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Abstract 

The aim of this thesis is to study different design methods for determing load 
distribution, and design values for shear force and bending moment in concrete bridge 
decks. The study was performed based on three design methods for hand calculations, 
which have been compared to the results from finite element modelling (FEM). The 
load distribution has a major impact on the design of a bridge and how the results from 
different design methods will correlate is of a great interest. 

The evaluation has been performed on one case study, wich is an eight-meter wide 
composite girder bridge in Njurunda, situated south of Sundsvall in Sweden. The 
traffic loads applied for this study was load model 1 and load model 2 prescribed in 
Eurocode (CEN, 2003). 

One of the design methods investigated is a method used to determine for bending 
moment for a cantilever slab. A significant impact from the edge beam utilizes by the 
method to calculate the bending moment. The second method is a design method for 
shear forces recommended by The Swedish Transport Administration. The third and 
last design methods for hand calculation is to use influence charts by Pucher (Pucher, 
1977). By using the influence chart to calculate the maximum bending moment in mid-
span. 

Results from different models, created with FEM, were compared to the results from 
hand calculations. The bridge slab was modelled with shell elements, and the girders of 
the bridge were modelled in four different ways to study the impact of the level of 
detail in the numerical models. 

The results in this report show that hand calculation methods are based on significant 
simplifications of the structure and these may have a major impact on the results. The 
relation between results from hand calculation methods and results obtained with 
FEM was not consistent in all cases analysed. While studying the bending moment for 
a cantilever slab, the main conclusion was that the simplifications in the hand 
calculation methods resulted in significantly higher moments compared to the FE-
calculations. Regarding design for shear forces, the FE analyses resulted in nearly twice 
as high shear forces compared to the hand calculation methods. While using the 
influence charts by Pucher the relation between results from hand calculations and 
results from FEM was not consistent.  

Conclusions from the study included that the simplifications in hand calculations is 
hard to change. These simplifications can have a major influence to the results. Some 
simplifications will make the results more on the safe side. With FEM the user is more 
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free to choose which simplifications that will be made, but it can sometimes be hard to 
see the effect simplifications have on the results. 

Concrete is a complex material and design methods based on empirical studies does 
most likely give a result that reflects the reality better than methods based on mathe-
matic theories. 

Keywords: Concrete, Finite element analysis (FEM), Bridge deck slab, Cantilever 
moment, Shear force, Moment in mid-span, Load distribution 

 



 

 

 

iii 

Sammanfattning 

Denna studie har till syfte att undersöka hur lastfördelningen och följaktligen dimen-
sionerande tvärkrafter och moment i brobaneplattor av betong skiljer sig åt beroende 
på val av beräkningsmetod. Jämförelsen sker primärt för tre utvalda handberäknings-
metoder som jämförts med beräkningar gjorda i ett beräkningsprogram baserat på 
finita elementmetoder (FEM). I jämförelsen undersöks hur laster sprids i 
brobaneplattan enligt de olika beräkningsmetoderna och vilka resulterande maximala 
snittkrafter som erhålls. Hur lastfördelningen sker är en komplex fråga och det är 
därför intressant att se vilka skillnader det blir i resultat utifrån olika beräknings-
metoder. 

Studien skedde på ett utvalt studieobjekt, en åtta meter bred samverkansbro i 
Njurunda strax söder om Sundsvall. De trafiklaster som beaktats är lastmodell 1 och 
lastmodell 2 enligt Eurokod (CEN, 2003). 

De beräkningsmetoder som jämförts i den här studien är dels en metod för beräkning 
av tvärgående konsolmoment där kantbalken bidrar mycket till den lastspridande 
effekten. En annan metod är för beräkning av tvärkraftsfördelning vilken generellt 
anses mycket gynnsam, alltså ger små tvärkrafter att dimensionera bron utifrån. Den 
tredje och sista handberäkningsmetoden som studerats är beräkningar av tvärgående 
moment i fältmitt, med hjälp av influensytediagram. Influensytediagrammen som dessa 
studier baseras på är framtagna av Adolf Pucher (Pucher, 1977) och kallas ibland för 
Pucherdiagram. Finita elementmodeller (FE-modeller) skapades för jämförelse av 
resultat från handberäkningar. Flera olika FE-modeller skapades med varierande 
detaljnivå, för att kunna se hur modelleringstekniken påverkar resultatet. I alla FE-
modeller har brobaneplattan modellerats som skalelement eftersom detta är det 
vanligaste sättet att modellera en bro med FEM. Skillnaderna mellan de olika FE-
modellerna är framför allt hur huvudbalkarna modellerats. Även ytterligare en 
handberäkningsmetod tillämpades för respektive snittkraft för att ge ytterligare en 
referens. Referensmetoderna valdes för att vara enklare metoder som baseras på andra 
randvillkor än de primära handberäkningsmetoderna i den här studien. 

Resultatet från studien visar att de förenklingar som finns i handberäkningar kan ha 
signifikant inverkan på resultatet. Ett konstant förhållande mellan handberäkning och 
FEM, där den ena beräkningsmetoden alltid resulterade i större snittkrafter, kunde 
inte konstateras rakt igenom studien. För tvärgående konsolmoment gav hand-
beräkningen ett större maxmoment samt att en del skillnader kunde avläsas FE-
modellerna emellan. Vid beräkning av tvärkraft gav FE-beräkningen ett resultat som 
var nära på det dubbla av det resultat handberäkningen gav. För Pucherdiagrammen 
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blev resultaten varierade och det fanns ingen tydlig indikation för om handberäkningar 
ger större eller mindre tvärgående moment än en FE-modell. 

Studien resulterade bland annat i ökad kunskap om att förenklingar, vid dimen-
sionering av en bro med hjälp av handberäkningar, kan ha stor betydelse för resultatet. 
Då förenklingar vid handberäkning inte går att välja av användaren finns en fördel 
med FEM. Fördelen med FEM är då att förenklingar styrs av användaren och det går 
även att studera vilken effekt en viss förenkling ger. En annan slutsats var att betong 
är ett material som har ett komplext beteende och i metoder som bygger på empiriska 
studier kan lättare få med olika effekter som finns i en verklig brobaneplatta av betong. 

Nyckelord: Betong, Finit element analys (FEM), Brobaneplatta, Tvärgående 
konsolmoment, Tvärkraft, Tvärgående moment i fältmitt, Lastfördelning, 
Lastspridning 
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1  
 
Inledning 

I dagens Sverige och även stora delar av världen är optimering och effektivisering högst 
aktuellt för att både få ut mer av investerade pengar och för att minimera 
miljöpåverkan (Troive, 2000). Inom byggbranschen är detta mycket påtagligt och 
minskad materialåtgång såväl som tidsbesparande åtgärder i både projekteringsskedet 
och byggskedet eftersträvas. För att kunna spara tid i projekteringsskedet är det 
viktigt hur beräkningar utförs. Det kan skilja mycket mellan resultatet från olika 
beräkningsmetoder samt hur lång tid det tar att genomföra olika dimensionerings-
beräkningar. 

För att minska byggsektorns påverkan på miljön bör man eftersträva att utnyttja 
materialet på ett effektivt sätt. För att åstadkomma en god optimering krävs kunskap 
om skillnaden i utnyttjandegrad mellan olika beräkningsmetoder. Hur resultat från 
handberäkningsmetoder förhåller sig till det resultat som fås vid modellering med finita 
element (FE) är extra intressant, då vissa handberäkningsmetoder är framtagna enligt 
teori, medan andra har empiriska testresultat som grund.  

1.1 Bakgrund 

Dimensionering av betongplattan är en av de viktigaste uppgifterna för en konstruktör 
som ska dimensionera en samverkansbro. En hjullast som verkar i en punkt på 
brobaneplattan sprids i plattan innan lasten tas upp av de bärande huvudbalkarna. 
Hur trafiklaster fördelas i en betongplatta kräver extra stor eftertanke (Sundquist, 
2010b). I Figur 1.1 visas principen för hur lasten sprids genom en betongplatta. I Figur 
1.2 visas principen för hur lasten sprids i brobaneplattans tvärled, vid beräkning av 
tvärkraft enligt en vanligt förekommande metod given i Trafikverkets 
rekommendationer för brokonstruktioner.  

Kapitel 
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Figur 1.1 Bild som visar principen för hur lasten sprids genom betongplattan. 

 

 
Figur 1.2 Bild som visar hur lasten sprids från lastcentrum mot linjeupplag. 

 

Förekommande metoder för beräkning av snittkrafter är bland annat olika hand-
beräkningsmetoder men även beräkning med hjälp av FE-program. Det finns olika 
bestämmelser för vad som ska kontrolleras och riktlinjer för hur dessa kontroller ska 
genomföras. Vid dimensionering av en samverkansbro finns dock flera möjliga val av 
beräkningsmetoder som alla uppfyller de bestämmelser som finns i Sverige. 

Handberäkningsmetoderna är ofta enkla och beräkningar enligt dessa går snabbt att 
genomföra. En annan fördel är att de är vedertagna beräkningsmetoder som tillämpats 
långt tillbaks i tiden. Det innebär att flera broar som finns idag är konstruerade enligt 
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dessa metoder och så länge de inte rasat förefaller metoden ge resultat som är på säkra 
sidan. Handberäkningar innehåller däremot ofta en hel del förenklingar.  

FE-modellering tar däremot oftast längre tid och även här införs det förenklingar av 
verkligheten. Fördelen med FE-modellering är att användaren i stor grad väljer graden 
av förenkling vid tillämpningen. Däremot kan det ibland vara svårt att förutsäga vilka 
effekter olika förenklingar får. Effekter av förenklingarna i en FE-modell går dock att 
studera, men det blir då en än mer tidskrävande metod. 

Vid dimensionering av en konstruktion bör inte handberäkningar och beräknings-
program som bygger på finita elementmetoder (FEM) kombineras hur som helst. Att 
tillämpa den metod av dessa som är mest gynnsam för varje enskild beräkning vid 
konstruktion av en bro är inte god ingenjörsmässighet. Vid beräkning av tvärkraft-
spridning ger dock Trafikverkets rekommendationer för brokonstruktioner (TRVR Bro 
11) möjligheten att tillämpa lastfördelning enligt den handberäkningsmetod för tvär-
kraftsfördelning som behandlas i den här rapporten även då övrig dimensionering sker 
med FEM (Trafikverket, 2011c). 

Det finns åsikter om att resultaten som fås vid dimensionering med vanlig elastisk 
analys för tvärkrafts- och momentbärförmåga blir omotiverat konservativa (Collins 
and Mitchell, 1991). Med anledning av en sådan fundering kan förhållandet mellan 
resultat från handberäkningar och resultat från FEM vara mycket intressant. Det är 
intressant att se hur resultat från handberäkningar och FE-modeller, vilka båda bygger 
på elasticitetsteori förhåller sig. Även hur en metod som bygger på empiriska studier 
förhåller sig till metoder som bygger på elasticitetsteori är intressant. Utifrån dessa 
jämförelser och genom att titta på förenklingar i metoderna kan man sedan resonera 
kring vilken metod som troligtvis efterliknar verkligheten bäst. 

Vid hänsynstagande till membran- eller kupoleffekter, som kan uppstå i en platta, 
minskar enligt Collings (2002) armeringsbehovet för plattan. I de bestämmelser som 
finns i Sverige nämns inte dessa effekter uttalat. I vissa andra länder har dessa effekter 
givits mer plats. I exempelvis en tidigare norm från Kanada, Ontario Highway Bridge 
Design Code, ges villkor för när en betongplatta i en samverkansbro inte behöver 
kontrolleras för tvärkrafts- och momentbärförmåga (Collins and Mitchell, 1991). Detta 
eftersom kupol- eller membraneffekterna antas bidra till ökad bärförmåga hos den 
armerade betongen och att den resulterande bärförmågan blir så stor att kontroller 
inte är nödvändig (Collins and Mitchell, 1991). 

1.2 Syfte 

Vid konstruktion av broar är det idag vanligt att beräkna lasteffekter med hjälp av 
FE-modellering. Ibland finns även ett krav på FE-modellering vid dimensionering. 
Denna modellering är ofta tidskrävande och det är inte helt säkert hur de resultat som 
fås från FE-beräkningarna förhåller sig till de resultat man får vid handberäkningar. I 
den här rapporten finns därför en jämförelse för utvalda snittkrafter i en betongplatta i 
en samverkansbro. Resultat för tvärkrafter och tvärgående moment beräknade med tre 
stycken utvalda handberäkningsmetoder har jämförts med motsvarande resultat för 
snittkrafter beräknade med FEM, samt ytterligare en referensberäkningsmetod. 
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Referensberäkningsmetoden för respektive snittkraft är vald för att kunna visa på hur 
de randvillkor metoderna bygger på inverkar på resultatet. 

Denna jämförelse syftar till att ge en tydligare bild över förhållandet mellan resultaten 
från FE-beräkning och handberäkning. Vad som framkommit i denna studie kan sedan 
användas som vägledning i situationer där det ska avgöras om FE-modellering bör 
tillämpas eller ej. En annan viktig aspekt är att visa på hur detaljeringsgraden vid FE-
modellering inverkar på resultatet. 

Studien startade med en litteraturstudie av beräkningsmetoder för lastfördelning i 
betongplattor. Ett studieobjekt har valts ut i syfte att jämföra de mest intressanta 
beräkningsmetoderna som framkom från litteraturstudien. Handberäkningar för 
snittkrafter i plattan utfördes enligt valda beräkningsmetoder och eventuella begräns-
ningar hos metoderna konstaterades. Det utvalda studieobjektet modellerades med 
FEM och kontroller för tvärkraft och tvärgående moment utfördes baserat på dessa 
modeller. 

