättre förståelse för tekniken samt materialet (Svenskt 

Trä, 2016). Metoden med ledat förband är enklare att konstruera och producera. Ofta väljs i 

praktiken det ledade förbandet, vilket är förståeligt, eftersom byggproduktion är en 

komplicerad process där enkelhet bör eftersträvas så långt det är möjligt.  

Dessa resultat stämmer väl överens med skriften Träteknik Centrum från 1986. Trots att deras 

rapport har några år på nacken svarar den på hur metoderna utförs och på dess för- och 

nackdelar än idag som inte har förändras. Rapporten lyfter bl.a. upp att ledad infästning med 

laskar av stålplåt är en enkel och ändamålsenlig metod. Den är lämplig för såväl små som 

stora horisontalkrafter. En nackdel som skriften från Träteknik Centrum nämner är att ledad 

infästning i form av inlimmad skruv inte bör användas i förband som utsätts för dynamisk 

belastning och inte heller i klimatklass 3. Denna typ av pelarfot bör endast användas när 

pelare belastas med mindre eller måttliga krafter. 

När resultatet för studien föreligger gjordes en tillbakablick för att jämföra med litteraturerna 

för att se vad andra kommit fram till. Detta har bl.a. varit ett sätt att säkerställa rapportens 

kvalité och för att kunna jämföra resultatet. Under datainsamlingsfasen gjordes även 

noggranna analyser för att säkra att de utvalda källorna för all data är tillförlitliga. 

Bedömningen gjordes utifrån att materialet skall vara granskad, av vem den var granskad, om 

materialets undersökningsmetodik är trovärdig samt om resultatet som källan presenterar har 

blivit bekräftat. Vi har endast utgått från primärdata då det bedöms vara mer tillförlitliga. 

Mycket av studien bygger på handböcker från Svenskt Trä och Trä Guiden. Efter en 

källvärdering så bedöms dessa källor uppfylla kravet för tillförlitlighet. Dessa handböcker 

bygger på en gedigen forskning som sedan har sammanställts.  

Frågeställningarna för denna studie har kunnat besvaras med hjälp av tillförlitlig litteratur, 

vilket har minskat risken för feltolkningar. Intervjuerna har bidragit till en helhetsförståelse av 

området, bl.a. med erfarenheter som kompletterat litteraturen. 

Ett problem med studien har varit att respondentvalidering inte har varit genomförbart 

eftersom respondenterna som deltagit på intervjuerna inte önskat delta i 

respondentvalideringen. Vilket hade kunnat vara väldigt gynnsamt för studiens tillförlitlighet. 

Det hade också varit värdefullt med fler intervjuer, för att få en bredare bild av olika aktörers 

uppfattningar. 
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7 Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att undersöka potentialen för att utföra pelarfot med inspänt 

förband samt att jämföra för- och nackdelar för inspänt och ledat förband. Dessa kunskaper är 

tänkta att vara till hjälp för att underlätta vid beslutfattande av förband i pelarfot. För att 

klargöra detta har följande frågeställningar använts: 

Vilka är skillnaderna mellan ledat och inspänt förband? 

Hur mycket ökar normalkraftskapaciteten vid inspänd pelarfot jämfört med ledad? 

Finns det andra aspekter som påverkar valet av förband? 

Att välja passande förband under projektering är minst lika viktigt som att välja typen av 

material. Optimal typ av förbandsmetod (ledad/inspänd) måste väljas från fall till fall, efter 

övervägande av flera olika aspekter. De faktorer som måste beaktas är bl.a. bärförmåga, 

materialkostnad och produktionstid.  

Bärförmågan skiljer sig mellan ledad och fast inspänd pelarfot då knäcklängden (𝛽) är olika 

för respektive pelarfot. Pelare med fast inspänd pelarfot har en lägre knäcklängd än det 

ledade, vilket ger en bättre styvhet och klarar av mer last. I denna studie kan det konstateras 

att normalkraftskapaciteten vid inspänd pelarfot ökar med i genomsnitt ca. 20% jämfört med 

det ledade förbandet.  

