
DEN MODERNA HANTVERKAREN 
5 2016

TEMA TRALLBYGGE

35

TEMA TRALLBYGGE

34

TEMA 
TRALL- OCH 
ALTANBYGGE!

NU DRAR HÖGSÄSONGEN IGÅNG FÖR 

ALTAN- OCH DÄCKBYGGEN OCH ÅRETS 

NYHETER DOMINERAS AV ALLA MÖJLIGA 

VARIANTER AV DOLDA INFÄSTNINGAR. 

LÖSNINGARNA SKILJER SIG EN HEL DEL 

ÅT BEROENDE PÅ VILKET MATERIAL DU 

JOBBAR I, MEN SLUTRESULTATET ÄR ALL-

TID EN SNYGG DOLD INFÄSTNING. HUR 

SNYGGT DET ÄN BLIR ÄR DET FORTFA-

RANDE UNDERARBETET SOM BÅDE ÄR 

VIKTIGAST OCH TAR LÄNGST TID. DÄRFÖR 

HAR VI ÄVEN KIKAT PÅ ETT PAR LÖSNING-

AR FÖR ATT SLIPPA GRÄVA PLINTHÅLEN 

FÖR HAND.

VISSTE DU ATT...
...NAMNET ”FRANSK 

TRÄSKRUV” TROS HA 

UPPKOMMIT GENOM 

EN HOPBLANDNING AV 

ORDEN ”FRENCH” OCH 

”WRENCH”, OCH KOM-

MER UR ATT SKRUVEN 

BEHÖVER MONTERAS 

MED NYCKEL ISTÄLLET 

FÖR SKRUVDRAGARE?

KÄLLA: GUNNEBO FASTENING

SKJUT FÖRST OCH 
ÅNGRA SEDAN
HAR DU EN spikpistol Paslode 

IM90Ci, eller funderar på att inför-

skaffa en, kommer du ha ett näst-

intill komplett infästningssystem 

när du bygger altanen. Numera 

finns det även bandad trallskruv 

som är anpassad till IM90Ci. Trall-

skruven är en utvecklad variant av 

”trallex” som DMH testade för sju 

år sedan. Principen är att du kan 

skjuta ned den och skruva upp 

den. Numera heter den Nailscrew 

och är försedd med en större 

skruvskalle och finns i dimensio-

nerna 2,8x50,65,75 mm. Glöm inte 

bort att byta till panelnosen så du 

inte får fula märken i materialet.

TRALLSKRUVEN SOM 
SITTER BÅDE SNYGGT 
OCH STARKT
Infäst i materialet ska en skruv helst 

både ge en stark konstruktion och 

lämna en slät och snygg yta. Det gör 

”Pondus”, som är en ny professionell 

trallskruv för utomhusbruk. I alla fall 

om man får tro Ejot & Avdel, som säl-

jer trallskruven.

Pondus är gjord i rostfritt syrafast 

stål (A4) och klarar korrosivitetsklass 

C5. Den är utrustad med powergänga 

och två olika gängstigningar som 

pressar samman virkesfogen för ökad 

stabilitet och hållfasthet. Spikspetsen 

är framtagen för att minimera sprick-

bildning och möjliggör montage i 

hårda träslag samt montage i tunt 

virke med små kantavstånd.

Fräsvingarna under skallen ska ge 

ett snyggt resultat med minimalt in-

fälld skalle och lämna en slät yta utan 

stickor. Cirkapris 5x70 mm: 500 kronor 

(100 st.).

PHILLIPS
Det traditionella krysspåret som 

tappat mark och numera nästan 

endast finns på bandad trallskruv.

T-STAR PLUS (SPAX) 
T-star är snarlikt Torxgreppet men 

eftersom namnet är varumärkes-

skyddat har SPAX tagit fram en 

egen variant. Har lagt till en styr-

tapp och en fördjupning i skruven 

vilket ska ge ett bättre grepp. 