1.3 Avgränsningar 

Denna rapport är begränsad till att behandla tre olika handberäkningsmetoder med en 
referensmetod vardera. De snittkrafter som beräknas med hjälp av dessa är tvärkraft i 
konsolplatta, tvärgående konsolmoment samt tvärgående moment i fältmitt. 

Endast studier med linjärelastiska FE-modeller har utförts inom ramen för detta 
projekt. 

Det finns många olika brotyper i Sverige och denna studie begränsades till en typ av 
bro och ett utvalt studieobjekt, en samverkansbro på väg 551 i Njurunda strax söder 
om Sundsvall. 

De laster som beaktades i studien var trafiklaster och de två första lastmodellerna 
enligt SS-EN 1991-2. Rörliga laster berörs inte utan det som studeras är fasta lastupp-
ställningar enligt de riktlinjer Eurokoden och Trafikverket ger för lastmodell 1 och 2 
(Trafikverket, 2011a, CEN, 2003). 

1.4 Examensarbetets uppbyggnad 

Nedan följer en kort beskrivning av innehållet i varje kapitel av rapporten för att ge en 
överblick av arbetet som helhet. 

I Kapitel 2 ges en övergripande beskrivning om brobaneplattor och de svårigheter som 
finns vid beräkning av snittkrafter i dessa. I kapitlet beskrivs vilka normer och rikt-
linjer som finns att beakta i Sverige för samverkansbroar med brobaneplattor av 
betong. Det finns även ett avsnitt innehållande en kortfattad beskrivning av kupol-
effekter samt hur dessa påverkar betongplattor. Kapitlet avslutas med att beskriva 
varför FEM använts som jämförelse till handberäkningarna. 
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Kapitel 3 går in mer på de utvalda beräkningsmetoderna. Kapitlet ger lite bakgrund 
till metoderna, beskrivning av hur metoden är uppbyggd samt vilka begränsningar som 
gäller för respektive metod. 

Kapitel 4 är en beskrivning av studieobjektet, bro över Åbäcken. Även de lastfall som 
studerats beskrivs här.  

Kapitel 5 beskriver FE-modellernas uppbyggnad, hur upplagsförhållanden definierats i 
olika modeller samt de laster som applicerats och hur de applicerats. 

Kapitel 6 presenterar de resultat som framkommit. Hur de olika metodernas resultat 
skiljer sig redovisas här, samt lite om vilka säkerhetsmarginaler de olika metoderna kan 
förväntas ha. 

Kapitel 7 avslutar rapporten med de slutsatser som kan dras baserat på resultatet och 
hur resultaten sedan kan appliceras i arbetet med dimensionering av brobaneplattor. 
Även en del förslag till fortsatta studier presenteras. 

Bilaga A innehåller de handberäkningar som gjorts i studien. 

Bilaga B innehåller utvalda ritningar över studieobjektet. 

Bilaga C ger en utökad bild av FE-modellerna med bilder av modellerna samt en del 
grafer över konvergensanalys och resultat. 
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2  
 
Analysmetoder för brobaneplattor 

2.1 Historik 

Samverkansbroar av stål och betong är vanligt förekommande i Sverige. Nästan var 
fjärde svensk bro är av typ samverkansbro (Sjölander, 2012). I en samverkansbro sam-
verkar konstruktionselement av olika material för att bära de laster som verkar på 
konstruktionen. Den vanligaste typen av samverkansbro är, som studieobjektet i denna 
rapport, en bro bestående av huvudbalkar av stål som samverkar med en brobane-
platta av betong (Sundquist, 2010a). Brotypen är vanligast för spännvidder mellan 30 - 
60 m (Collin et al., 2008). Med samverkan tas materialens egenskaper tillvara på ett 
bra sätt. Betong står emot stora tryckkrafter i överkant av bron och stålet tar hand om 
de dragkrafter som uppstår i brons underkant, vid normal belastning (Sjölander, 2012). 
Genom att utnyttja denna samverkan mellan brobaneplattan och stålbalkarna kan 
materialåtgången för bron minimeras (Sjölander, 2012). Samverkansbroar kan antas ha 
ett tvådimensionellt verkningssätt och det är därmed en brotyp där dimensionering 
kan utföras med handberäkning. 

Brobaneplattan är det konstruktionselement där trafiklaster förs in i konstruktionen. 
En mycket viktig egenskap hos plattan är då förmågan att sprida lasterna som sedan 
förs vidare till övriga konstruktionselement (Taly, 1998). Lastfördelning i brobane-
plattor är då en mycket viktig del av dimensioneringen vid konstruktion av broar. 
Trots detta berör de svenska normerna området mycket lite. Det finns i svenska 
normer ett fåtal metoder för att avgöra lastfördelningen i plattan, medan ämnet får 
betydligt större plats i nordamerikansk litteratur.(Sundquist, 2010b) 

Då punktlaster verkar på brobaneplattans konsoldel har även kantbalken stor inverkan 
på lastfördelningen, eftersom dess styvhet bidrar till att sprida laster över en större del 
av plattan (Sundquist, 2010b). Kantbalkens styvhet tillsammans med konsolplattans 
tjocklek och spännvidd är primärt avgörande för hur stort det tvärgående momentet 
blir över den närmaste huvudbalken. Vid kontroll av längsgående moment (böjning 
runt brons tvärriktning) är det enligt TRVK Bro 11 inte tillåtet att beakta denna 
gynnsamma effekt från kantbalken (Trafikverket, 2011b). Vid kontroll av moment i 
tvärled (böjning runt brons längsgående axel) är det däremot tillåtet att ta hänsyn till 
den styvhet kantbalken bidrar med (Trafikverket, 2011b). 

Kapitel 
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2.2 Normer 

När en bro konstrueras finns en rad olika riktlinjer som ska följas. Utöver riktlinjer 
finns det även en del standarder vilka inte är krav att följa utan något branschen 
kommit överens om för att säkerställa att olika regelverk efterföljs (Teofilusson, 2012). 
Regelverken ser olika ut i olika länder och det går därför inte alltid att i ett land 
tillämpa en handbok, som är skriven utifrån ett annat lands regelverk, fullt ut. Att 
olika länder har normer som ger olika typer av beräkningar kan dels ha att göra med 
olika förhållanden. I Sverige har vi till exempel inte problem med jordbävningar vilket 
är en viktig faktor i exempelvis Japan. Skillnaderna kan också bero på hur traditioner 
för konstruktion skiljer sig åt mellan olika länder. 

I Sverige har vi Trafikverkets krav, TRVK, som måste uppfyllas för att en 
konstruktion ska godkännas. Som handledning för att uppfylla dessa krav finns även 
Trafikverkets råd, TRVR, med råd till konstruktören avseende vilka beräkningar som 
bör genomföras för att säkerställa att kraven enligt TRVK uppfylls (Trafikverket, 
2011b) (Trafikverket, 2011c). I de fall konstruktören vill tillämpa en annan metod än 
de nämnda i Eurokod eller TRVR Bro 11, krävs en tydlig redovisning över hur de krav 
som gäller enligt TRVK Bro 11 uppfylls (Trafikverket, 2011c).  

Utöver de riktlinjer och krav som Trafikverket ger ut finns sedan olika handböcker och 
byggnormer att utgå ifrån vid dimensionering av en bro. Boverkets handbok om 
betongkonstruktioner, BBK är en handbok som gavs ut i Sverige i flera olika upplagor 
och var gällande byggnorm under en längre period. Den ger en vägledning för hur de 
regler som finns i boverkets konstruktionsregler, BKR ska uppfyllas (Boverket, 2004). 
Många delar ur BBK lever kvar och tillämpas fortfarande, antingen genom att de är 
inkluderade i TRVR eller genom att Eurokoderna har visst innehåll som liknar 
innehållet i BBK. Den sista BBK som skrevs var BBK 04 som, likt namnet antyder, 
kom 2004. 

I Sverige gäller idag Eurokoderna som byggnorm. I och med att de introducerades 
ersattes den nationella handboken BBK, med syftet att underlätta handeln med 
produkter och tjänster inom Europa (Johansson, 2009). De är gemensamt inom Europa 
antagna normer för hur olika konstruktioner ska dimensioneras. I varje land där 
Eurokoderna tillämpas finns även ett tillägg för nationellt valbara parametrar. Det gör 
att dessa normer, i viss mån, kan anpassas efter omgivande förhållanden, samt till 
tidigare normer i respektive land. För denna rapport är två olika Eurokoder aktuella, 
det är SS-EN 1991-2 (CEN, 2003), samt SS-EN 1994-2 (CEN, 2009). De nationellt 
valda parametrarna som är aktuella har valts enligt Trafikverkets författningssamling, 
TRVFS 2011:12.  

TRVK är krav som ställs och Eurokod innehåller normer. I de fall dessa inte går i linje 
gäller TRVK före Eurokod. 

2.3 Kupoleffekter 

Vid belastning av en armerad betongplatta är det vanligt att endast tvärkraft och 
böjmoment studeras. Att beakta inverkan av tryckande normalkrafter i plattan är inte 
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lika vanligt förekommande trots att detta påstås kunna ge ekonomiska vinster 
(Collings, 2002).  

Det finns studier som visar att konstruktioner ofta överdimensioneras om man 
beräknar snittkrafter med de metoder vi idag använder oss utav i Sverige (Batchelor et 
al., 1978). Collings (2002) hävdar att konstruktioner som designats med hänsyn till 
kupoleffekter har en mindre plattjocklek än de konstruktioner som dimensionerats 
enbart utifrån tvärkraft och böjmoment. 

På Nordirland, i Kanada och Storbritannien har vissa konstruktionsnormer inkluderat 
de positiva effekterna från tryckande membraneffekter (Zheng et al., 2010). Collins och 
Mitchell (1991) beskriver hur bronormen Ontario Highway Bridge Design Code ger ett 
exempel på en empirisk metod som tar hänsyn till de gynnsamma kupol- eller 
membraneffekterna. Enligt denna empiriska metod behöver inga kontroller av 
tvärkrafter och böjande moment genomföras för broar där följande kriterier är upp-
fyllda: 

1. Armeringsinnehåll motsvarande minst 0,3 % i varje riktning. 
2. Avståndet mellan armeringsjärnen får inte överstiga 12 in (300 mm). 
3. Avståndet mellan huvudbalkar får inte överstiga 12 ft. (3,7 m). 
4. Förhållandet mellan brospannets längd och plattans tjocklek får inte överstiga 

15. 
5. Brobaneplattan inte är tunnare än 9 in (225 mm). 
6. Att huvudbalkarna monteras ihop med tvärförband i längs linjeupplaget. 
7. Ändavstyvning av plattan finns i form av integrerade armerade plattor eller på 

annat verkningsfullt sätt. 

Dessa kriterier går dock för det mesta inte att applicera på en svensk bro, eftersom 
dessa vanligtvis har två huvudbalkar. I de flesta fall ger det större spännvidder mellan 
huvudbalkarna än 3,7 m och kriterium 3 går då inte att uppfylla. 

2.4 FE-modellering 

FE-modellering används allt mer vid dimensionering av större och mer komplexa 
konstruktioner. Broar är ett område där FEM (finita elementmetoder) idag används i 
stor utsträckning. Ett objekt diskretiseras och modelleras på en vald detaljnivå. 
Programmen gör det möjligt att analysera betydligt mer komplicerade strukturer, 
lastfall och randvillkor än motsvarande handberäkningar (Karoumi, 2011). 

Det viktigaste vid FE-beräkningar är att konstruktionen modelleras på ett bra sätt 
som efterliknar verkligheten. Det betyder att förenklingar i modellen inte nämnvärt 
ska påverka de resultat modellen är byggd för att ge. En FE-modell är alltid mer eller 
mindre förenklad om man jämför med verkligheten. Hänsyn tas inte alltid till alla 
konstruktionselement, alla konstruktionsdetaljer eller alla faktorer som påverkar struk-
turen. Därför är det, vid analys av resultatet från FEM, viktigt att fundera över vilka 
effekter varje förenkling ger. Förenklingar gäller även för handberäkningsmetoder. En 
viktig skillnad är dock att vid FE-beräkningar kan användaren i stor grad styra valet 
av förenklingar. Det handlar om allt från geometrin på olika konstruktionselement till 
upplagsförhållanden. Det krävs också att användaren ser vilka effekter förenklingarna 
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ger och att de inte ger resultat på osäkra sidan som kan leda till ett brott i en 
konstruktion. 

En mer detaljerad modell kan efterlikna verkligheten mer, men kräver också längre tid 
att analysera. Fördelen med att förenkla bort delar av en struktur, blir således en 
mindre tidsåtgång för analyser. Det tar även mindre tid att definiera en förenklad 
modell. 

2.4.1 Linjärelastisk analys 

Vid tillämpning av flera beräkningsmetoder, dimensioneras brobaneplattor ofta utifrån 
elasticitetsteorin. Det är också vad som rekommenderas i Eurokod om inget annat 
rekommenderas av nationella myndigheter (CEN, 2008).  

I detta projekt har linjärelastiska FE-modeller studerats. Vid linjärelastisk analys är 
det viktigt att tänka på spänningskoncentrationer som kan uppkomma när laster och 
randvillkor definieras i enskilda noder. De lokala spänningskoncentrationerna 
efterliknar inte verkligheten. En sprickbildning skulle ske, vilken leder till en större 
spridning av spänningar (Davidson, 2003). Om trafiklaster definieras som punktlaster 
vid dimensionering med FEM ger dessa laster upphov till spänningstoppar. Extremt 
stora moment uppstår mitt under punktlaster då plattans förmåga att omlagra 
moment från trafik inte beaktas i en linjärelastisk modell. I verkligheten sprids dessa 
punktlaster till en större del av plattan än den yta där punktlasten verkar, vilket 
betyder att de moment som uppstår blir avsevärt lägre (Pacoste et al., 2012). De 
verkliga lasterna har även en viss fysisk utbredning, vilken bidrar till minskad 
spänningskoncentration. Den spänningskoncentration som kan uppstå i linjärelastiska 
modeller är det som ofta uttrycks som singularitetsproblem. Att undvika singularitets-
problem är viktigt i det snitt där resultat kommer att studeras. Däremot kan singu-
laritet accepteras då det är på ett stort avstånd från det snitt där resultat studeras 
(Pacoste et al., 2012). 