Materialkostnaden skiljer sig mellan ledat och fast inspänt förband på så sätt att den totala 

materialkostnaden blir högre för det inspända jämfört med det ledade, vid samma 

pelardimension. Vid jämförelse av totalkostnaden skiljer den sig med ca. 25% mellan dessa 

två metoder. Dock kan en inspänd pelarfot ibland resultera i en mindre pelardimension, pga. 

den ökade bärförmågan. I dessa fall kan materialkostnaden bli lägre för den inspända pelaren.  

Skillnaden i produktionstid är att ledat förband går snabbare att montera. Vinkelbeslagen kan 

enkelt fästas på vardera sida av pelaren med hjälp av expander och ankarspik. Till skillnad 

från det inspända förbandet som är mer tidskrävande. Innan pelaren kan monteras måste 

hålplattorna gjutas in i grunden/betongen, vilket resulterar i att det tar längre tid än det ledade 

förbandet.  

Geometrin är en annan aspekt som kan påverka beslutsfattandet. Vid vissa tillfällen vill man 

kunna få plats med en pelare inuti en innervägg och samtidigt dölja pelaren. Väggtjockleken 

blir då beroende av pelardimensionen. Ett annat fall är när en balk vilar på en pelare. Då kan 

det vara önskvärt med samma bredd på pelaren som balken. Pga. dessa aspekter kan det 

ibland tänkas vara fördelaktigt med inspänd pelarfot istället för ledad, i de fall då den 

inspända pelaren får en dimension som passar bättre med geometrin.  
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8 Fortsatta studier 

För att minska produktionstiden skulle det vara intressant att studera andra typer av fast 

inspända förband, som både är lättare och går fortare att utföra. I detta arbete ligger fokus på 

fast inspänt förband med hålplattor som placeras runt pelarfoten, men det finns även andra 

typer av fast inspända förband som är enklare att montera. T.ex. skulle man kunna använda en 

svetsad pelarholk av stålplåt, (se Figur 14). Dimensionering av pelarholken behövs för att 

bestämma längden på pelarholken, samt infästning till pelare och grund.   

När pelare placeras i pelarholken är det lätt för vattnet att ta sig in i kontaktpunkten mellan 

pelare och pelarholken. Risken för fuktskador kan då uppstå. Därmed finns det intresse för att 

undersöka fördelar och nackdelar för denna metod. 

 

Figur 14 Pelarholk av stål (Byggkatalogen, 2015). 
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Bilaga - A 

 

Intervjuer: 

Henrik Carlsson, Konstruktör och VD hos HC CON AB i Halmstad 

• Hos limträkonstruktion har ofta stora balkar och stor pelare, vilken typ 

förbandsmetod använder ni?  

Jag använder fritt upplagda träbalkar, ej inspända förband. Inspända förband är lite speciella 

sätt och det beror på hur stora balkar är. Den metoden kräver mer kunskap hos entreprenörer 

t.ex. Moelven och Martinsons. Vid höga limträbalkar är det populärt att använda skruvar som 

bultar igenom balken. När det kommer till mindre dimensioner så använder man mindre 

vinkelbeslag, vilket jag använder mest. Det är någon snickare behärskar mer ute på bygget.  

• Hur definierar ni stora balkar och stor pelare (vad ligger gränsen mellan stor och 

liten)? 

Jag börjar blir orolig när balkens höjd närmar sig ungefär 400 mm, då balken blir för hög och 

smal. Balken börjar vinglar och kännas instabil.  

• Hur många typer av förband finns det? 

Det finns många varianter, men statiskt sätt finns det två beräkningsmässigt förband. Det är 

antingen fritt upplagd (kan vinkel ändras vid upplaget) eller är det fast inspänt.  

• Hur dimensioner ni ett förband mellan balk med pelare i limträ? 

När det kommer till förband generellt så brukar man som ingenjör vilja att förbandet är minst 

lika stark som balken eller pelare. Om det ska gå sönder så ska den inte gå i förband, utan 

längre ut i träet. Man försöker göra förbandet över “starka”. 