GREPP/BIT

TORX
Torxgreppet har mer eller mindre 

blivit en standard på skruvar de se-

naste åren tack vare det fasta grep-

pet man får på skruven. 

TTAP (SWEDFAST)
Ttap är även den en snarlik variant 

av Torxgreppet. Har så kallad stick-

fit som ska ge ett fast grepp för 

stadig iskruvning utan behov av 

hårt tryck.

AW®-BITS 
(WÜRTH)
Är ytterligare en variant av torx-

greppet men där Würth gjort någ-

ra smärre förändringar för att klara 

av högre kraftöverföringar.

LOX (GRABBER)
Ett speciellt grepp som inte liknar 

någon annan skruv och är framta-

get för att klara av maximal kraftö-

verföring. 

SNABBARE 
INFÄSTNING
Vill du snabba på trallskru-

vandet släpper nu Festool en 

torxbit TX20 till sin befintliga 

skruvautomat Duradrive DWC 

18-4500. Maskinen är gjord 

för bandad skruv på maximalt 

55 millimeter och drivs med 

Festools ordinarie 18V batteri.
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OSYNLIG INFÄST-
NING SOM GER 
TRALLEN SPELRUM
SKRUVA IHOP TRALLEN med vinkel 

eller kexa? Som om inte livet redan 

är fullt av val som måste göras, så 

presenterar Würth två olika system 

för hopfogning av trall utan synliga 

skruvar.

Trallvinkel: Skruvas på undersidan 

av trallen. Montaget ger utrymme 

för träet att svälla och krympa i alla 

riktningar och de justerbara infäst-

ningarna gör det enkelt att justera 

avståndet mellan trallen. Vinkelns 

utformning ger ett avstånd mellan 

trallen och regeln, vilket förhindrar 

vattenansamling. Vid användning av 

Würths rostfria träskruv krävs ingen 

förborrning. Vinkeln är tillverkad i 

aluminium.

Aluminiumkex: Endast den första 

och sista trallen kräver synligt mon-

tage med skruvar. Övrig trall kexas 

samman utan synlig skruv. För bästa 

resultat vid montage i tropiskt hård-/

ädelträ – använd rostfri trallskruv 

som inte kräver någon förborrning.

T-RACER FÖR PROFFSEN
OM TRALLEN SKA få åldras och med åren bli grå, eller om 

den ska tvättas och oljas in minst vartannat år för att se ny 

och fräsch ut, råder det delade meningar om. Vi på DMH 

kör på det senare. Kärcher och tralltvätt har nästan blivit 

synonymt och deras T-racer har funnits i snart ett par de-

cennier. Ofta har tillbehöret marknadsförts till deras konsu-

mentmaskiner men den finns även till deras proffssegment. 

Även om vissa fortfarande kör med vattenslang och grön 

såpa är högtryckstvätten tillsammans med trallrengöring 

och T-racern det effektivaste sättet att rengöra trallen med.

KORROSIVITETS-
KLASSERNA
PÅ SKRUV- OCH trallskruvpaket har 

du säkert sett bokstaven C med en 

siffra mellan 1 och 5. Så vad betyder de 

egentligen? Korrosivitetsklasserna C1 

till C5 är definierade i standarden ISO 

12944-2 och är ett sätt att klassificera 

miljöer. Ju högre korrosivitetsklass de-

sto mer metall korroderar bort från rent 

kolstål och ren zink under en viss tid.

• C1 motsvarar en miljö med väldigt 

lågt korrosivitet, exempelvis en inom-

husmiljö.

• C2 är en miljö med lågt korrosivitet, 

till exempel en lantlig utomhusmiljö el-

ler en icke uppvärmd lokal.

• C3 är en miljö med medel korrosi-

vitet, till exempel en stadsmiljö med 

måttlig mängd föroreningar.

• C4 är en miljö med högt korrosivitet, 

till exempel en industriell miljö eller en 

kust miljö med måttlig salthalt.

•  C5 är en miljö med väldigt hög 

korrosivitet, industriell (C5-I) eller off-

shore (C5-M).