Ett sätt att undvika singulariteter är att modellera upplag som ett tryck över en yta. 
Exempelvis i fallet av en balkbro, där balkar ofta vid FE-modellering betraktas som 
linjeupplag och bär brobaneplattan längsmed en linje. För denna typ av konstruktion 
kan brobaneplattan ges ett stöd som fördelas över hela balkbredden. Detta för att 
minska spänningskoncentrationerna jämfört med om upplaget definieras enbart utmed 
en linje (Pacoste et al., 2012). 

2.4.2 Brigade Plus 

I den här rapporten används FE-programmet BRIGADE Plus version 5.2. BRIGADE 
Plus är ett program där olika delar modelleras var för sig och sedan sätts samman för 
att bilda den struktur som analyseras. Eftersom modellen byggs av delar som sätts 
samman är det också lätt att börja med en förenklad modell som sedan byggs ut 
successivt för att efterlikna den verkliga bron. Det går även att gå tillbaks och ändra 
olika parametrar som bland annat kopplingsfunktioner och materialparametrar. 
(ScanscotTechnology, 2010).  
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3  
 

Handberäkningsmetoder 

I detta kapitel beskrivs de handberäkningsmetoder som valts ut för studien. Symboler 
för storheter har valts med utgångspunkt från de källdokument där metoden som 
tillämpas beskrivs. 

3.1 Tvärgående konsolmoment enligt Sundquist 

I bland annat handboken BYGG (Wåhlin, 1966), men även i flera andra handböcker, 
läroböcker och rapporter, finns en äldre beräkningsmetod för beräkning av tvärgående 
konsolmoment med förstyvad kantbalk (Wåhlin, 1966, Sundquist, 2010b, Sundquist, 
2011). Metoden används fortfarande vid dimensionering av betongplattor i sam-
verkansbroar och balkbroar i betong.  

Metoden är en approximativ, teoretisk metod som tar hänsyn till kantbalkens styvhet, 
vilken har stor inverkan på tvärgående konsolmoment i plattan. Vid punktlaster 
placerade en bit in på konsolen kan även den yttersta delen av plattan räknas in i den 
styvhet som påverkar tvärgående konsolmoment (Sundquist, 2010b). I Figur 3.1 
illustreras för vilken del styvheten beräknas. 

 

Figur 3.1 Skrafferat område är den del vars böjstyvhet beaktas vid bestämning av det 
tvärgående konsolmomentet (Sundquist, 2011). 

Kapitel 
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Hur ekvationen är definierad i olika handböcker kan variera något, men principerna 
och bakgrunden är de samma. Skillnaderna är vilken parameter författaren valt att 
definiera metoden för. Ekvation kan beskriva lastens fördelningsbredd och sedan ge 
tvärgående konsolmomentet, vilket är det valda metoden i det här arbetet. Ett annat 
tillvägagångssätt är det som beskrivs i handboken BYGG. Där har författaren valt att 
definiera ekvationen för tvärgående konsolmoment utan att beräkna en fördelnings-
bredd.  

När två punktlaster verkar på ett avstånd från varandra vilket är mindre än 
fördelningsbredden, blir det tvärgående konsolmomentet större än för endast en av 
punktlasterna. Fördelningsbredden kan utnyttjas, för att med en approximativ metod 
beräkna tvärgående konsolmoment då två punktlaster verkar på konsolen. För att 
kunna studera även lastmodeller med två punktlaster valdes en metod som ger 
fördelningsbredden. 

3.1.1 Beräkningsmetod 

Beräkningsmetoden har här tillämpats och symboler har valts enligt Sundquist 
(Sundquist, 2010b). Fördelningsbredden beräknas, för att sedan beräkna det 
tvärgående konsolmomentet i plattan utifrån fördelningsbredden. 

Värdet på en variabel λ beräknas enligt Ekvation (3.1). Därefter bestäms fördelnings-

bredden för tvärgående konsolmomentet enligt Ekvation (3.2).  

λ=√
3∙kt∙i

4∙a3∙I

4

 (3.1) 

bM=
2

λ
 (3.2) 

där 

λ  är en momentfördelningsfaktor [m-1]. 

bM är fördelningsbredden för inspänningsmoment för konsolplattan [m] vid inverkan 
av en punktlast på konsolplattan. 

kt är faktor för att justera tröghetsmomentet vid varierad tjocklek [-]. 

a  är avståndet från punktlastens centrum till upplagslinjen [m].  

I är kombinerat tröghetsmoment för kantbalken och plattan från punktlasten till 
kantbalken [m4] 

i  är tröghetsmoment per breddenhet för plattan intill kantbalken [m4/m]. 
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Faktorn för justering av tröghetsmoment per breddenhet intill kantbalk i Ekvation 
(3.1) ges med hjälp av en faktor kt vilken utläses i Figur 3.2. 

där 

kt är faktor för att justera styvheten för tröghetsmomentet vid varierad tjocklek [-]. 

t är plattans tjocklek vid inspänningssnittet, se Figur 3.1 [m]. 

tmin är plattans tjocklek intill kantbalken, se Figur 3.1 [m]. 

 

 
Figur 3.2 kt, beroende av variation av tjockleken över plattans konsoldel (Sundquist, 
2011). 

 

Ett inspänningsmoment per längdmeter bro för konsolplattan fås sedan enligt 
Ekvation (3.3). I de fall två punktlaster verkar på konsolplattan med samma avstånd 
till kantbalk och på ett avstånd från varandra mindre än fördelningsbredden för en 
punktlast kan ett approximativt moment beräknas. Ekvation (3.4) ger det 
approximerade inspänningsmomentet per längdmeter bro vid två punktlaster som 
verkar på konsoldelen av plattan. 

m=
P∙a

bM
 

(3.3) 

m=
2∙P∙a

bM+r
 

(3.4) 

där 

m är maximalt utbrett inspänningsmoment för konsolplattan [kNm/m]. 

P är en punktlast som verkar på plattan [kN].  

r är centrumavståndet mellan de två punktlasterna i brons längdriktning [m]. 
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Det slutliga resultatet som ges i Ekvation (3.3) eller (3.4) är ett maximalt moment 
utbrett över en fördelningsbredd enligt Ekvation (3.2).  

3.1.2 Begränsningar 

I den angivna metoden för tvärgående konsolmoment tas ingen hänsyn till kantbalkens 
vridstyvhet, utan det är endast styvhet mot böjning som beaktas. Det kan ge ett 
resultat med något större tvärgående moment än det som uppstår i verkligheten, då 
konsolbalkens vridstyvhet kan bidra till styvheten hos konsolen som helhet. 

Metoden är enligt Sundquist (2011) tillämpbar då vridstyvheten hos kantbalken är 
stor. Sundquist (2011) har inte definierat begränsning för minsta styvhet hos 
kantbalken då metoden är giltig, utan detta får bedömas från fall till fall. 

Ett annat antagande i metoden är att konsolplattan är fast inspänd längsmed upplags-
linjen. Detta antagande bör bidra till ett resultat på säkra sidan eftersom huvudbalken 
kan ha en viss eftergivlighet. I linje med tvärförband kan förhållandena bli något 
annorlunda jämfört med upplagsförhållanden mellan tvärförbanden. Dock bör inte 
någon del av brobaneplattan bli helt fast inspänd längsmed huvudbalklinjen. 

3.1.3 Referensmetod 

Som referensmetod för tvärgående konsolmoment valdes metoden med influensyte-
diagram. Denna metod beskrivs mer under Avsnitt 3.3. Här har ett influensytediagram 
för en långsträckt platta med en fast inspänd kant samt en fri kant tillämpats. 

3.2 Tvärkraft från punktlast enligt TRVR Bro 11 

Vid beräkning av tvärkraft för koncentrerad last på en konsolplatta finns en enkel 
beräkningsmetod, utformad med hänsyn till genomstansning och skjuvning av betong-
plattan. En metod som gäller för laster nära ett linjeupplag, men som inte tar med 
någon inverkan från kantbalken. Metoden finns angiven både i Boverkets handbok om 
betongkonstruktioner, BBK 04 (Boverket, 2004) samt i Trafikverkets tekniska råd, 
TRVR Bro 11 (Trafikverket, 2011c). 

En parameter som är av betydelse för vilken fördelningsbredd som kan antas, för 
beräkning av tvärkrafter i plattan, är avståndet från linjeupplaget till lasten 
(Sundquist, 2011). Det är dock plattans effektivhöjd i det dimensionerande snittet som 
påverkar fördelningsbredden mest. 

Metoden nämns i flertalet byggnormer, handböcker och rapporter. Trots detta har det 
varit svårt att få fram information om bakgrunden till metoden och vad som lett fram 
till dess utformning. Sundquist (Sundquist, 2011) beskriver att grunden till den här 
handberäkningsmetoden bygger på studier och försök utförda av Anders Losberg och 
Ove Hedman (Sundquist, 2011). Den preliminära rapport till Vägverket som Sundquist 
hänvisar till har inte gått att få tag på. Hedman och Losberg (Hedman and Losberg, 
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1975) beskriver däremot bakgrunden till metoden då de redogör för utredningsarbetet 
för normen. Normen, för beräkning av hållfasthet med avseende på tvärkraft, bygger 
enligt Hedman och Losberg (1975) på additionsprincipen. Additionsprincipen innebär 
här att tvärkraftskapacitet för armering, betong samt spännkrafter eller yttre 
normalkrafter adderas för att ge plattans tvärkraftskapacitet.Empiri har tillämpats för 
att ta fram en metod för hur tvärkrafter sprids i betongen (Hedman and Losberg, 
1975). 

Metoden är beskriven som en metod för beräkning av tvärkraftens spridning i en platta 
för punktlaster som verkar nära ett linjeupplag. 

3.2.1 Beräkningsmetod 

Metoden för beräkning av tvärkraft enligt TRVR Bro 11 ger en fördelningsbredd på 
punktlaster (Trafikverket, 2011c). Denna fördelningsbredd beskriver hur stor del av 
betongplattan punktlasten fördelas över. Dimensionerande tvärkrafter beräknas där-
efter med hjälp av fördelningsbredden.  

Enligt TRVR Bro 11 (Trafikverket, 2011c) anses det dimensionerande snittet för tvär-
krafter ligga på ett avstånd av halva plattans effektivhöjd från lastytan. En skiss över 
parametrar som påverkar fördelningsbredden och var dimensionerande snitt placeras 
finns i Figur 3.3. 

 

Figur 3.3 Principskiss som visar den effektivbredd/fördelningsbredd som beräknas enligt 
TRVR Bro 11 (Trafikverket, 2011c). 
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Fördelningsbredden ges av det största värdet på fördelningsbredd beff enligt Ekvation 

(3.5) och (3.6). 

beff=7∙d+b∙t (3.5) 

beff=10∙d+1,3∙x (3.6) 

 
där  

beff är fördelningsbredden för tvärkraft från en punktlast [m]. 

d är effektivhöjden för betongplattan i det dimensionerande snittet [m].  

b är bredden av den lastyta över vilken lasten verkar på plattan [m], se Figur 3.3. 

t är tjockleken på beläggningen [m]. 

x är avståndet mellan lastens centrum och det dimensionerande snittet [m]. 

 

Vid en punktlast som verkar på konsolplattan fås då tvärkraften i det dimensionerande 
snittet enligt Ekvation (3.7) och vid två lika stora punktlaster som verkar på ett lika 
långt avstånd från huvudbalken kan tvärkraften beräknas enligt Ekvation (3.8). 

V=
P

beff
 (3.7) 

V=
2∙P

beff+r
 (3.8) 

där 

V är utbredd tvärkraft i det dimensionerande snittet [kN/m]. 

P är en punktlast som verkar på plattan [kN].  

r är avståndet i brons längdriktning mellan de två punktlasternas centrum [m]. 

3.2.2 Begränsningar 

För att tillämpa denna handberäkningsmetod finns ett villkor för lastens placering. 
Avståndet från linjeupplag till kanten på punktlasten, får inte vara mindre än effektiv-
höjden i det dimensionerande snittet. Linjeupplaget är i den här studien huvudbalken. 



3.3. TVÄRGÅENDE MOMENT I FÄLTMITT ENLIGT PUCHER 

 17 

Om lasten är placerad närmre linjeupplaget än d antas lasten gå direkt ner i huvud-
balken och ger inte upphov till behovet av tvärarmering. 

Metoden är tillämpbar när lasten är placerad nära linjeupplag enligt TRVR Bro 11 
(Trafikverket, 2011c). Det finns dock inga tydliga riktlinjer för när avståndet kan anses 
vara stort. Det är upp till användaren, konstruktören att bedöma när punktlasten är 
placerad nära linjeupplag. 

En begränsning är även att lasternas placering måste vara känd. 

För tillämpning av metoden när två punktlaster verkar nära varandra måste fördel-
ningsbredderna från dessa överlappa varandra. Det innebär att avståndet mellan de 
två lasternas centrum inte får överstiga fördelningsbredden för en punktlast. Då 
lasterna är placerade längre ifrån varandra får tvärkraften beräknas för dessa var för 
sig. 

Då metoden bygger på empiriska studier går den inte att applicera i andra fall än de 
som uppfyller de givna villkoren i TRVR Bro 11. Det går inte att hänvisa matematiskt 
till att metoden är applicerbar i andra fall. 