• Vilka brott brukar uppstå när man sammanfogar förbandet och vad gör ni om brott 

uppstår? 

När det kommer till trä är man rädd för sprickor, att man borrar för nära kanten och spricker 

träet. Om man ska göra ett uttag på en balk, att man sågar ut 90° vinkel i träet för att sedan 

sätta på en pelare, så har man visat var träet ska gå sönder. Nu har Eurokoden sagt att man 

inte får göra en 90° i träet och visat med beräkningar om hur man kan reducerar skador. När 

det kommer till trä så vill inte jag göra fasta inspänningar eftersom trä krymper och rör sig. 

För att förband ska räkna som fast så ska träet vara “stumt”, dvs. träet ska inte kunna röra sig. 

• Finns det olika kvalité på förband? 

Generellt för trä så finns det friktionsförband och icke friktionsförband.  
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• Hur påverkas omgivning på dimensioneringen? 

Det är viktigt i vilken klimatklass träet finns i. Om det är torrt inom hur behöver man inte 

tänka så mycket på. Ju fuktigare det blir i luften desto sämre får man utnyttja materialet.  

 

Anthony Nilsson, Snickare på Rehn Bygger AB i Ängelholm  

• Vilket förband mellan limträpelare och limträbalkar använder ni mest i byggplatsen? 

Vi använder ofta vinkelbeslag och spikningsplåt för denna knutpunkt eftersom det är lätt att 

montera de förbanden. Vi sätter skruvar eller spik i hålet av vinkelbeslag eller spikningsplåt 

men man ska inte sätta en skruv/ spik nära punkten som pelartopp kontaktar med balk av 

konstruktion. Annars uppstår det sprickor då måste man byta balkar och pelare. Skruvarna och 

spikar är förvärmzinkad för att denna typ är mer härdad och billigare än rostfri. 

• Kan ni utföra inlimmad skruv i knutpunkt mellan pelare och balk? 

Nej, det kan vi inte. Det brukar utföra i tillverkare sedan transporterar det till byggplatsen men 

vi tillsätter sedan vinkelbeslag för knutpunkten för att punkten är mer styva. 

• Känner ni några brott när ni utför arbetet vid denna knutpunkt? 

Nej, det har inte uppstått några brott under mina byggtider i byggplatsen. 

• Vem får bestämma förbandet för denna knutpunkt? 

Det är konstruktör som bestämmer, men arbetsledare kan också påverka på det och vi ger tips 

till arbetsledare. Men vi använder standard vinkelbeslag för våra projekt. När det är flera 

våningshus eller tjockleken av pelare och balkar är stora då skall man ha speciella förband. 

• Fri upplagd förband och inlimmad förband vilken är bättre? 

Det är inlimmad förband är bättre (inlimmad skruv och tillägger vinkelbeslag) för att 

förbandet är dold då det skyddas av brand och ger estetisk kvalitet för konstruktion. Man kan 

skära en bit in i knutpunkten mellan pelare och balk så att vinkelbeslag gömmas. Men detta 

beror på kundens önskemål och är inget krav för alla träbyggnaden. 

• Hur utför ni det med ledad pelarfot och hur lång tid tar det? 

För att utföra detta arbetsmoment behövs det 2 st snickare, man sätter var och en sida med 

vinkelbeslag med kombination av skruv och ser till att stolpe står stabilt. Det tar ca. 15 

minuter för detta moment. 
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Thomas Johansson, Konstruktionschef på Moelven Töreboda AB 

• Varför använder man ofta ledad förbandsmetod (t.ex. vinkelbeslag) mellan pelarfot 

och grundläggning? Vad är skälet till detta?  

Det är en enkel och kostnadseffektiv lösning. Vi använder inte vinkelbeslag för infästning av 

pelare utan oftast är beslaget ingjutet alternativt så svetsas det till en ingjuten fästplåt.   