SAMMANFATTNING 
SKRUVAR
HÄRDAT STÅL MED ytbehandling: 

Betydligt hårdare är rostfri skruv, lätt-

arbetad, tål hög belastning men är 

beroende av ytbehandlingen. Är mer 

påverkbar för stora påfrestningar då 

skruven kan gå av. Ytbehandlingen är 

också känslig för yttre påverkan, och så 

fort stålet exponeras rostar den. Dessa 

skruvar typgodkänner SITAC. 

Rostfri A2: Är en relativt elastisk skruv 

som tål höga belastningar, särskilt när 

det nyköpta fuktiga trallvirket torkar. En 

vanlig rostfri A2 innehåller 74 % stål, 18 

% krom och 8 % nickel. A2-kvaliteten är 

tillräcklig i nästan alla miljöer i Sverige.

Rostfri A4: Har samma egenskaper 

som A2, men med skillnaden att en A4 

i regel innehåller 62 % stål, 24 % krom, 

12 % nickel och 2 % molybden. Det gör 

att skruven kan användas i havsvatten 

och under jord utan att rosta. Molybden 

är ett grundämne med mycket hög 

smältpunkt och i trallskruvens legering 

tillsätts den för att höja styrkan och för 

dess korrosionsbeständighet.

TA I TRÄ
DET KANSKE SÄKRASTE sättet att 

undvika att bli slav under sin nya al-

tan, som kräver ständig uppassning i 

form av städning, sopning, tvättning, 

polering och skyddsbehandling, är 

att inte använda trä alls, utan någon-

ting som ser ut som trä. Träkomposit, 

med andra ord. GOP har redan tidi-

gare ett digert utbud, vilket nu bred-

das ytterligare i och med lanseringen 

av Woodlon Elegance, solida brädor 

med ytskikt av polymerplast med 

en ådring kapabel att lura den mest 

inbitna miljöpartist. Kärnan består av 

återvunnen polyeten blandad med 

träfiber, vilket ger en stark och håll-

bar bräda, om vilket en 25-årsgaranti 

vittnar. Mått: 22,5x138x5400 millime-

ter. Läs mer hos woodlon.se.

VÄLJ RÄTT TRALL-
SKRUVSLÄNGD!
FÖR TRYCKIMPREGNERAT VIRKE i 

NTRA/A eller NTRA/AB kvalitet.

VIRKESDIMENSION

22x95   42 mm

28 x 95 –120  55 – 57 mm

34x 120 –145  70 – 75 mm*

45x145   115 mm*

*Rostfri trallskruv 

Fakta från Essve

RÄKNA UT BÄRFÖRMÅ-
GAN PÅ ETT KICK
HUR FÅR JAG fram bärförmåga för olika 

kombinationer av primär och sekundärbalk 

snabbt och enkelt? Ett svar på den frågan 

kanske är Ejot & Avdels nya app EjoCalc. 

Beräkningsmjukvaran hjälper dig att på ett 

enkelt sätt få fram bärförmåga för olika 

kombinationer av primär och sekundärbalk. 

Istället för att ha med dig prestanda-de-

klarationen får du enkelt fram den data du 

behöver. Vare sig du sitter vid en dator eller 

står med din telefon så ska det vara lika en-

kelt och smidigt att genomföra beräkning-

arna, tycker Ejot & Avdel.

  

Nu lanserar vi

appen EJOCALC!

3 VISA
RESULTAT

1VÄLJ TYP 
AV VIRKE

2 VÄLJ
DIMENSION

HEJ DÅ FRALLAN!
FRANSK TRÄSKRUV ÄR snart ett minne blott 

då allt fler tillverkare börjar lansera ersättare 

till denna gamla trotjänare. Senast i raden är 

Gunnebo Fastening som tagit fram sin Trä-

skruv SS-H som ska vara 50 procent starkare 

än ”frallan” och ha både ett Torx-spår och en 

sexkantsskalle vilket underlättar hela infäst-

ningsproceduren. Skruven finns i ett 30-tal 

olika varianter och behöver aldrig förborras.