3.2.3 Referensmetod 

En metod enligt fib (fib, 2010) tillämpas som referensmetod för beräkning av tvärkraft. 
Referensmetoden säger att lasten sprids med en viss vinkel, 45o eller 60o, beroende på 
vilka randvillkor som gäller. Här beräknades snittkraften för båda fallen. 

3.3 Tvärgående moment i fältmitt enligt Pucher 

3.3.1 Influensytor – Pucherdiagram 

Ett influensytediagram bygger på samma princip som influenslinjer för balkar. De 
beskriver vilken influens en punktlast ger för snittkraften i en viss given punkt. Adolf 
Pucher (1977) har definierat många olika influensytediagram för böjande moment som 
gäller vid olika upplagsvillkor. Beräkningar med hjälp av influensytediagram är inte 
tidskrävande och resultatet går att superponera. 

Det är en enkel metod där det diagram som bäst speglar upplagsvillkoren för den 
konstruktion som ska studeras, väljs ut. 

3.3.2 Beräkningsmetod 

Metoden tillämpades i den här studien för att beräkna det tvärgående momentet i 
fältmitt vid last i fält. Det vill säga då laster är placerade mellan de två huvud-
balkarna.  
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Ett influensytediagram vilket bäst motsvarar aktuella randvillkor väljs ut. Punktlaster 
placeras ut skalenligt i influensytediagrammet, med den placering som ger största 
möjliga moment. I fallet då alla punktlaster är av samma storlek är den placering av 
lasterna som ger störst total influens dimensionerande. Vid olika stora punktlaster 
måste momentet beräknas och jämföras för olika placeringar, för att se vilken placering 
som blir dimensionerande. 

Ett maximalt tvärgående moment i fältmitt beräknades med avseende på lastmodell 1 
(LM1) och lastmodell 2 (LM2) (CEN, 2003). De punktlaster som verkar i fält, mellan 
de två huvudbalkarna påverkar resultatet enligt denna beräkningsmetod. Influensyte-
diagram ”Chart 1” enligt Pucher (1977) tillämpades. Det är ett influensytediagram 
som motsvarar en långsträckt platta med två fritt upplagda kanter. 

Influensen från punktlasterna läses av och sedan beräknas momentet, i den punkt och 
riktning för vilken diagrammet gäller, med Ekvation (3.9). 

m=K∙
P

8∙π
 (3.9) 

där 

m är moment per meter platta [kNm/m]. 

P är en punktlast som verkar på plattan [kN].  

K är influensen, avläst ur diagrammet, vilken beskriver hur en punktlast påverkar 
studerad punkt [-]. 

3.3.3 Begränsningar 

Metoden går endast att tillämpa då det finns ett tillgängligt influensytediagram som 
beskriver de upplagsvillkor som gäller för den konstruktion som studeras. 

Diagrammen kan endast ge resultat i den punkt diagrammet avser. Det går därför inte 
att exempelvis studera snittkrafter i en punkt mellan fältmitt och huvudbalken. 

3.3.4 Referensmetod 

Som referens beräknades även tvärgående moment i fältmitt för en långsträckt platta 
med två fast inspännda kanter enligt Pucher. Det bör ge ett lägre tvärgående moment i 
fältmitt än vid beräkning med hjälp av ett influensytediagaram med två fritt upplagda 
kanter. Eftersom en fast inspänning då håller emot så att plattan inte kan deformeras 
fritt i fält och böjning i fältmitt bör då bli mindre. 
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Bro över Åbäcken 

I detta kapitel beskrivs studieobjekt, Bro över Åbäcken samt de lastmodeller som 
studerats. 

De beräkningar som redovisas i detta arbete är baserade på mått och dimensioner från 
”Bro över Åbäcken”. Benämning bro 22-1681-1, del av väg 551, med konstruktionsår 
2014. Placeringen är övre trafikplats Njurunda söder om Sundsvall i Sverige, markerat 
på karta i Figur 4.1. Bron byggdes vid anläggandet av en anslutningsväg till E4 från 
Njurunda i samband med omdragning av E4 för den vägsträcka som tidigare gått 
genom Njurunda. 

 
Figur 4.1 Karta över geografiskt läge för bron (Google, 2015, Trafikveket, 2015). 

Kapitel 
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4.1 Brotyp 

Bro över Åbäcken är en fritt upplagd samverkansbro med en spännvidd på 39 m. 
Betongplattan samverkar med två underliggande längsgående huvudbalkar av stål med 
I-profil. Detta är en vanlig form av stål-betong samverkansbro vilket kan bero på att 
den är en ekonomisk typ av bro vid kortare spännvidder (Collin et al., 2008). Figur 4.2 
visar ett foto över bron under byggskedet. 

 
Figur 4.2 Fotografi över bron under byggskedet (Fridholm, 2014). 

 

Huvudbalkarna och brobaneplattan är sammankopplade genom studs på huvud-
balkarnas överflänsar som visas i Figur 4.3. Studsen gjuts in i betongplattan för att 
skapa en god samverkan mellan balkar och plattan. Sammankopplingen med studsen 
gör att betongplattan och stålplåten, i huvudbalkens överfläns, antas samverka utan 
glidning. De betyder att full vidhäftning antas (CEN, 2009). 

 
Figur 4.3 Fotografi över huvudbalk med ändavstyvning samt studs (Fridholm, 2014). 
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Figur 4.4 visar brons tvärsektion enligt den verkliga konstruktionen. En förenkling i 
modellen är att farbanan har antagits vara utan lutande tvärsektion.  

 

Figur 4.4 Brosektionen i tvärsnitt. 

 

Huvudbalkarna är försedda med livavstyvningar, mellan över- och underfläns. Vid 
huvudbalkens ändar finns ändavstyvningar på båda sidor om livplåt. I spann finns 
livavstyvningar på huvudbalkens insida. Placering av avstyvningar och tvärförband 
finns beskrivet i Bilaga B, Tabell B.1. De två huvudbalkarna är sammankopplade med 
fem stycken tvärförband av fackverkstyp vid livavstyvningarna i fält. Vid respektive 
ände av bron, vid upplagen, är huvudbalkarna sammankopplade med tvärförband 
bestående av en HEB profil. Alla tvärförband är fästa mot huvudbalkarnas 
livavstyvningar med bultförband. Fler ritningar samt mått på bland annat tvär-
förbanden visas i Bilaga B. 

4.2 Dimensioner 

Bron har en fri brobredd på 8,1 m innanför räcken med en brobaneplatta i betong som 
vilar på två I-balkar av stål placerade med ett avstånd på 4,5 m. Brobaneplattan med 
kantbalkar är 8,8 m bred och farbanan har en bredd på 8 m. Brobaneplattan har en 
konstant tjocklek, 0,32 m mellan huvudbalkarna och tjockleken avtar linjärt på 
brobanans konsoldel. Intill kantbalkarna är tjockleken av brobanan 0,23 m. Spann-
längden för bron är 39 m. I Figur 4.5 visas en elevationsritning av bron. 
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Figur 4.5 Bro över Åbäcken i elevation. 

 

Huvudbalkarna har ett varierat tvärsnitt, med en något slankare profil vid brofästena 
och en grövre profil i spannmitt. De båda huvudbalkarna är i mittspann 2,3 m höga, 
med 0,88 m bred underfläns och 0,6 m bred överfläns. 

4.3 Material 

Huvudbalkarna är av stålkvalitet S355N medan plattan och kantbalkar är av betong i 
hållfasthetsklass C35/45, enligt ritningsunderlag för bron. 

4.4 Lastfall 

Egentyngden av konstruktionen har ej beaktats i denna studie. 

4.4.1 Dimensionerande punktlaster 

Både handberäkningar och FE-modellering har utförts med endast punktlaster som 
verkar på bron för att inte resultatet ska påverkas av eventuell kombinering av laster. 
De trafiklaster som beaktas är de första två lastmodellerna LM1 och LM2 givna i 
Eurokod SS-EN 1991-2. Där LM1 innebär två lastgrupper båda med dubbla axlar så 
kallade boggisystem intill varandra med olika lastintensitet och LM2 består av endast 
en axellast med en större axellast än de i LM1 (CEN, 2003). Axellasterna enligt 
Eurokod (CEN, 2003) medräknat anpassningsfaktorer enligt TRVFS 2011-12 (2011a) 
redovisas i Tabell 4.1. Varje axellast fördelas lika över två hjul och varje hjullast 

verkar i sin tur över en yta av 0,4∙0,4 m2. Uppställningen av laster samt storlek av hjul-
tryckets yta finns illustrerad i Figur 4.6, där även avstånd mellan hjul och mellan axlar 
samt minsta avstånd mellan två fordon i LM1 finns noterat i meter. 
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Tabell 4.1 Karaktäristiska axellaster för valda lastmodeller inkl. anpassningsfaktorer. 

Lastmodell  Axellast, första körfält [kN] Axellast, andra körfält [kN] 

LM1 270 180 

LM2 360 - 

 
 

 

Figur 4.6 Hjultryck för lastmodell 1 till vänster och lastmodell 2 till höger, mått i figuren 
är givna i meter, x-riktningen är brons längsriktning.  

 

Enligt Eurokod SS-EN 1991-2 (CEN, 2003) delas en bro in i ett visst antal lastfält 
beroende på brons bredd. För broar med en bredd av 6 m eller mer har varje lastfält en 
bredd på 3 m. Bron i den här studien är 8 m bred och dimensioneras därmed för två 
lastfält. Lastfälten placeras vid beräkning av snittkrafter utifrån det fall som ger de 
mest ogynnsamma lasteffekterna på bron. I denna rapport studeras därmed olika last-
uppställningar som ger det mest ogynnsamma lasteffekterna för respektive hand-
beräkningsmetod. 
 
För både inspänningsmomentet i konsolplattan samt tvärkraft för last nära linjeupplag 
tar handberäkningsmetoderna enbart hänsyn till de punktlaster ur lastfallen som 
befinner sig på konsolplattan. För LM1 blir detta två hjullaster och i LM2 endast en 
hjullast. Detta på grund av att konsolplattan har en bredd som inte rymmer en hel 
hjulaxel. 
 
Placeringen av de olika lastmodellsuppställningarna på bron har bestämts utifrån de 
riktlinjer som finns för handberäkningarna. FE-modellerna har samma placeringar av 
lastmodellerna som handberäkningarna. För handberäkningar placeras laster endast 
utifrån avstånd från varandra och avstånd i brons bredd, längden av bron beaktas inte 
för handberäkningarna. I FE-modeller har lastmodellerna placerats i brons spannmitt.  
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FE-modell 

5.1 Geometri 

Total gjordes fyra olika FE-modeller för studien. I en av dessa har endast en del av 
bron definierats. I övriga modeller definieras hela farbanan (inklusive kantbalkar) samt 
huvudbalkar. I en av dessa tre modeller definieras även avstyvningar och tvärförband. 
De olika modellerna har skapats för att studera hur stor effekt detaljnivån, i modellen, 
har för resultatet. Vad som definierats i respektive modell syns i Tabell 5.1. De olika 
FE-modellernas geometrier illustreras i Figur 5.1 t.o.m. Figur 5.4. I Figur 5.5 
illustreras även definierade balkprofiler för FE-modell 4.    

 

Tabell 5.1 Beskrivning av FE-modeller. 

FE-modell Modell av Huvudbalkar Avstyvningar Tvärförband 

1 Endast en 
konsolplatta 

- - - 

2 Hela bron Balkelement - - 

3 Hela bron Skalelement - - 

4 Hela bron Skalelement Skalelement Balkelement 

 

 

  

Figur 5.1 Geometri för FE-modell 1.            Figur 5.2 Geometri för FE-modell 2. 
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Figur 5.3 Geometri för FE-modell 3.            Figur 5.4 Geometri för FE-modell 4. 

 

 

Figur 5.5 FE-modell 4 med synliga balkelementsprofiler. 

 

FE-modell 1 är en modell vilken bör ge resultat på säkra sidan för tvärgående konsol-
moment. Randvillkoren motsvarar även randvillkoren för handberäkningsmetoden för 
tvärgående konsolmoment. Det enklare sättet att modellera hela farbanan likt FE-
modell 2 är det som vanligtvis tillämpas av konstruktörer. Från FE-modell 3 kan 
effekter då ett upplag som fördelas över en större yta, likt verkligheten, studeras. FE-
modell 4 visar vilken inverkan tvärförbanden har på de studerade snittkrafterna vid 
tillämpning av FEM. 

5.1.1 Modelluppbyggnad 

Vid modellering av en bro är det vanligt att definiera brobaneplattan med så kallade 
skalelement. En orsak är att skalelement kan rapportera snittkrafter som utdata och 
ingen manuell omvandling från spänningar krävs. Då kontinuumelement tillämpas 
krävs en sådan omvandling. I denna studie definierades därför plattan med 
skalelement. Farbanan delades in i tre delar, med olika tjocklekar. En del för brons 
mitt och en för respektive konsoldel. Kantbalkarna, vilka definierades som 
balkelement, knöts till plattans kantlinjer.  

I FE-modell 2 definierades huvudbalkarna med balkelement vilka knöts till plattan 
längs linjer mitt över balkcentrum. I FE-modell 3 och 4 definierades huvudbalkarna 
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med skalelement, där huvudbalkarnas överfläns knöts till brobaneplattan mitt ovanför 
överflänsen. I FE-modell 4 definierades även livavstyvningar på huvudbalkarna samt 
tvärförband i fält. Tvärförbanden byggdes upp av fyra sammankopplade balkelement 
vardera vilka sedan knöts till huvudbalkarnas livavstyvningarna. Figurer som visar hur 
de olika delarna knutits samman finns i Bilaga C.1.  