• Vad har ledad förbandsmetod för för- respektive nackdelar?  

+ Enkel, mindre materialåtgång.  

- Kräver mer stagning vid montaget.  

• I vilket fall använder ni fast inspända förband och vilka konsekvenser kan en 

konstruktion få? Då det inte går att få skivverkan i takkonstruktionen.  

När det inte går att få in vindkryss i väggar pga. portar och öppningar. Höga hallbyggnader 

med inspända pelare kan få en större utböjning i toppen jämfört med stomme med skivverkan 

och vindkryss.  

• Vid beräkning, vad ska avståndet mellan pelarkanten och förbandet (t.ex. stålplåten) 

vara för att undvika sprickor? 

För spik: centrum spik till kant 5d.  

För skruv: centrum skruv till kant 3d.  

• Vilken standard mått på plåt/vinkelbeslag använder ni? 

Ledade:  

- Ingjutna 140*200, 200*200 

Inspända:  

- 120*500, 150*500  

 

• Hur lång tid tar det att räkna fram ett fast inspänt förband?  

Har man lasterna så går man in i en tabell och får fram lämpligt beslag. Handlar om 1-2 

minuter.  

• Hur lång tid tar det för att utföra ledad och inspända förband?  

Antar att det är montagetiden som avses.  

- Ledade förband: 2*16 ankarspik.  

- Inspända förband 2*77 ankarspik.  
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Ser man på antal spik så tar det cirka 5 ggr längre tid för ett inspänt beslag. Har tyvärr ingen 

uppgift på montagetider.  

 

 

Martin Andersson, Lagerchef på Beijer Byggmaterial AB i Halmstad 

• Vad är priset (inkl. moms) på limträpelare med dimension 160x160? 

Kontant, utan rabatter osv, så ligger priset såhär, inklusive moms. 160x160 mm (GL30h) 

421,00 kr/m. 

• Hur kommer det sig att just den dimensionen är en beställningsvara och inte finns på 

lagret?  

Anledningen till att vi inte har de lagerlagda här, är att det vi har, inriktar sig mer på uterum 

eller enklare avväxlingar när man plockar bort en innervägg hemma t.ex.  

Dessutom när det är större mängder eller dimensioner måttbeställs det och kommer i den 

längd man vill ha. 

 

Björn Fredriksson, Projektledare på Prefab Construction AB 

• Varför använder man ofta ledad förbandsmetod (t.ex. vinkelbeslag) mellan pelarfot 

och grundläggning? Vad är skälet till detta? 

Man behöver inte använda fast inspänt förband. De flesta konstruktion klarar sig med ledad 

pelarfot klarar styvheten på andra sätt t.ex. skivans verkan som gipsskivan. Därför man har 

inte behov att välja fast inspänt förband för pelarna. Vilken gör att det blir enklare och 

billigare ledade beslaget och moment styva ofta projektering in mycket tidigare för 

att någonting man måste gjuta in oftast i plattan så man måste har mer sig det då det inte finns 

mycket tolerans heller Så man måste har hela tiden allting ska vara rätt plus det drag 

även med sig med grundkonstruktion också då måste man dimensionera för grunden för att få 

moment styvhet. 

• Viken förbandsmetod är billigare? 

Det vet vi inte. Vi gör efter vad vi brukar göra, vi har inte några direkt siffror för att kan 

jämföra vilken är billigare men jag tror inte att det blir billigare om man skulle välja fast 

inspänt förband eftersom det ska göra en momentstyv i grunden. Det krävs tid för det. Om det 

finns monmentstyv i konstruktion då man tvungen att välja fast inspänt pelarfot om ordet inte 

finns så man kan jämföra vilken metod är bäst.  

• Vilken typ av vinkelbeslag brukar man använda? 
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Man kan hitta olika vinkelbeslag i Joma. Det beror på från person till person också när det 

gäller val för utseende.  