TROLLA BORT TRALLINFÄSTNINGEN
EN SKRUVSKALLE SOM ligger kant i kant med golvytan är diskret 

och gör trallen bekvämare att gå på. Men en skruvskalle som 

inte syns alls skulle göra trallen ännu snyggare och skonsammare 

mot fötterna. Clipper är en ny dold trallinfästning från Heco, med 

rostfria skruvar. Clipper är avsedd för tralldäck i trä eller komposit 

och den skyddar träkonstruktionen och sörjer för god ventilation 

genom att se till att trä aldrig ligger mot trä.

5 millimeter spaders mellan brädorna och låssprint ger enkel 

montering och en jämn layout. Läs mer hos heco.se.

1. Placera den första brädan upp 
och ner mot underlaget. Justera 
in Clipper till brädans bredd och 
fäst med Clipper-skruvar.

2. Vänd brädan och fixera 
Clipper mot underlaget genom 
de två synliga hålen.

3. Placera ut de återstående 
brädorna upp och ner i korrekt 
position mot underlaget.

4. Markera positionen för 
Clipper på brädorna.

5. Justera in Clipper till bredden 
av brädorna och fixera med 
medföljande Clipper-skruvar.

6. Vänd på brädorna och tryck 
in Clipper så långt det går i den 
föregående monterade brädan, 
fäst sedan Clipper i underlaget.
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TEST! 
SKRUVMALL FÖR 
DOLDA INFÄSTNINGAR

PÅ NORBYGGSMÄSSAN SOM gick av 
stapeln i april passade både Essve och 
Camo (generalagent för Camo är Aer-
fast) på att lansera varsin variant av dol-
da infästningar för altan- och däckbyg-
gen. Principen är densamma hos båda 
dessa leverantörer, placera en skruv i 
varsin ända av en skruvmall, och sedan 
är det bara ge full gas på skruvdragaren 
så skråas skruven in i sidan av virket. 

Även om slutresultatet blir ungefär 
lika är Essves och Camos mall upp-
byggda på lite olika sätt. Essve är lite 
mer användarvänlig medan Camo är 
lite kompaktare och ger en mindre glipa 
mellan virket. För att slippa sprickbild-
ning i materialet har de även valt två 
olika varianter av spets på skruven. 
Essve har valt en pilformad spets medan 

Camo har en borrspets som ska fräsa sig 
igenom materialet. Båda dessa fungerar, 
men vilken som är bäst går inte att säga 
förutom att den pilformade spetsen 
fäster snabbare i materialet medan borr-
spetsen behöver några varv innan den 
greppar.

Vid en första anblick kan det verka 
tidsödande att springa runt och placera 
ut en skruvmall för varenda par skruvar 
man ska dra in om man ska göra ett 
altandäck, och så tänkte även vi. Men re-
dan efter ett par rader när man vant sig 
vid de olika momenten går skruvandet 
riktigt snabbt och smidigt. Tidsförlusten 
är bra mycket mindre än man tror, och 
det vägs klart upp av resultatet. Det blir 
otroligt snygga infästningar, eller sna-
rare, det syns inga infästningar. Nästa 

gång det ska göras ett trädäck kommer 
vi garanterat att använda någon av 
dessa mallar! ✖

CAMO MARKSMAN

SKRUVMALLEN:

Först måste du lossa en ställ-

skruv innan du kan flytta an-

hållet på mallen för att ställa 

in rätt bredd. Därefter måste 

du dra åt ställskruven igen. 

Det blir en hel skruvande men 

när du väl ställt in bredden 

är det bara att köra. Tryck 

in handtaget så särar du på 

anhållen, därefter är det bara 

att placera den över virket 

och släppa på handtaget igen 

så fixeras mallen runt virket. 

Sedan är det bara att placera 

en skruv i varsin ände och dra 

i dem med borrskruvdragaren. 