5.1.2 Förenklingar 

En förenkling i samtliga modeller är att ändskärmarna (som finns i vardera änden av 
bron) försummats. Denna förenkling kan ha gett en något mindre vridstyv bromodell 
än den egentliga bron. För att kunna jämföra resultaten med ett resultat på säkra 
sidan studerades därför även inspänningsmoment för konsolplattan för en modell av 
enbart konsolplattan, FE-modell 1. Denna modell förenklades till en platta med fast 
inspänning längsmed huvudbalken, vilket även är de tänkta upplagsvillkoren i hand-
beräkningsmetoden för tvärgående konsolmoment enligt handboken BYGG. 

Bron förkortades även något i alla FE-modeller. Endast spannet har modellerats. 
Denna förenkling bör inte påverka resultatet i studien. 

Huvudbalkarna har i verkligheten två olika dimensioner. I mittspann har de något 
kraftigare dimensioner på flänsarna och modellen förenklades med I-balkar av denna 
kraftigare dimension längsmed hela bron. Denna förenkling bör inte påverkat resultatet 
nämnvärt, då snittkrafter studerades i brons mittspann. 

Tvärförbanden vid upplagen, bestående av en HEB-profil, förenklades bort även i FE-
modell 4. De ersattes av randvillkor, inga translationer i tvärled tilläts vid upplagen.  

Studsen har inte definierats utan brobaneplattan anses fast inspänd till huvud-
balkarna.  

5.2 Elementtyper 

Brobanans mitt definierades av skalelement med tjocklek, 0,32 m. Brobanans 

konsoldelar definierades av skalelement med varierad tjocklek 0,32 m-0,049∙y (där y, i 
meter, mättes från huvudbalkcentrum och ut mot kantbalk för respektive konsol). 
Kantbalkar modellerades som balkelement med ett rektangulärt tvärsnitt.  

Huvudbalkarna modellerades på olika sätt för att visa på hur detta kunde påverka 
resultatet. I en modell modellerades huvudbalkar som balkelement med I-profil och i 
två olika modeller modellerades huvudbalkarna med skalelement. I FE-modell 4 
modellerades även livavstyvningarna på huvudbalkarna som skalelement. I övriga 
modeller försummades livavstyvningarna. 

Elementtyp var S4R, ett 4-nodigt, kvadratiskt, spännings-/töjningsskalelement med 
reducerad integrering samt ”large-strain formulation”. Karakteristisk elementlängd var 
0,05 m för alla modeller och alla delar bortsett från FE-modell 4. I FE-modell 4 hade 
brobaneplattan en elementlängd på 0,05 m, huvudbalkar med avstyvningar element-
längd 0,04 m och tvärförband elementlängd 0,03 m. Detta för att kopplingarna mellan 
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olika delar skulle fungera korrekt. Antal element för varje FE-modell redovisas i Tabell 
5.2. 

En konvergensstudie för elementstorlek genomfördes och redovisas i Bilaga C.2. En 
elementstorlek på 0,05 m ger enligt denna konvergensstudie ett resultat med god 
noggrannhet. 

Tabell 5.2 Antal element för FE-modeller. 

FE-modell Antal Element 

1 28080 

2 127920 

3 307710 

4 319568 

 

5.3 Material 

E-moduler är valda baserat på de hållfasthetsklasser som gäller för respektive material 
enligt underlag för verklig bro. Övriga materialegenskaper är importerade i Brigade 
PLUS utifrån hållfasthetsklass (ScanscotTechnology, 2010). 

Tabell 5.3 Materialegenskaper i Brigade PLUS. 

 Huvudbalkar Brobaneplatta och kantbalkar 

Densitet [kg/m3] 7900 2400 

E-modul [GPa] 210 34 

Poissons tal 0,3 0,2 

Expansionskoefficient
α [oC-1] 

- 0,00001 

5.4 Upplagsvillkor 

I Tabell 5.4 visas de olika randvillkor som gäller för de olika FE-modellerna 
sammanfattat.  
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Tabell 5.4 Sammanfattade randvillkor för respektive FE-modell. 

FE-modell Del av bro Upplag 

1 Endast en konsolplatta Fast inspänning i huvudbalkslinjen 

2 Hela bron Upplag i huvudbalkens ändnoder 

3 Hela bron Upplag i ändnoder för huvudbalken 

4 Hela bron Upplag i ändnoder för huvudbalkens 
underfläns 

 
 
I FE-modell 1 fixerades hela linjen i plattan ovanför huvudbalkcentrum mot 
translationer i alla riktningar samt mot rotation runt linjeupplaget. Randvillkor för 
bron i övriga modeller förenklades till fritt upplagd. Upplagen utfördes så att huvud-
balkarna fixerades vid ändarna. De fixerades mot translationer i alla riktningar för ena 
änden av bron, stöd 1 och mot translationer i brons tvärled och höjdled för andra 
änden av bron, stöd 2. För FE-modell 2 fixerades endast en nod vid respektive 
huvudbalksände. I FE-modell 3 fixerades alla noder längsmed hela huvudbalkens 
tvärsnittsprofil vid balkändarna. I FE-modell 4 fixerades endast noder längsmed 
underflänsens ändar. Detta kan, för framför allt FE-modell 2, ha bidragit till 
singularitetsproblem runt stöden då ett fåtal noder i modellen utgjorde varje stöd 
(Pacoste et al., 2012). Påverkan från singularitet vid stöden var dock inget problem 
eftersom resultaten studerades i spannmitt. 

5.5 Laster 

Lastmodell 1 och 2 studerades och varje hjullast applicerades som ett tryck över en yta 

0,4∙0,4 m2, vilket motsvarar kontaktytan mot brobanan för ett hjul enligt (CEN, 2003). 
Det tryck som applicerades över respektive lastyta redovisas i Tabell 5.5. När lasten 
definieras som ett tryck över en lastyta, istället för en koncentrerad punktlast, undviks 
problem med singularitet runt punktlasterna. 

 

Tabell 5.5 Tryck över lastytor [kN/m2]. 

Lastmodell  Tryck, första körfält [kN/m2] Tryck, andra körfält [kN/m2] 

LM1 843,75 562,5 

LM2 1 125 - 

 

I FE-modell studeras enbart punktlaster som verkar på plattans konsoldel. I övriga 
FE-modeller studeras alla punktlaster, enligt lastmodell 1 samt lastmodell 2. 
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Laster placerades i fältmitt för brons längdriktning. De placerades med olika avstånd 
till kantbalk för de olika beräkningarna. Avstånden från kantbalk bestämdes utifrån 
vilka placeringar av laster som blev dimensionerande för respektive snittkraft med 
handberäkningar. Figur 5.6 visar lasternas placering för beräkning av tvärgående 
konsolmoment samt tvärkraft vid lastmodell 1 nära kantbalk. Den röda markeringen i 
den vänstra delen av Figur 5.6 är där första körfältets tryck applicerades. Till höger i 
Figur 5.6 är ytorna markerade med rött där andra körfältets tryck applicerades. 

 

 

Figur 5.6 Lastuppställning för LM1, uppställning som tillämpades för tvärgående 
konsolmoment samt tvärkraft vid last nära kantbalk. Till vänster visas laster för körfält 
1 i rött och till höger laster för körfält 2 i rött. 

5.6 Reduktion av snittkraft 

I TRVR Bro 11 beskrivs hur en snittkraft beräknad med FEM kan reduceras utifrån 
olika fördelningsbredder vid dimensionering av armeringsmängden (Trafikverket, 
2011c). Tydligare beskrivning av hur en reduktion utifrån en fördelningsbredd kan 
utföras ges av Pacoste et al. (2012). I denna rapport jämförs resultat från hand-
beräkningar mot resultat från FEM. En jämförelse redovisas även mellan resultat från 
handberäkningar mot reducerade resultat för snittkrafter från FEM. Där resultaten 
från FEM har reducerats med hjälp av handberäkning enligt TRVR Bro 11 
(Trafikverket, 2011c) vilken ger en fördelningsbredd. Den last som faller inom 
fördelningsbredden fördelas jämnt utmed den samma. 

Tvärkraften kan fördelas utmed en bredd som är den minsta av två fördelningsbredder. 
Den ena fördelningsbredden är beräknad enligt handberäkningsmetoden beskriven i 
Avsnitt 3.2. Den andra fördelningsbredden definieras som ”avståndet mellan de 
punkter där tvärkraften enligt beräkningen med finita element är 10 % av toppvärdet”. 
(Trafikverket, 2011c) 

Momenten reduceras och fördelas jämnt utmed en fördelningsbredd som är det minsta 
av två villkor. I brottgränstillstånd är fördelningsbredden ”det minsta av tre gånger 
plattjockleken eller en tiondel av konstruktionsdelens spännvidd”. I bruksgräns-
tillstånd är fördelningsbredden ”det minsta av två gånger plattjockleken eller en 
tiondel av konstruktionsdelens spännvidd”. (Trafikverket, 2011c)  
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Resultat 

6.1 Handberäkningar 

Fullständiga handberäkningar finns redovisade i Bilaga A. 

6.1.1 Tvärgående konsolmoment enligt Sundquist 

För att erhålla maximalt tvärgående konsolmoment placeras laster på konsolen så nära 
kantbalken som möjligt. Enligt Eurokod (CEN, 2003) placeras lasten minst 0,5 m från 
broräcket för LM1 och LM2. Placeringen av lasten beror därför på räckets placering på 
kantbalken. För studieobjektet, bro över Åbäcken, är räcket placerat så att minsta 
avstånd från kantbalk för en punktlast blev 0,45 m. 

För tvärgående konsolmomentet vid belastning enligt LM1 blev två punktlaster 
placerade med sitt lastcentrum 0,45 m från kantbalk och för LM2 en punktlast på 
samma avstånd. Lastcentrum för de två hjullasterna i LM1 placerades 1,2 m ifrån 
varandra, i brons längdriktning, enligt lastuppställning i Eurokod (CEN, 2003). 
Placering av laster för beräkning av tvärgående konsolmoment visas i Figur 6.1. 

   

Figur 6.1 Lasternas placering för av tvärgående konsolmoment. 
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Det tvärgående konsolmomentet, för en hjullast, fördelades enligt handberäkningen i 
Avsnitt 3.1 över en längd på 3,9 m, se Bilaga A.1. Fördelningsbredden för LM1, med 
två punktlaster på konsoldelen blev då 5,1 m. 

6.1.2 Tvärkraft från punktlast enligt TRVR Bro 11 

Även vid handberäkningen av tvärkraften påverkar endast de laster som verkar på 
konsolplattan. Lasternas placering för tvärkraften vid last nära kantbalk blev de 
samma som för beräkning av tvärgående konsolmoment. Lastcentrum 0,45 m från 
kantbalk och för LM1 1,2 m avstånd mellan de två punktlasternas lastcentrum enligt 
Eurokod (CEN, 2003). För beräkning av tvärkraft för last nära linjeupplag bestämdes 
punktlasternas placering utifrån handberäkning i Bilaga A.2. Resultat från FE-
modellerna visas sedan för samma positioner som för handberäkningen. Lastytornas 
kant placeras på ett avstånd från linjeupplaget (huvudbalkens centrum) motsvarande 
halva effektivhöjden för plattan i dimensionerande snittet. Här placerades dimen-
sionerande snitt mitt över huvudbalkens överflänskant, vilket ger att lasterna placeras 
0,76 m från huvudbalkens centrumlinje. Placering av punklaster vid beräkning av 
tvärkraft, samt den placering av dimensionerande snitt som följer, visas i Figur 6.2.  

 

Figur 6.2 Lastplacering vid beräkning av tvärkraft. Lastplacering vid last nära kantbalk 
till vänster, samt lastplacering vid last nära huvudbalk till höger. 

 

Fördelningsbredden för tvärkraft enligt handberäkningsmetoden i Avsnitt 3.2, blev 2,6 
m vid en punktlast nära kantbalk.  Vid en punktlast nära huvudbalk blev fördelnings-
bredden 3,0 m. Skillnaden i fördelningsbredd beror på den varierade tvärsnittshöjden 
för konsolen. 
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6.1.3 Tvärgående moment i fältmitt enligt Pucher 

Tvärgående moment i fältmitt beräknades med hjälp av influensytediagram och enligt 
Avsnitt 3.3. Punktlasternas placering bestämdes för det fall som gav störst tvärgående 
moment utifrån influensen från respektive last. Den lastplacering som gav upphov till 
störst tvärgående moment i fältmitt visas i Figur 6.3. LM 1 fick en centrerad placering. 
Då LM2 placerades utifrån värsta fallet blev placeringen sådan att ett hjul är centrerat 
placerat över bron. För LM1 blev lastfält 1 och 2 placerade med minsta avstånd 0,5 m, 
enligt Eurokod (CEN, 2003). 

  

Figur 6.3 Lastplacering vid beräkning av tvärgående moment i fältmitt. 

Vilka influenser punktlasterna ger och det resulterande tvärgående momentet visas i 
Bilaga A.3. 

6.2 Sammanställda resultat och jämförelser 

I resultat från FE-modellerna har de olika modellerna benämnts enligt Tabell 5.1. 

6.2.1 Tvärgående konsolmoment 

Jämförelse för det tvärgående konsolmomentet längsmed centrumlinjen, markerad i 
Figur 6.4, visas i Figur 6.5 och Figur 6.6. Handberäkning är handberäkningsmetoden 
enligt Sundquist, medan referensmetoden är baserad på influensytediagram. De olika 
FE-modellerna gav väldigt skilda resultat över huvudbalken. För FE-modell 1 och 
handberäkningen, vilka har samma randvillkor, stämde resultatet väl överens vid 
belastning enligt LM2. För belastning enligt LM1 blev resultatet från FE-modell 1 
något större än resultatet från handberäkningen. Tvärgående konsolmoment blev 
betydligt större vid handberäkning än vid beräkning med de mer detaljerade FE-
modellerna. Figur 6.5 och Figur 6.6 visar hur tvärgående konsolmomentet varierar, 
beroende på beräkningsmetod och detaljnivå i FE-modell. 
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Figur 6.4 Resultatlinje, över spannmitt, för tvärgående konsolmoment. 