Vi använder mest enkla betongvinkel som man har det på huvudet. Man behöver inte 

dimensionera det så det blir väldigt sällan man dimensionerande. Man vet hur mycket den 

klarar sig och  

Betongvinkel som mest använder i dem festa konstruktion, man dimensionera inte belaget 

eftersom det tar tid och det kostar för arbetstiden därför de tar upp  

• Behöver ni dimensionera för vinkelsbeslaget? 

Nej, vi använder ofta betongvinkel som vi brukar använda förut. Det ofta man använder 

erfarenhet för att bedöma vilken dimension av betongvinkel skall passa just den där 

knutpunkten. I ditt fall så det finns bara vertikala krafter som påverkas på pelare och laster 

därefter ska gå rakt till grunden så det räcker att man använder standard mått för 

betongvinkel. 

• Vilka aspekter påverkar på valet av förband? 

- Kostnadsmässigt 

- Geometri 

- Estestik 

- Brandsäkerhet 
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Bilaga - B 

 

Hålplattor: 
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Bilaga - C 

Knäcklängd, 𝛽: 
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Bilaga - D 

Beräkningsexempel på normalkapacitet: 

• Tvärsnitt: 90x90 mm –> A = 8,1 ∙ 10-3 m2 

• Längd: 3 m 

• Knäcklängd, 𝛽: 0,85 

𝑁𝑅𝑑 = 𝑘𝑐 ∙ 𝑓𝑐,0,𝑑 ∙ 𝐴 

 

Dimensionerade tryckhållfastheten, 𝑓,0,𝑑(MPa): 

𝑓𝑐,0,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙
𝑓𝑐,0,𝑘

𝛾𝑀
= 

där 

 𝑓𝑐,0,𝑘 = 30 MPa (C30) 

𝛾𝑀 = 1,25 för limträ 

𝑘𝑚𝑜𝑑 = 0,80 (för lastvaraktighetsklass M) 

𝑓𝑐,0,𝑑 = 0,80 ∙
30

1,25
= 19,2 𝑀𝑃𝑎 

 

Relativt slankhetstal,  𝜆𝑟𝑒𝑙: 

𝑖 =
ℎ

√12
=

0,09

√12
= 0,026 𝑚2 

𝜆 =
𝛽 ∙ 𝐿

𝑖
=

0,85 ∙ 3

0,026
= 98,15 

𝜆𝑟𝑒𝑙 =
𝜆

𝜋
√

𝑓𝑐,0,𝑘

𝐸0,05
=

98,15

𝜋
√

30

11300
= 1,6098 

𝑘 = 0,5 ∙ [1 + 𝛽𝑐 ∙ (𝜆𝑟𝑒𝑙 − 0,3) + 𝜆𝑟𝑒𝑙
2 ] = 

= 0,5 ∙ [1 + 0,1 ∙ (1,6098 − 0,3) + 1,60982] = 1,8611 
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Reduktionsfaktor, 𝑘𝑐: 

𝑘𝑐 =
1

𝑘 + √𝑘2 + 𝜆𝑟𝑒𝑙
2

= 

=
1

1,8611 + √1,86112 + 1,60982
= 0,23138 

 

Normalkapacitet kan nu beräknas: 

𝑁𝑅𝑑,90𝑥90,3𝑚 = 0,23138 ∙ 19,2 ∙ 103 ∙ 0,0081 = 36,0 𝑘𝑁 
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Bilaga - E 

Beräkningsexempel: 

• Tvärsnitt: 90x90 mm 

• Längd: 3 m 

 

Längden av det tryckta området y är: 

 

𝑦 = ℎ ∙ (1 − √1 −
2 ∙ 𝑀𝑑 + 𝑁𝑑 ∙ ℎ

𝑏 ∙ ℎ2 ∙ 𝑓𝑐,0,𝑑
) 

𝑓𝑐,0,𝑑 = 19,2 𝑀𝑃𝑎 (Beräknades i delkapitel 3.1) 

 

Momentkapacitet, Md: 

Md = 𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 ∙ fm,y,d ∙ W  

Där 

𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 = 1 (ej vippning) 

