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Sammanfattning

Kontroll av utmattning vid dimensionering av nya broar för vägtrafik görs
idag enligt Eurokoden med utmattningslastmodell 3 (ULM 3) och med s.k.
skadeekvivalensfaktorer (λ-faktorer). Denna beräkningsmodell har dock ifrå-
gasatts både i Sverige och internationellt då den visats ge skillnader i resulatet
i jämförelse med beräkningsmodeller i tidigare föreskrifter.

I föreliggande rapport föreslås en metod för kalibrering av beräknings-
modellen mot gällande krav avseende säkerhet. Metoden bygger på sanno-
likhetsbaserade analyser och trafiklaster bestämda utifrån BWIM-mätningar
(Bridge-Weigh-In-Motion). Den sannolikhetsbaserade metoden möjliggör en
validering mot en acceptabel brottsannolikhet eller det tillhörande säkerhets-
indexet.

Beräkningar har utförts för nio olika brotyper och sju olika trafikmäng-
der. Den sannolikhetsbaserade metoden har använts för att uppskatta vilket
säkerhetsindex Eurokodens beräkningsmodell leder till. Resultatet visar på
stor spridning med ett lägsta värde av β = 0, 86 och ett högsta värde av
β = 4, 75. Det i sig visar på behovet av en kalibrering. Spridningen orsakas
dels av skillnader mellan olika trafikkategorier, och dels av skillnader mellan
olika spännvidder.

En framtida kalibrering bör inriktas mot definitionen av det totala antalet
lastbilar per år i det långsamma körfältet, Nobs, och spännviddsfaktorn λ1.
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Summary

In design of new bridges for road traffic, the fatigue verification should
comply with the Eurocode using the fatigue load model 3 (FLM 3) together
with damage equivalent factors (λ factors). This model has, however, been
questioned in Sweden and internationally, since it has shown a different result
in comparison to previous assessment methods.

In this report, a method for calibration of the Eurocode model against gov-
erning safety demands is proposed. The method builds upon reliability anal-
ysis and traffic loads determined from BWIM measurements (Bridge-Weigh-
In-Motion). The reliability based method enables an assessment against an
acceptable probability of failure or the associated reliability index.

Calculations have been performed for nine different bridge types and seven
different traffic volumes. The reliability based method has been used to esti-
mate what reliability index the Eurocode assessment model gives. The result
shows a large scatter with the lowest value of β = 0, 86 and the highest value
of β = 4, 75. This shows in itself a need of a calibration. The scatter is caused
partly by differences between traffic categories, and partly by differences be-
tween span lengths.

A future calibration should initially be focused on the number of heavy
vehicles observed or estimated per year and per slow lane, Nobs, and the
critical length factor λ1.



Förord

Innehållet i denna rapport utgör slutredovisningen av en förstudie finansierad av
Trafikverket genom BBT – Branschprogram för forskning och innovation avseende
byggnadsverk inom transportsektorn, med projektnummer 2015-001.

Arbetet har utförts av undertecknad vid avdelningen för Bro- och stålbyggnad vid
KTH. Genom värdefulla synpunkter och kommentarer har Mohammad Al-Emrani,
Chalmers, och Frank Axhag, ELU, bidragit till studien och rapporten.

Beräkningarna i studien har baserats på resultat från Trafikverkets BWIM-mätningar.
Den stora mängd data som utgör en viktig del i studien har tillhandahållits av To-
mas Winnerholt på Trafikverket.

John Leander, 5 maj 2017
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Kapitel 1

Introduktion

Dimensionering av nya stål- och samverkansbroar görs idag enligt föreskrifterna
i Eurokoderna. Där anges regler för att säkerställa konstruktioners bärförmåga,
brukbarhet och beständighet. För att uppfylla dessa måste risken för utmattning
kontrolleras. Med utmattning menas en nedbrytningsprocess som orsakas av cyklisk
belastning och utgörs av initiering och tillväxt av sprickor. För broar orsakas den
cykliska belastningen av fordonen som passerar.

Det är just Eurokodens regler för kontroll av utmattning som avhandlas i före-
liggande rapport. I del EN 1993-2, Avsnitt 9.2.2 anges att utmattningsverifiering
av vägbroar bör utföras för utmattningslastmodell 3 (ULM 3) tillsammans med
trafikdata angivna för broläget. Denna utmattningsmodell kallas i dagligt tal för
lambda-metoden då den inbegriper ett antal lambda-faktorer som behandlas mer
ingående i Kapitel 2.