Även Camo har två varianter 

av sin skruvmall beroende 

vilken bredd på material du 

lägger. Den mindre klarar 83-

125 millimeter, och den större 

133-148 millimeter.

Skruven:

Camo har som vi nämnt 

tidigare valt en skruv med 

borrspets som fräser sig ned 

i materialet för att undvika 

sprickbildning. Skruven finns 

i två olika längder, 48 respek-

tive 60 millimeter, och i två 

olika material, rostfri A4 samt 

en ProTech-behandlad skruv 

i C4-klass. En längre skruvbit 

följer med skruvarna.

PRIS SKRUVMALL:

CAMO Marksman 

83 – 125 mm: 795 kr.

CAMO Marksman  

133 – 148 mm: 795 kr.

PRIS SKRUVAR: 

Rostfri A4 48x4.2 mm: 

2,42 kr/st.

ProTech behandlat C4  

48x4.2 mm: 1 kr/st.

Rostfri A4 60x4.2 mm: 

2,42 kr/st.

ProTech behandlat C4  

60x4.2 mm: 1 kr/st.

ESSVE HDS– 
HIDDEN DECKING SYSTEM

SKRUVMALLEN:

Essve har en steglös inställ-

ning när du ska fixera mallen 

runt materialet. Placera mallen 

över virket och sedan är det 

bara att klämma åt handtaget 

så låser den sig. Tryck sedan 

in releaseknappen för att lossa 

den igen. Essves lösning är lite 

smidigare än Camos, men Ess-

ves mall ger ett par millimeter 

större glipa mellan materialen 

kontra Camo. Det finns två 

olika varianter av Essves mall, 

den ena klarar material mellan 

85 och 110 millimeter och den 

andra material mellan 110 och 

150 millimeter.

SKRUVEN:

Essve har valt att ta fram en 

trallskruv A4 i syrafast stål för 

deras HDS-system. Skruven 

finns i två olika längder, 50 

och 60 millimeter, vilket gör 

att den klarar tjocklekar på 

virke ända upp till 34 mil-

limeter. Eftersom hela idén 

med dold infästning är att 

man skråar in skruven i sidan 

av materialet är skruvspetsen 

av yttersta vikt för att inte få 

sprickbildning i virket. Här har 

Essve valt att utrusta sin skruv 

med en pilformad spets, istäl-

let för som Camo som har en 

borrspets som fräser sig ned i 

materialet. En längre skruvbit 

följer med skruvarna.

PRIS SKRUVMALL:

Monteringsverktyg HDS 

85 – 110 mm: 995 kr.

Monteringsverktyg HDS  

110 – 150 mm: 1 095 kr.

PRIS SKRUVAR: 

Rostfri A4 50x4.8 mm:  

1,74 kr/st.

Rostfri A4 60x4.8 mm:  

3,09 kr/st.Sätt mallen på plats, kläm åt handtaget så fixeras den runt virket.

Camos skruvmall ger ett par millimeter smalare glipa än Essves.

När du väl fått in snitsen går skruvandet snabbt och effektivt.

Skruvarna skråas in på sidan av materialet.
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VARFÖR SKA EN välutbildad byggnads-
arbetare slösa sin tid med att gräva för 
och gjuta grundplintar – när en entre-
prenör kan göra jobbet? Så resonerade 
Håkan Liljekvist och Kim Olsson, som 
är på väg att erövra Europa med sitt nya 
koncept.

Sluta Gräv är på en och samma gång 
en uppmaning, namnet på ett nytt kon-
cept, en ny produkt och ett snabbt väx-
ande svenskt företag med bas i Helsing-
borg. Men vi tar det från början.

För några år kläckte snickaren Kim 
Olsson idén om att förankra staket och 
annat med en skruv istället för att gjuta 
och gräva ner plintar. Han bollade idén 
med sin boulespelarkamrat Håkan Lil-
jekvist, som jobbade med försäljning i 
byggbranschen. De slog sina kloka hu-
vuden ihop, för att se vad de kunde göra 
av Kims idé.