 

 

Figur 6.5 Jämförelse mellan tvärgående konsolmoment vid belastning enligt LM1. 
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Figur 6.6 Jämförelse mellan tvärgående konsolmoment vid belastning enligt LM2. 

Resultatet visar att en mer detaljerad FE-modell gav resultat med större differens till 
resultatet från handberäkning. När huvudbalkarna modellerats som skalelement och 
därmed kopplades yta till yta mot brobanan blev resultatet inte längre en topp vid 
centrum på huvudbalken utan maximalt moment uppstod istället strax utanför 
huvudbalkens kant. Från referensmetoden där inverkan från kantbalken inte tas i 
beaktning blev tvärgående konsolmomentet störst vid både LM1 och LM2. FE-
modellerna 3 och 4 ger över större delen av brons bredd resultat som sammanfaller. En 
större skillnad mellan FE-modell 3 och 4 kan dock konstateras precis innanför 
linjeupplaget, vid 2 m < avståndet från kantbalk < 2,5 m. 

Det tvärgående konsolmomentet från handberäkningen är 37 % större än 
maxmomentet vid huvudbalken från FE-modell 4 vid belastning enligt LM1. Vid 
belastning enligt LM2 är tvärgående konsolmomentet från handberäkningen 62 % 
större än maxmomentet vid huvudbalken från FE-modell 4. 

I Bilaga C.3 finns även en jämförande figur över hur lastfördelningen i brons 
längsriktning ser ut för FE-modell 2 jämfört med handberäkning. Arean under dessa 
grafer är mycket överensstämmande för LM1 medan arean för LM2 är betydligt större 
för handberäkningen. Arean motsvarar det totala tvärgående momentet längsmed hela 
bron i kNm.  

6.2.2 Tvärkraft av koncentrerad last 

Resultat för tvärkraften har tagits fram längs ett dimensionerande snitt parallellt med 
linjeupplagen, vilka utgörs av huvudbalkarna. Dimensionerande snitt visas i Figur 6.2. 
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På vilket avstånd från kantbalk det dimensionerande snittet placerades bestämdes 
utifrån handberäkning. Vid punktlast nära kantbalken låg, enligt handberäkning, det 
dimensionerande snittet 0,76 m från kantbalken. FE-modellen gav en maximal 
tvärkraft vid 0,65 m från kantbalk. Figur 6.7 visar tvärkraften i snitt placerade på 
olika avstånd från kantbalk för FE-modell 2. För att jämföra resultat från de olika 
beräkningarna i samma snitt, visas resultat från FE-modeller i ett snitt 0,75 m från 
kantbalk. Snittet 0,75 m från kantbalk är det närmaste, 0,76 m från kantbalk, 
resultatsnittet kunde placeras eftersom FE-modellerna hade en elementlängd på 0,05 
m. 

 

Figur 6.7 Jämförelse från FE-modell 2, tvärkraft för LM1 nära kantbalk vid dimen-
sionerande snitt på olika avstånd från kantbalk. 

 

Figur 6.8 och Figur 6.9 visar resultat för tvärkraft från de olika FE-modellerna samt 
resultat från handberäkning. Handberäkning är handberäkningsmetoden enligt TRVR 
Bro 11 och referensmetoden är metoden enligt fib med spidning 45 respektive 60 
grader. Figur 6.8 ger resultat vid LM1, vilket är för två punktlaster på konsolplattan, 
medan Figur 6.9 ger resultat vid LM2 där en punktlast befinner sig på konsolplattan.  
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Figur 6.8 Jämförelse för tvärkraft för LM1 nära (0,75 m från) kantbalk. 

 

 

Figur 6.9 Jämförelse för tvärkraft för LM2 nära (0,75 m från) kantbalk. 

 

De olika FE-modellerna gav resultat som i princip sammanfaller längs hela det 
dimensionerande snittet. Resultaten från samtliga FE-modeller hade dock betydligt 
större maxvärde än den tvärkraft som beräknades fram med handberäkning. Något 
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som även kan studeras är grafens area, vilken visas i Tabell 6.1. Resultatet blev att 
grafens area stämde väl överens mellan FE-modell 2 och handberäkning vid både LM1 
och LM2. Areorna stämmer även överens med den yttre lasten. 

Vi ser att referensmetoden både för fast inspänning (fördelningsvinkel 45o) och fritt 
upplagd (fördelningsvinkel 60o) ger större tvärkraft än handberäkningsmetoden. 
Däremot visar det sig att resultaten från FE-modellerna ger ett maxvärde på 
tvärkraften vilken ligger mellan de två resultaten från referensmetoden. 

Maximala tvärkraften från FE-modell 4 är 48 % större än från handberäkningen vid 
belastning enligt LM1, nära kantbalk. Vid belastning enligt LM2, nära kantbalk, är 
maximala tvärkraften från handberäkningen 68 % större än från FE-modell 4. 

Tabell 6.1 Area ovanför tvärkraftsgrafen vid last nära kantbalk. 

Area ovanför graf  FE-modell 2 [kN] Handberäkning [kN] 

LM1 -273 -270 

LM2 -182 -180 

 

Resultat för tvärkraft vid lastuppställningar för last nära huvudbalk finns i Figur 6.10 
och Figur 6.11.  

 

 

Figur 6.10 Jämförelse för tvärkraft för LM1 nära huvudbalk. 
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Figur 6.11 Jämförelse för tvärkraft för LM2 nära huvudbalk. Resultat från FE-modell 3 
och 4 sammanfaller helt, varför resultatet från FE-modell 3 inte syns. 

 

Även vid last nära huvudbalken erhölls en större maximal tvärkraft från FE-
modellerna än handberäkningen. Referenshandberäkningen för fast inspänning längs 
linjeupplaget gav ett resultat nära resultatet från FE-modell 1 och 2. Resultaten från 
FE-modell 3 och 4 låg mellan referensmetodens resultat för fastinspänning respektive 
fritt upplagd platta. En större variation noterades mellan resultat från de olika FE-
modellerna vid last nära huvudbalk, än resultaten vid last nära kantbalk. 

Maximala tvärkraften från FE-modell 4 är 66 % större än från handberäkningen vid 
belastning enligt LM1, nära huvudbalk. Vid belastning enligt LM2, nära huvudbalk, är 
maximala tvärkraften från handberäkningen 107 % större än från FE-modell 4. 

Tabell 6.2 Area ovanför tvärkraftsgrafen vid last nära linjeupplag. 

Area ovanför graf  FE-modell 2 [kN] Handberäkning [kN] 

LM1 -272 -270 

LM2 -181 -180 

 

Tabell 6.2 visar att grafens area för FE-modell 2, även vid last nära huvudbalk, stämde 
väl överens med grafens area för handberäkning. Grafens area stämde även överens 
med den yttre last som verkade på brobanans konsoldel. 

Handberäkningen enligt TRVR Bro 11 (Trafikverket, 2011c) gav lägst tvärkraft för 
båda lastmodellerna samt även vid de olika placeringarna av laster. 
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6.2.3 Tvärgående moment i fältmitt 

Placering av laster för beräkning av maximalt tvärgående moment i fältmitt visas i 
Figur 6.3. 

Tvärgående momentet i fältmitt från FE-modellerna redovisas i Figur 6.12 för LM1 
längs med den resultatlinje som markerats i Figur 6.3. Resultatlinjen är centriskt 
placerad mellan de två huvudbalkarna. Handberäkning är beräkning med hjälp av 
influensytediagram med två fritt upplagda kanter. Referensmetod är beräkning med 
hjälp av influensytediagram med två fast inspända kanter. 

Resultatet för tvärgående moment i fältmitt vid belastning enligt LM2 visas i Figur 
6.13.  

 

 

Figur 6.12 Jämförelse tvärgående moment i fältmitt för LM1. 

 

Tvärgående momentet i fältmitt för LM1 blev något större med handberäkning än de 
maximala momenten från FE-modellerna. Återigen, likt för tvärgående konsolmoment, 
ger en mer detaljerad modell ett resultat längre från handberäkningen. Resultat från 
samtliga FE-modeller ligger mellan resultatet från handberäkningen och resultatet från 
referensmetoden. 

Tvärgående maxmoment i fältmitt från handberäkningen är 66 % större än från FE-
modell 4 vid belastning enligt LM1. 
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Figur 6.13 Jämförelse tvärgående moment i fältmitt för LM2. Maximalt tvärgående 
moment i fältmitt från FE-modell 2 är något lägre än från FE-modell 3 och syns då inte 
bakom resultat från FE-modell 3. 

För LM2 gav FE-modellerna istället ett större maximalt tvärgående moment i fältmitt 
än det handberäknade tvärgående momentet. Resultat från samtliga FE-modeller var 
således större än för både referensmetoden samt handberäkningsmetoden. 

Vid belastning enligt LM2 är tvärgående maxmoment i fältmitt från handberäk-
ningen, 4 % större än från FE-modell 4. 
 
I Bilaga C.5 finns även konturplottar över resultat från FE-modell 2 för tvärgående 
moment och de lastuppställningar som gäller för beräkning av tvärgående moment i 
fältmitt. Konturplottarna fick ett utseende vilket efterliknade de tillämpade Pucher-
diagrammen väl.  

6.3 Utvärdering av resultat 

För vissa snittkrafter gav de olika FE-modellerna väldigt olika resultat. För att förstå 
sambandet bättre mellan vilka resultat de olika FE-modellerna ger för tvärgående 
moment (moment runt linjeupplag) kan deformation av modellerna studeras. Figur 
6.14, Figur 6.15, Figur 6.16 och Figur 6.17 visar deformation av FE-modell 1-4. Det 
syns för FE-modell 3 och FE-modell 4 att huvudbalkarna vrids i spannmitt. 
Vridningen av huvudbalkar blir större då tvärförbanden håller huvudbalkarna på ett 
fixerat avstånd från varandra. Även en viss buckling av livplåten visas för FE-modell 
3, vilket hindras i FE-modell 4. För FE-modell 4 deformerades en större del av bron 
istället för en kraftigare utböjning av enbart konsoldelen. 
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Figur 6.14 Deformation av FE-modell 1 då LM1 verkar enligt lastuppställning för tvär-
gående konsolmoment (deformationsskala 500).  

 

 

Figur 6.15 Deformation av FE-modell 2 då LM1 verkar enligt lastuppställning för tvär-
gående konsolmoment (deformationsskala 500). 

 

 

Figur 6.16 Deformation av FE-modell 3 då LM1 verkar enligt lastuppställning för tvär-
gående konsolmoment (deformationsskala 500). 
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Figur 6.17 Deformation av FE-modell 4 med LM1 enligt lastuppställning för tvärgående 
konsolmoment (deformationsskala 500). 

 

För dimensionering med hjälp av FEM kan enligt TRVR Bro 11 (Trafikverket, 2011c) 
tvärkraftens topp fördelas. Då de dimensionerande tvärkrafterna beräknas med hjälp 
av denna reducering blir resultatet för FE-modell 2 jämfört med handberäkning enligt 
Tabell 6.3 och Tabell 6.4. Beräkningar för de reducerade tvärkrafterna från FEM finns 
i Bilaga A.4. FE-modell 2 är definierad så som en enklare samverkansbro ofta 
definieras vid dimensionering med FEM. Därför studeras dessa reducerade snittkrafter 
från FE-modell 2. 

Förhållandet mellan resultat med handberäkning och resultat från FE-modeller 
förhåller sig olika för olika snittkrafter. Skillnaden, som erhölls mellan resultat från 
handberäkning och resultat från FE-modeller, var mest markant vid beräkning av 
tvärkraft. För tvärkraften gav handberäkningen ett resultat som var nära hälften så 
stort som den maximala tvärkraften från FE-modellerna för LM2. Även för LM1 kunde 
en stor differens mellan resultaten konstateras. 

För beräkningar av tvärgående moment i fältmitt kunde vissa skillnader konstateras 
och handberäkningen ger i de flesta fall ett större tvärgående moment än FE-
modellerna. 

 

Tabell 6.3 Tvärkrafter från handberäkning och reducerad tvärkraft från FEM, vid last 
nära kantbalk. 

Lastmodell  Handberäknad tvärkraft, 
per meter bro [kN/m] 

Reducerad tvärkraft från FEM, 
per meter bro [kN/m] 

Differens 
[%] 

LM1 -71 -55 29 

LM2 -69 -47 47 
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Tabell 6.4 Tvärkrafter från handberäkning och reducerad tvärkraft från FEM, vid last 
nära huvudbalk. 

Lastmodell  Handberäknad tvärkraft, 
per meter bro [kN/m] 

Reducerad tvärkraft från FEM, 
per meter bro [kN/m] 

Differens 
[%] 

LM1 -65 -70 -7 

LM2 -60 -66 -9 

 

När lasten är placerad långt ut på en konsol blir skillnaden större än då lasten placeras 
nära linjeupplaget. Vid last mycket nära huvudbalken blir resultatet för tvärkraft 
större med FEM än handberäkning. Om lasten placeras långt ut på konsolen blir 
däremot tvärkraften mindre med FEM än med handberäkning då tvärkraften från 
FEM reducerats. 

Även en reduktion av momenten kan göras utifrån de riktlinjer som är givna 
(Trafikverket, 2011c). De reducerade momenten från FE-modell 2 jämfört med hand-
beräknade moment finns i Tabell 6.5 och Tabell 6.6. För tvärgående konsolmomentet 
har konstruktionsdelens spännvidd valts till konsolens längd. Det kan hända att spänn-
vidden för detta ändamål kan antas vara dubbla konsolens utstickande längd. Då detta 
inte tydligt framgår, har det mer konservativa fallet med en konsollängd valts. Beräk-
ningar för de reducerade momenten från FEM finns i Bilaga A.4. 