𝑊 =
𝑏 ∙ ℎ2

6
=

90 ∙ 902

6
= 12,15 ∙ 10−5 𝑚3 

fm,y,d = kh ∙ kmod ∙
fm,0,k

γM
 

(h < 230 =>  𝑘ℎ = 1,1) 

𝑓𝑚,0,𝑘 = 30 MPa (Vid böjning parallellt med fiberriktning) 

𝑓𝑚,𝑦,𝑑 = 1,1 ∙ 0,8 ∙
30

1,25
= 21,12 𝑀𝑃𝑎 

 

Detta ger: 

𝑀𝑑 = 1 ∙ 21,12 ∙ 103 ∙ 12,15 ∙ 10−5 = 2,57 𝑘𝑁𝑚 

 

Slutligen beräknas y på följande: 

𝑦 = 0,09 ∙ (1 − √1 −
2 ∙ 2,57 + 36 ∙ 0,09

0,09 ∙ 0,092 ∙ 19,2 ∙ 103
) = 0,033 m 
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Dragkraft, Fd: 

𝐹𝑑 = 𝑏 ∙ y ∙ 𝑓𝑐,0,𝑑 − 𝑁𝑑 = 

= 0,09 ∙ 0,033 ∙ 19,2 ∙ 103 − 36 = 21,024 kN 

 

Bärförmåga för en spik med plåttjocklek 𝑡𝑠 = 2 𝑚𝑚 beräknas med hjälp av TABELL 1. 

𝑡𝑝𝑒𝑛,𝑚𝑖𝑛 = 35 𝑚𝑚 < 𝑡𝑝𝑒𝑛 = 40 𝑚𝑚 

𝑅𝑑 = 𝑅𝑘 ∙
𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑀
= 1,22 ∙

0,8

1,3
= 0,75 𝑘𝑁 

där  

𝑅𝑘 = 1,22 𝑘𝑁 

 

Antalet horisontella rader som får plats i stålplåten är 𝑛𝑟𝑜𝑤𝑠 = 10 st. Det erforderliga antalet 

horisontella rader blir då: 

𝑛𝑒𝑓,𝑚𝑖𝑛 =
𝐹𝑑

𝑛𝑟𝑜𝑤𝑠 ∙ 𝑅𝑑
=

21,024

10 ∙ 0,75
= 2,8 ≈ 3 rader  

 

Ta hänsyn till att det effektiva antalet fästdon är mindre än antal som anges. Därför väljs 7 

spikar i en rad, n = 7 och avståndet mellan hålet är 20 mm, därför sätts 𝑘𝑒𝑓 = 0,7: 

𝑛𝑒𝑓 = 𝑛𝑘𝑒𝑓 = 70,7 = 3,9 st  

 

Kontroll av villkoret för spikarna för bärförmåga: 

𝐹𝑣,𝑟𝑑 = 𝑛𝑟𝑜𝑤𝑠 ∙ 𝑛𝑒𝑓 ∙ 𝑅𝑑 = 10 ∙ 3,9 ∙ 0,75 = 29 𝑘𝑁 

𝐹𝑑

𝐹𝑣,𝑟𝑑
=

21,024

29
= 0,72 < 1,0 OK 
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Kontroll av stålplåtens bärförmåga: 

𝐴𝑛𝑒𝑡 = 𝑡𝑠 ∙ (𝑏1 − 𝑛𝑟𝑜𝑤𝑠 ∙ 𝑑ℎ𝑜𝑙𝑒) = 2 ∙ (90 − 10 ∙ 5) = 80 mm2 

𝑁𝑅𝑑,𝑠𝑡𝑒𝑒𝑙 =
0,9 ∙ 𝑓𝑢𝑘 ∙ 𝐴𝑛𝑒𝑡

1,2
=

0,9 ∙ 430 ∙ 80

1,2
= 25,8 kN 

𝐹𝑑

𝑁𝑅𝑑,𝑠𝑡𝑒𝑒𝑙
=

21,024

25,8
= 0,81 < 1,0 OK 
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