2012 startade Håkan och Kim före-
taget, som de passande nog döpt till 
”Sluta Gräv”. För deras affärsidé var lika 
enkel som ny: gör jobbet med att förank-
ra staket, bullerplank, altaner med mera 
åt byggherren, och byt betongplinten 
och nedgrävningen mot en helgalvad 
stålskruv som borras ned i marken.

Fördelarna är flera, menar Håkan Lil-
jekvist.

– Dels sparar du tid genom att skruva 
ned förankringen direkt i marken och 
att du får den i rätt höjd invägd med 
laser. Sedan slipper du markåverkan på 
byggplatsen från grävning, och framför 
allt så kan du börja jobba direkt när 
skruvarna är monterade.

Sluta Gräv AB jobbar enligt konceptet 
att man säljer skruvar och utför själva 
monteringsarbetet i samarbete med 
partners. Idag har man cirka 140 part-

ners i åtta länder, varav cirka 70 finns 
från Ystad till Haparanda i Sverige.

– Vi jobbar lite som McDonald´s. Kil-
larna som utför jobbet ser likadana ut 
och har samma utrustning, från Kiruna 
till Hamburg.

De stora volymerna både i och utan-
för Sverige är förankringen av staket, 
plank och altaner, berättar Håkan Lil-
jekvist. En lite nyare nisch som växer 
starkt är flaggstänger.

– Idag monterar vi en flaggstång på 
en kvart, berättar Håkan Liljekvist.

Att ha sitt säte och driva utvecklings-
arbetet i kalla Sverige är en klar fördel, 
menar Håkan Liljekvist.

– Vi utformar skruvarna med hänsyn till 
tjälen vi har här på vinterhalvåret, som gör 
att man måste gå längre ner i marken. Det 
nordiska klimatet är ganska tufft - det som 
fungerar här fungerar överallt. ✖

DE VILL GÖRA 
GRÄVJOBBET ÅT DIG

FAKTA 
SLUTA GRÄV
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR 

MARKSKRUVEN: altaner, staket, frig-

gebodar, cykelställ, carport, uterum, 

flaggstänger, bullerplank m.m.

Skruven finns i längder om  

865 – 1 600 mm.

SKRUVEN FINNS I FYRA MODELLER: 

Balkskruv (för liggande reglar), stolp-

skruv (för stående stolpar), rörskruv 

(för anslutning mot stående rör etc.), 

adapterskruv (för montage av t.ex 

friggebodar)

MATERIAL: stål (ISO 630Fe360A) 

galvaniserad till DIN EN ISO 1461.

PRISEXEMPEL: Markskruv inklusive 

montage: Från 440 kr + moms (OBS: 

priset gäller Helsingborg. Alla åter-

försäljare har olika priser.)

Cirka 150 återförsäljare i 8 länder 

– Sverige, Norge, Danmark, Åland, 

Estland, Lettland, Litauen, Storbritan-

nien, Tyskland.

SNABBTEST! 
JORDBORRMASKINER
ETT SIMPELT ALTANBYGGE kan lätt springa 
iväg i pris om 75 procent av arbetskost-
naden går åt till att gräva och gjuta plin-
tarna. Inte nog med att det kan knorras 
en del hos beställaren (som i sin egen 
kostnadsberäkning ofta glömmer bort att 
räkna med både trallskruv och plintar), 
är det även tidsödande och påfrestande 
för kroppen att stå böjd som en märla 
för att handgräva hålen. Det finns flera 
sätt att slippa ta fram spaden beroende 

på underlag och budget, ett är exempel-
vis ”Sluta gräv”, som vi skriver om på 
motsatta sidan, och ett annat av dessa 
är jordborrmaskinen, som i sin funktion 
har samma målsättning; att du ska slippa 
gräva. Fördelen med jorborrmaskinen är 
att det går snabbt och att den gör snygga 
cylinderformade hål. Men sätt inte för stor 
tilltro till den, innehåller jorden rötter och 
lite större stenar får du räkna med att ha 
spett och spade redo.