 

Tabell 6.5 Tvärgående konsolmoment från handberäkning och reducerat tvärgående 
konsol moment från FEM. 

Lastmodell  Handberäknat tvärgående 
konsolmoment, per meter 
bro [kNm/m] 

Reducerat tvärgående 
konsolmoment från FEM, 
per meter bro [kNm/m] 

Differens [%] 

LM1 -69 -62 11 

LM2 -61 -46 33 

 

Tabell 6.6 Tvärgående moment i fältmitt, handberäkning och reducerat från FEM. 

Lastmodell  Handberäknat tvärgående 
moment i fältmitt, per 
meter bro [kNm/m] 

Reducerat tvärgående 
moment i fältmitt från 
FEM, per meter bro 
[kNm/m] 

Differens [%] 

LM1 87 78 12 

LM2 50 53 -6 

 

För tre av fyra beräknade tvärgående moment var reducerade resultatet från FEM 
lägre än resultatet från handberäkning.  
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Slutsatser och rekommendationer 

7.1 Säkerhetsmarginal 

Vid konstruktionsberäkningar är det viktigaste att den färdiga konstruktionen håller. 
Det är därför viktigt att dimensionera en konstruktion med en viss säkerhetsmarginal. 

7.1.1 Säkerhetsmarginaler med handberäkningsmetoder  

Handberäkningsmetoder innehåller ofta förenklingar. Då det är av största vikt att den 
färdiga bron inte går till brott, är handberäkningarna framtagna för att ge resultat på 
säkra sidan. Det vill säga att förenklingar är gjorda på ett sätt, vilket ger resultat, med 
en säkerhetsmarginal. Vid beräkning av lastfördelning kan förenklingar ses som en viss 
säkerhet. Förenklingar kan ses som en säkerhetsmarginal när konstruktören är 
övertygad att den verkliga konstruktionen har större lastspridande förmåga, än vad 
handberäkning med tillhörande förenklingar ger. Förenklingar är dock en varierad 
säkerhetsmarginal. Det går inte att påvisa hur stor säkerhetsmarginalen är, på grund 
av förenklingar, utan att genomföra ytterligare kontroller. 

Det finns ibland ytterligare säkerhetskoefficienter som adderas enligt konstruktions-
normer för att ytterligare säkerställa att konstruktionen inte går till brott. Vid 
beräkning av lastfördelning av snittkrafter, enligt de här valda metoderna, finns inga 
sådana säkerhetsmarginaler. Beräkningsmetoderna antas ge resultat som är tillräckligt 
mycket på säkra sidan. 

Säkerhetsmarginaler finns även i dimensionerande hållfasthet för respektive material. 
Även vid lastkombinering tillförs säkerhetsmarginaler i form av partialkoefficienter för 
lasterna. 

7.1.2 Säkerhetsmarginaler med FE-modellering 

I en FE-modell är det framför allt genom val av förenklingar vid modellering som 
säkerhetsmarginaler skapas. En användare kan välja att modellera upplagsförhåll-
anden eller geometrier som ger snittkrafter mer eller mindre på säkra sidan.  

Kapitel 
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I den här studien finns en säkerhetsmarginal i och med att lastspridning i beläggningen 
inte togs i beaktning för FE-modellerna. Denna förenkling bidrar till en minskad 
lastfördelande förmåga hos brobanan då beläggningen för Bro över Åbäcken är 110 
mm. Även beläggningen bidrar till en lastspridning i verkligheten. 

FE-modell 1 definierades för att ge ett tvärgående konsolmoment på säkra sidan. 
Jämförelsen visar också att resultatet för tvärgående konsolmoment från FE-modell 1 
är betydligt större än resultatet för tvärgående konsolmoment från övriga FE-modeller.  

Figur 7.1, Figur 7.2 och Figur 7.3 visar principen för huvudbalkarnas beteende i 
mittspann vid last på konsol för olika FE-modeller. Maximalt tvärgående moment 
uppstår då en fast inspänning håller kvar plattan i ursprungsläge över linjeupplaget. 
Brobaneplattan få en större vinkeländring över linjeupplag i Figur 7.1 jämfört med 
Figur 7.2 och Figur 7.3. 

 

 

Figur 7.1 Fast inspänning längsmed vänster huvudbalklinje. 

 

 

Figur 7.2 Plattan vilar på huvudbalkarna som är fritt upplagda. 

 

 

Figur 7.3 Plattan vilar på fritt upplagda huvudbalkar med tvärförband. 
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7.2 Diskussion 

Att jämförelserna skilde sig så mycket åt för de olika beräkningsmetoderna men även i 
viss mån mellan de olika lastmodellerna gör det svårt att dra några övergripande 
slutsatser för alla beräkningsmetoder.  

Om resultatet för en handberäkningsmetod alltid varit större än resultatet från FEM 
hade en slutsats kunnat vara att handberäkningsmetoderna är mer konservativa än 
FEM. Då detta inte var fallet får de olika snittkrafterna diskuteras mer var för sig. 

7.2.1 Tvärgående konsolmoment 

Samtliga FE-modeller gav upphov till ett lägre tvärgående konsolmoment än 
handberäkningsmetoden enligt Sundquist (Sundquist, 2010b), vid last enligt LM2, 
d.v.s. en enskild axellast. Resultatet från FE-modellen med en fast inspänd konsol-
platta gav ett resultat som överensstämde väl med resultat från handberäkningen vid 
belastning enligt LM2. Handberäkningsmetoden är i detta fall förenklad med en fast 
inspänning vid linjeupplaget. Därför är det troligt att denna förenkling är det som syns 
i resultaten. För LM1 gav handberäkningsmetoden något lägre resultat än FE-
modellen med en fast inspänning. Resultatet från handberäkningsmetoden låg dock 
fortfarande över eller strax över resultatet för övriga FE-modeller. Handberäkningen 
var således mer konservativ än FEM. Den beräkningsmetod som gav mest konservativt 
resultat var referensmetoden, beräkning av tvärgående konsolmoment med hjälp av 
influensytediagram enligt Pucher. 

Då hela bron modelleras med huvudbalkar, som i sin tur är fritt upplagda, ger FE-
modellen betydligt lägre tvärgående konsolmoment. Denna skillnad i resultat kan tyda 
på att en verklig bro inte har ett linjeupplag som är så styvt, att det kan ses som en 
fast inspänning. Den verkliga bron liknar troligtvis mer den förfinade FE-modellen där 
huvudbalkarnas fläns- och livplåtar modellerats som skal. Koppling mellan huvudbalk 
och platta fördelades därmed över en yta. 

Om antagandet stämmer tyder det på att armeringsmängden över stöd, i de sam-
verkansbroar som dimensioneras utifrån handberäkningar, överdimensioneras. För 
denna bro fanns en del att vinna i materialbesparing genom att tillämpa FEM vid 
dimensionering av plattan istället för enbart handberäkningar. Eftersom FEM gav 
lägre tvärgående konsolmoment än handberäkningsmetoden.  

Handberäkningsmetodens resultat och resultatet från den mer konservativa FE-
modellen skiljer sig åt, för LM1. Det kan bero på att handberäkningsmetoden 
ursprungligen är utformad för lastfall med en punktlast på konsolen. Metoden för att 
beräkna tvärgående konsolmoment vid två punktlaster, som verkar på konsolen, är 
approximativ. Resultatet i den här studien visar på att handberäkningsmetoden ska 
tillämpas med något mer försiktighet i de fall när fler än en punktlast studeras. Då 
brons verkliga upplagsförhållanden för studieobjektet i den här studien inte motsvarar 
en fast inspänning längsmed linjeupplaget, kan dock metoden fortfarande ses som 
konservativ. Även för ett fall med två punktlaster, där upplagsförhållanden liknar de 
för den studerade bron. 
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Utifrån jämförelse med refensmetoden kan även konstateras att kantbalken har stor 
inverkan på det tvärgående konsolmomentet. Referensmetoden tar inte kantbalken i 
beaktning. Handberälningsmetoden enligt Sundquist bygger i sin tur på kantbalkens 
förmåga att bidra till lastspridningen. I alla FE-modeller inverkar kantbalken på den 
lastspridande förmågan hos brons konsoldel. 

Att FE-modell 3 och 4 skiljer sig 2,1 m från kantbalk vid belastning enligt LM1, bör 
bero på de laster som är placerade i fält. I FE-modellerna definierades alla punktlaster 
enligt LM1 och hela lastfält 2 placeras då i fält mellan huvudbalkarna. Tvärförbanden 
påverkar således det inspänningsmoment över linjeupplaget som beror av last i fält. 

7.2.2 Tvärkraft 

I jämförelsen mellan handberäkning för tvärkraft, med handberäkning enligt TRVR 
Bro 11 (Trafikverket, 2011c) och FE-beräkningar, erhålls en betydligt större tvärkraft 
från FE-beräkning än från handberäkning. Handberäkningsmetoden för tvärkraft 
enligt TRVR Bro 11 bygger på empiriska försök. FE-beräkningar bygger på 
matematiska teorier, även referensmetoden bygger på matematisk teori. Att 
handberäkningen enligt TRVR Bro 11 ger betydligt lägre tvärkraft, kan ha flera olika 
orsaker. Något som kan spela in är att det finns andra gynnsamma effekter som bidrar 
till resultatet i de empiriska studierna. En sådan effekt kan vara de membraneffekter 
som enligt bland annat Collings (2002) ger en ökad tvärkraftskapacitet för plattan. 
FE-modellen har utifrån jämförelse med referensmetoden ett linjeupplag med en 
styvhet mellan fast inspänt och fritt upplagt. 

Hedman och Losberg (1975) beskriver processen för framtagandet av handberäknings-
metoden för tvärkraft. Ur denna kan utläsas att tryckande normalkrafter i plattan kan 
ha beaktats. Tryckande normaleffekter ger enligt Hedman och Losberg en ökad tvär-
kraftskapacitet. Att tryckande normalkrafter bidrar till ökad bärförmåga hos betongen 
är vad som beskrivs som kupol-/membraneffekter. Det betyder att då metoden i 
TRVR Bro 11 (Trafikverket, 2011c) tillämpas, beaktas eventuellt kupoleffekter. Det är 
dock svårt att utläsa hur beräkningsmetoden, som den ser ut idag, tar hänsyn till 
kupoleffekter. Artikeln behandlar studier genomförda på balkar och alltså inte 
tvärkrafter i plattor.  

En annan faktor, speciell för en metod som bygger på empiri, är att hänsyn även tas 
till den spruckna betongens ickelinjära beteende. FE-analyserna som genomförts i 
denna rapport är baserade på linjärelastiska materialdefinitioner, vilket leder till att 
den spruckna betongens beteende inte påverkar resultatet från FE-modellerna. 

Det hade varit intressant att ta del av den preliminära rapporten till Trafikverket som 
ger bakgrunder till beräkningsmetoden. Då kunde en bättre redogörelse givits för vilka 
effekter handberäkningsmetoden tar i beaktning. Rapporten finns dock inte tillgänglig 
hos Trafikverket, varför denna inte refereras till. 
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7.2.3 Tvärgående moment i fältmitt 

Tvärgående moment i fältmitt var vid belastning enligt LM1 större enligt 
handberäkning än enligt FEM. Vid belastning enligt LM2 blev istället tvärgående 
momentet i fältmitt större från FEM än från handberäkning. För belastning enligt 
LM1 gav FE-modellerna resultat mellan handberäkningsmetoden och referensmetoden. 
Handberäkningsmetoden enligt Pucher är vald för att spegla en fritt upplagd platta, 
medan referensmetoden är för en fast inspänd platta. Hur de olika 
beräkningsmetodernas resultat förhåller sig vid LM1 tyder även här på att 
linjeupplagen är någon stans mellan fast inspänt och fritt upplagt. 

I FE-beräkningarna applicerades lasten som ett tryck över hela lastytan. Vid hand-
beräkning ritades lastytor in skalenligt i pucherdiagrammen. Influensen läses sedan av 
som medelinfluensen för lastytans utbredning. Det innebär att denna handberäknings-
metod inte är exakt, en viss uppskattning sker vid avläsning av diagrammet. Det skulle 
dock gå att tillämpa handberäkningsmetoden mer exakt. Genom att dela upp varje 
lastyta i flera mycket små likadana rutor. För varje delyta utläses en delinfluens och en 
mer exakt medelinfluens för hela lasten beräknas som medelvärdet av dessa 
delinfluenser. Att göra en indelning på det viset liknar till stor del hur en FE-beräkning 
går till. Där är grundprincipen att dela in strukturer i mycket mindre delelement för 
vilka analysen utförs. En sådan handberäkning tar dock betydligt mer tid i anspråk, än 
då ett uppskattat medelvärde läses av direkt utifrån hela lastytor. En mer noggrann 
avläsning med delytor bör dock ge ett resultat där handberäkningar och FE-
beräkningar förhåller sig på mer likartat sätt till varandra. 

7.2.4 Reduktion av tvärkrafter och moment 

Om reduktion tillämpas enligt TRVR Bro 11 vid dimensionering med FEM 
(Trafikverket, 2011c), förändras förhållanden mellan resultat från de olika beräknings-
metoderna. Vid beräkning av tvärkraft blev skillnaderna i resultat betydligt mindre. 
Reducerad tvärkraft från FEM var dessutom lägre än tvärkraft från handberäkningen, 
när laster placerades nära kantbalk. Utifrån detta är de reducerade snittkrafterna från 
FE-modell 2 mer gynnsam i de flesta fall. I de fall då resultatet från handberäkningen 
är lägre, än reducerad snittkraft från FE-modell 2, är differensen mellan dessa liten. 
När reducerade snittkrafterna från FE-modell 2 var lägre, än resultat från 
handberäkningen, är differensen mellan dessa större. 