Det finns flera leverantörer som har 
jordborrmaskiner i sitt sortiment och de 
finns också i lite olika utföranden, som 
till exempel en- och tvåmansborr. DMH 
har provkört båda dessa varianter från 
Stihl. Den mindre varianten klarar hål 
upp till 200 millimeter och är en maskin 
du kan köra själv, och den större klarar 
hål upp till 300 millimeter, men där be-
höver man vara två. ✖

STIHL BT 130
STIHL BT 130 ÄR en riktigt 

smidig och lätt maskin som 

väger knappa 10 kilo. Trots 

detta är den riktigt effektiv 

och presterar nästan lika bra 

som Stihl BT 460 när jord-

månen inte är allt för elak. 

Maskinen är utrustad med 

QuickStop, vilket innebär att 

motorn slår av om man kilar 

fast i en rot eller större sten 

där motorn/maskinen fortsät-

ter snurra. Då slår Quickstop-

pinnen in i sidan och slår av 

maskinen på momangen. Med 

tanke på att den är så pass 

stark, så sparar funktionen 

många sträckningar eller än 

värre skador om du kilar fast. 

Här är det enkelt och funk-

tionellt som gäller, choke, 

startsnöre, gas och tidigare 

nämnt Quickstop. Maskinen är 

byggd för ett ändamål, borra 

hål i jorden vilken den klarar 

så länge du slipper rötter och 

stenar. 

Fakta Stihl BT 130:

Kapacitet:  200 mm

Cylindervolym:  36,3 cm3

Effekt:   1,9 hk.

Ljudeffektsnivå:  100 dB

Varv max:   200 rpm

Tankvolym:  0,53 l.

Vibration vänster/

höger:   1,5/2,2

Vikt:   9,9 kg.

STIHL BT 460
ÄVEN OM BT 460 är bra 

mycket starkare än sin lille-

bror är principen densamma, 

den ska borra hål i jorden. 

Skillnaden är som vi nämnt 

tidigare att denna maskin kla-

rar dimensionen upp till 300 

millimeter. Men det kostar 

också på, för det här är en 

riktigt elakt stark maskin som 

sliter hårt i muskler och leder 

som kräver uppmärksamhet 

då den inte är utrustad med 

någon säkerhetsfunktion vid 

fastkilning, vilket vi tycker 

kunde varit på sin plats. En av 

testpersonerna som inte var 

riktigt på tå när kollegan ga-

sade flög en bit när maskinen 

kilade fast. Den är inte heller 

utrustad med en backfunktion 

vilket blir påtagligt när du ki-

lat fast och ska lyfta upp ma-

skinen ur hålet. Det blir tungt! 

Inte heller här finns några 

extravaganta utrustningsde-

taljer, det är startsnöre, choke, 

gas och av/på-knapp som 

gäller. Men vill du slippa gräva 

så är jordborrmaskinen ett 

alternativ som går bra mycket 

snabbare! Men som vi nämnt 

tidigare, det krävs att jord-

månen är fri från rötter och 

stenar. 

Fakta Stihl BT 460:

Kapacitet: 300 mm

Cylindervolym: 60,3 cm3

Effekt:  4,0 hk.

Ljudeffektsnivå: 99 dB

Tankvolym: 0,55 l.

Vibration vänster/ 

höger:   6,8/8,7

Vikt:  28,8 kg.

Quickstop-pinnen slår av 
maskinen om den kilar fast.

Stihl BT 130 kan du köra ensam.

Den kraftfullare BT 460 kräver att man är två personer.

Spara tid och pengar genom att byta grävandet och betongplintarna mot en färdigmonterad 
helgalvad stålskruv.
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VILKEN LIVSLÄNGD KAN jag räkna med 
att få på ett altandäck, en träfasad eller 
annan träkonstruktion utomhus? Svaret 
på denna fråga har hittills baserats på 
erfarenhet, men nu finns det verktyg för 
att genom beräkningar få en uppfatt-
ning om man kan förvänta en livslängd 
på minst 30 år med hänsyn till risken att 
utsättas för rötskador.

Forskare från Lunds Tekniska Hög-
skola (LTH) har i samarbete med 
forskare från SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut och flera europeiska 
forskningsinstitutioner tagit fram en 
guide for utformning och materialkrav 
avseende trä som exponeras utomhus, 
i första hand fasader och trädäck, men 
som även kan tillämpas på andra kon-
struktioner av trä ovan mark. Guiden 
”Beständighet för utomhusträ

ovan mark” är en guide för utform-
ning och materialval. Rapporten TVBK-
3060 från LTH), med tillhörande beräk-
ningsverktyg i Excelformat, utgör en del 
av resultaten från forskningsprogram-
met WoodExter och kan laddas ned gra-
tis från www.kstr.lth.se/guideline/

Livslängden hos en träkonstruktion är 
beroende av vilken exponering för fukt 

den utsätts för samt den resistens mot 
rötangrepp det aktuella trämaterialet 
har. Exponeringen är beroende av fram-
förallt geografiskt läge, lokalt klimat, 
graden av skydd mot regn, avstånd från 
marken samt konstruktionens detalj-
utformning. När det gäller resistensen 
mot röta så varierar den mellan olika 
material. Tryckimpregnerat trä har t ex 
bättre resistens än kärnved av furu och 
lärk som i sin tur har bättre resistens än 
splintveden av dessa träslag.

Guiden är tänkt att användas som 
hjälpmedel och stöd vid utformning av 
träkonstruktioner utomhus med avseen-
de på beständighet och livslängd. Man 
ska kunna dimensionera utomhusträ 

med hänsyn till beständighet på mot-
svarande sätt som bärande konstruk-
tioner dimensioneras med hänsyn till 
hållfasthet. Detta innebär i korthet att 
man jämför den aktuella exponeringen 
mot det valda trämaterialets resistens. 
Guiden ger därvidlag anvisningar om 
hur man beräknar ett värde på expone-
ringen, samt hur olika trämaterial ran-
kas m h t resistensen mot röta. För den 
byggintresserade är beräkningsverkty-
get i excelformat enkelt att tillämpa.

En fördel med guiden är att det upp-
muntrar användaren att tänka på kon-
sekvenserna av att förväntad livslängd 
inte uppnås. En annan fördel är att an-
vändaren går igenom en checklista som 
uppmärksammar vikten av lämpliga de-
taljlösningar. Även om faktorerna som 
beskriver effekterna av detaljlösningar, 
kontaktytor, ytbehandlingssystem och 
underhåll är svåra att kvantifiera på ett 
tillförlitligt sätt, förväntas en användning 
av verktyget allmänt sett leda till bättre 
konstruktionslösningar. ✖

FAKTA
I EN UPPDATERAD Guide (Rapport 

TVBK 3066 från LTH) från forsk-

ningsprogrammet WoodBuild kan 

man göra en något mer preciserad 

beräkning av förväntad livslängd. Till 

denna Guide finns dock ännu inte nå-

got beräkningsverktyg i excelformat 

som underlättar livslängdsberäk-

ningen.

30-40 CM AVSTÅND till marken 

förhindrar tidiga rötangrepp hos 

fasaden

PÅ SPS FÖRSÖKSFÄLT i Borås provas 

olika trämaterial med avseende på 

beständighet i och ovan mark.

PROVNINGAR AV OLIKA trämaterials 

beständighet görs också i verklig mil-

jö, här som bryggdäck i samarbete 

med Malmö stad

GUIDE FÖR LIVSLÄNGDSBERÄKNING AV 
TRÄKONSTRUKTIONER UTOMHUS

Jöran Jermer, SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut

På SPs försöksfält provas olika trämaterial med avseende på beständighet i och ovan mark.