Resultat från handberäkning och den reducerade tvärkraften från FE-modell 2, avviker 
från varandra på olika sätt beroende på lastens placering. Reduktionen av tvärkraft 
från en FE-modell kanske ibland blir omotiverat stor. När metoden för reducering av 
tvärkraft tillämpas, vid laster placerade långt ut på konsoldelen av brobaneplattan, 
skulle reduktionen kunna leda till osäkra resultat. Denna studie är dock inte tillräckligt 
omfattande för att kunna dra slutsatsen, att metoden för reducering av tvärkraft kan 
leda till resultat på osäker sida. 
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7.2.5 Faktorer som påverkar resultatet 

I studien framkom betydelsen av detaljnivån på en FE-modell. Hur detaljerad 
kontakten mellan överfläns på huvudbalk och brobana definierats inverkar till stor del 
på resultatet. Även detaljnivå på modellen, ifall tvärförband modellerats eller ej har 
viss inverkan på resultatet. Vilken inverkar detaljnivån har beror till störst del på var 
snittkrafter ska studeras samt vilka resultat som är av intresse. För att studera 
inspänningsmoment över ett upplag är exempelvis detaljnivån för hur upplaget 
modelleras av stor betydelse. Slutsatsen går i linje med vad Alsuhairi och Hedström 
(2013) konstaterat. Att en konstruktör kan påverka resultatet vid FE-beräkningar. 
Framför allt utifrån hur olika randvillkor definierats i modellen. 

En brokonstruktör arbetar alltid utifrån att konstruera en bro med betydande 
säkerhetsmarginaler och handberäkningsmetoder är därför förenklade till att ge 
resultat på säkra sidan. Trots detta visade det sig att handberäkningarna, i vissa fall, 
resulterade i lägre snittkrafter än vid linjärelastisk FE-modellering. Detta var framför 
allt vid beräkning av tvärkraft, men även för beräkning av ett tvärgående moment i 
fältmitt, vid belastning enligt LM2.  

Att olika beräkningsmetoder ger skilda resultat gör också att beräkningar utförda av 
olika konstruktörer kan ge olika resultat. En konstruktör gör bedömningar, av bland 
annat förenklingar, till stor del utifrån egna erfarenheter. Fröderberg (Fröderberg, 
2014) beskriver hur den mänskliga faktorn påverkar resultatet och hur olika konstruk-
törer får olika resultat från samma problemformulering. Att val av beräkningsmetod 
påverkar resultatet stärker denna teori att resultatet påverkas av vilken konstruktör 
som utför en dimensionering. 

7.3 Slutsats 

Vid beräkning av snittkrafter i en betongplatta blev resultaten i många fall mycket 
olika beroende på vald beräkningsmetod. En handberäkning ger inte alltid ett resultat 
som är mer på säkra sidan än vad en FE-modell ger. En FE-modell ger inte heller 
resultat som är mer på säkra sidan än vad handberäkning ger. Vid beräkning av 
tvärkraft är det tydligt att den handberäkningsmetod som finns given i TRVR Bro 11 
(Trafikverket, 2011c) resulterar i en betydligt lägre tvärkraft än motsvarande tvärkraft 
från FE-modellerna. Handberäkningsmetoden för beräkning av tvärkraft bygger på 
empiriska studier. Ett antagande är att beräkningsmetoder som bygger på mate-
matiska teorier, är framtagna med större säkerhetsmarginal för att inte riskera en fel-
dimensionering som leder till brott. Beräkningsmetoder som bygger på empiriska 
studier och tester behöver inte ge lika stora säkerhetsmarginaler då fler effekter tas i 
beaktning. 

Att metoder som bygger på matematiska teorier ger resultat som bättre stämmer 
överens med FE-modeller, än metoder härledda från försök, är inte helt oväntat. 
Däremot är resultatet mer oväntad vid beräkning av tvärgående moment i fältmitt.  
Belastning enligt olika lastmodeller gav inte samma förhållande mellan tvärgående 
moment från handberäkning och tvärgående moment från FEM.  
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En FE-modell bygger även den på matematiska teorier och även den kan vara 
utformad för att ge resultat på säkra sidan. Handberäkningen gav betydligt lägre 
tvärkrafter än FE-modellerna. Detta kan förklaras med att handberäkningsmetoden 
tar hänsyn till effekter i betongen som inte tas hänsyn till i de matematiska teorier FE-
beräkningen bygger på. De handberäkningsmetoderna som bygger på matematiska 
teorier kan ha svårt att beskriva betongens många egenskaper på ett helt korrekt sätt. 
Speciellt svårt blir det i och med att metoderna innebär en hel del förenklingar av 
strukturen som studeras. 

Något som gäller överlag är att en handberäkning inte går att anpassa i större 
utsträckning efter de specifika förhållanden som råder för aktuell betongplatta. Hand-
beräkningarna innehåller förenklingar som inte valts av användaren utifrån det 
aktuella fallet. FE-modeller är i sin tur också förenklingar av verkligheten. Vid 
beräkning med FEM bestämmer dock användaren förenklingsgraden. Förenklingar kan 
då väljas så att de inte ger ett betydande utslag på de resultat som studeras. Vid 
beräkning med FEM kan även effekten av en önskad förenkling studeras för att 
säkerställa att inte förenklingar görs som ger en stor osäkerhet. 

FE-modeller bör skapas där medvetna val av förenklingar görs för att få förenklingar 
som bidrar till resultat på säkra sidan. Ett exempel från den här studien är att ett 
linjeupplag som är fast inspänt ger ett maximalt tvärgående konsolmoment i en platta. 
Om beräkningar utförs med en sådan förenkling kommer dimensioneringen vara på 
säkra sidan med avseende på inspänningsmoment. FE-modellerna i den här studien ger 
linjeupplag som är någon stans mellan fritt upplagda och fast inspända. 

Då resultat från FEM reduceras, vid dimensionering av armering, kan FE-modellering 
ses som en mer gynnsam beräkningsmetod totalt sett, utifrån de studier som utförts 
inom ramen för detta arbete. 

7.4 Rekommendationer för fortsatta studier 

Något som framkommit är att handberäkningarnas resultat överensstämmer väl med 
de resultat som fås vid FE-modellering om upplagsförhållanden överensstämmer väl. 
En intressant fortsatt studie skulle vara att studera hur styv brobaneplattans 
infästning mot huvudbalken blir. Hur mycket deformeras huvudbalkarna i verklig-
heten? En verifiering av beräkningsmodellerna mot mätningar. De olika FE-modellerna 
i den här studien visar på att inspänningen inte har en styvhet motsvarande en fast 
inspänning längs linjeupplaget. Plattan är fast inspänd i huvudbalken. FE-modellerna 
visar dock att huvudbalken kan vrida vid deformation i tvärled så att linjeupplaget 
inte motsvarar ett fast inspänt linjeupplag. Detta kan studeras mer. 

Tydligare riktlinjer för när metoden för handberäkning av fördelningsbredd för tvär-
kraft vid last nära linjeupplag bör tas fram. Det finns ingen övre gräns för avståndet, 
mellan punktlast och linjeupplag, för att metoden i TRVR Bro 11 (Trafikverket, 
2011c) ska vara applicerbar. Resultat för reduktion av resultat från FEM visar att 
metoden för beräkning av fördelningsbredd skulle kunna ligga på osäkra sidan då 
lasten är placerad längre från linjeupplaget. 
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En annan fortsatt studie är att vidare undersöka och ta fram riktlinjer för hur en FE-
modell kan spegla de kupoleffekter som eventuellt uppstår i plattan för att i förläng-
ningen ta fram en FE-modell som ger en större lastspridning i plattan. 

Vidare vore det intressant att studera vilka effekter som tas i beaktning vid tillämp-
ning av handberäkningsmetoden för tvärkraft enligt TRVR Bro 11 (Trafikverket, 
2011c). Detta särskilt eftersom metoden framstår som mycket gynnsam. 
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Figur A.1 Pucherdiagram 17, för beräkning av tvärgående konsolmoment, vid 
belastning enligt LM1. 
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Figur A.2 Pucherdiagram 17, för beräkning av tvärgående konsolmoment, vid 
belastning enligt LM2. 
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Figur A.3 Pucherdiagram 1, för beräkning av tvärgående moment i fältmitt vid fritt 
upplagd platta, belastning enligt LM1. 
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Figur A.4 Pucherdiagram 1, för beräkning av tvärgående moment i fältmitt vid fritt 
upplagd platta, belastning enligt LM2. 
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Figur A.5 Pucherdiagram 12, för beräkning av tvärgående moment i fältmitt vid fast 
inspännd platta, belastning enligt LM1. 
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Figur A.6 Pucherdiagram 12, för beräkning av tvärgående moment i fältmitt vid fast 
inspännd platta, belastning enligt LM2. 
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B.1 Ritningar på bro över Åbäcken 

 

Figur B.1 Detaljritning över kantbalk. 

 

 

Figur B.2 Ritning med markering för avstyvningar tillika placering för tvärförband. 
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Figur B.3 Detaljritning över livavstyvningar vid stödupplag. 

 

 

 

Figur B.4 Detaljritning över livavstyvningar vid fälttvärförband. 
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Figur B.5 Ritning över tvärförband vid stödupplag. 

 

 

 

Figur B.6 Ritning över tvärförband i fält. 
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B.2 Mått för stålbalkar 

Tabell B.1 Placering av avstyvningar, tillika placering av tvärförband. 

Tvärförband från vänster till 
höger i Figur B.2 

Avstånd från brons 
ena ände [m]  

Avstånd från brons ena ände, 
modellerat avstånd [m]  

 

1 0,9 0  

2 6,9 6  

3 13,4 12,5  

4 20,5 19,5  

5 27,4 26,5  

6 33,9 33  

7 40,1 39  

 
 
 

 

Figur B.7 Vald dimension för huvudbalkar. 

 
 

 

Figur B.8 Dimensioner för tvärförband (TF1 är stödförband och TF2 är fältförband). 

 
  



C.1. Geometri 

 89 

C  
 
FE-modell 

C.1 Geometri 

 

Figur C.1 Visar koppling mellan brobaneplattan och kantbalkarna, rosa linjer följer de 
rödmarkerade linjerna. 

 

 

 

Figur C.2 Visar koppling mellan brobaneplattan och huvudbalkarna i FE-modell 2, rosa 
linjer följer de rödmarkerade noderna. 
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Figur C.3 Visar koppling mellan brobaneplattan och huvudbalkarna i FE-modell 3 och 
Fe-modell 4, rosa ytan följer de rödmarkerade ytan. 

 

 

Figur C.4 Visar koppling mellan diagonaler och tvärbalkar för tvärförband, rosa noder 
följer de rödmarkerade noderna. 

 

 

Figur C.5 Visar koppling mellan tvärförband och huvudbalkarnas avstyvningar, rosa 
markering följer de rödmarkerade ytan. 
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Figur C.6 FE-modell 1 med symboler för upplagsvillkor. 

 

 

Figur C.7 FE-modell 2 med symboler för upplagsvillkor. 

 

 

Figur C.8 FE-modell 3 med symboler för upplagsvillkor. 

 

 

Figur C.9 FE-modell 4 med symboler för upplagsvillkor. 
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C.2 Konvergensstudie 

I konvergensstudien har tvärgående konsolmomentet för LM1 studerats vid 
olika elementstorlekar. Elementstorlekarna 0,025 m, 0,05 m och 0,1 m har 
studerats och visas i Figur C.10, Figur C.11 och Figur C.12 

 

 

Figur C.10 Konvergensstudie för FE-modell 1. LM1 placerad för maximalt 
tvärgående konsolmoment. 

 

 

Figur C.11 Konvergensstudie för FE-modell 2. LM1 placerad för maximalt 
tvärgående konsolmoment. 
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Figur C.12 Konvergensstudie för FE-modell 4. LM1 placerad för maximalt 
tvärgående konsolmoment. 

C.3 Tvärgående konsolmoment 

 

Figur C.13 Lastuppställning vid beräkning av tvärgående konsolmoment för LM1. 

 

 

Figur C.14 Lastuppställning vid beräkning av tvärgående konsolmoment för LM2. 
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Figur C.15 Resultatlinje för tvärgående konsolmoment längs med bron. 

 

 

 

Figur C.16 Jämförelse tvärgående konsolmoment för LM1 längsmed linjeupplag 
(resultatlinjen i Figur C.15). 
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Figur C.17 Jämförelse tvärgående konsolmoment för LM2 längsmed linjeupplag 
(resultatlinjen i Figur C.15). 

 

 

Tabell C.1 Area under graf för tvärgående konsolmomentet. 

Area ovanför graf  FE-modell 2 [kNm] Handberäkning [kNm] 

LM1 -250 -268 

LM2 -158 -234 

 

 

C.4 Tvärkrafter i konsol 

 

Figur C.18 Lastuppställning vid beräkning av tvärkraft för LM1 nära huvudbalk. 
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Figur C.19 Lastuppställning vid beräkning av tvärkraft för LM2 nära huvudbalk. 

 

 

Figur C.20 Tvärkraft i brons tvärsektion i mittspann för last nära kantbalk. 

 

C.5 Tvärgående moment i fältmitt 

 

Figur C.21 Placering, lila markering, av lastmodell 1 för beräkning av maximalt 
tvärgående moment i fältmitt. 
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Figur C.22 Placering, lila markering, av lastmodell 2 vid beräkning av maximalt 
tvärgående moment i fältmitt. 

 
 

  

Figur C.23 Konturplott över tvärgående moment [N] vid LM1 placerad för att ge 
maximalt tvärgående moment i fältmitt. 

 
 

  

Figur C.24 Konturplott över tvärgående moment [N] vid LM2 placerad för att ge 
maximalt tvärgående moment i fältmitt. 

 