1.1 Bakgrund

En vägbro belastas i normala fall av en stor blandning av olika typer av fordon.
Figur 1.1 visar trafiksituationen på Essingeleden i Stockholm under rusningstrafik.
Det är inte realistiskt att vid en dimensionering beakta alla förekommande fordon
och trafiksituationer. Därav behövs en förenklad men representativ lastmodell att
beakta vid dimensionering.

Med avseende på utmattning är kombinationen av spänningsvidd och antal cykler
avgörande för en bros livslängd. Dessa två parametrar redovisas ofta i formen av
ett spänningskollektiv. I Figur 1.2 visas ett spänningskollektiv baserat på uppmät-
ta töjningar från Götaälvbron i Göteborg (Leander et al., 2015b). Det avspeglar
lasteffekten i ett specifikt snitt under inverkan av den aktuella trafiken under mät-
ningen. Samma resultat visas både som ett traditionellt kollektiv och i form av ett
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2 KAPITEL 1. INTRODUKTION

Figur 1.1: Essingeleden i Stockholm under rusningstrafik.

histogram. Avsikten med en teoretisk lastmodell är att representera den verkliga
lasteffekten med en förenklad beräkning.
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Figur 1.2: Exempel på ett spänningskollektiv från töjningsmätningar på Götaälv-
bron i Göteborg.

Verifieringen i Eurokoden baseras på linjär delskadesummering enligt Palmgren–
Miners delskadehypotes (Palmgren, 1924; Miner, 1945) som kan formuleras som

D =
∑

i

ni

NRi
=
∑

i

ni∆σmi
i

Ki
(1.1)

Delskadan beräknas som kvoten mellan aktuellt antal cykler n och antal cykler till
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brott NR. Den senare baseras på resultat från provningar och kan formuleras som
en funktion av spänningsvidden ∆σ, samt konstanterna K och m enligt den högra
delen av Ekvation (1.1).

Samma delskada som spänningskollektivet ger kan nås med en enda fiktiv (ekviva-
lent) spänningsvidd enligt

DE = ∆σm
E

K

∑
i

ni (1.2)

där ∆σE är den ekvivalenta spänningsvidden. Utmaningen ligger i att bestämma
värdet på ∆σE så att DE blir lika med D i Ekvation (1.1). De gällande regelverken
anger hur denna spänningsvidd ska bestämmas. I den utgångna BRO 2004 (Väg-
verket, 2004b) föreskrevs ett typfordon och en tillhörande kollektivparameter för
bestämning av den ekvivalenta spänningsvidden. I den nu gällande Eurokoden före-
skrivs också ett typfordon, ULM 3, men den ekvivalenta spänningsvidden bestäms
med en skadeekvivalensfaktor λ.

Vid dimensionering av nya broar är det relativt enkelt att öka säkerheten genom
konservativa antaganden för laster och bärförmåga. Det finns därför en sund logik i
att föreskriva en lastmodell som ger en högre teoretisk delskada DE än vad de verk-
liga lastförhållandena kan förväntas ge. Efter övergången från den tidigare Bro 2004
till Eurokoderna har dock flera aktörer märkt av en markant skillnad när det gäller
utmattningskontrollen. Konstruktionens slutliga dimensioner har oftare bestämts
av utmattning än tidigare och erfordrat större dimensioner än förväntat. I exa-
mensarbetet av Dahlvik och Eriksson (2014) visas att broar konstruerade enligt de
tidigare föreskrifterna i vissa fall inte har tillräcklig bärförmåga enligt Eurokodens
utmattningskontroll. Även internationellt har Eurokodens lastmodell ifrågasatts, se
t.ex. Kuhlmann et al. (2011), Chatzis et al. (2012) samt Maddah och Nussbaumer
(2014).

1.2 Mål och omfattning

Ett övergripande syfte med en kalibrering är att validera en beräkningsmodell mot
gällande krav. Vid utmattningskontroll av vägbroar handlar det grundläggande kra-
vet om säkerhet, som i gällande föreskrifter specificeras som en acceptabel brottsan-
nolikhet. I denna förstudie föreslås en sannolikhstbaserad metod som kan användas
vid en framtida kalibrering av Eurokodens beräkningsmodell. Förstudien baseras
på följande delmål:

• Beskriva bakgrunden till Eurokodens beräkningsmodell för utmattning base-
rad på skadeekvivalensfaktorer (λ-faktorer).

• Föreslå ett format för kalibrering av beräkningsmodellen mot krav på säker-
het.
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• Föreslå en arbetsmetod för en framtida kalibrering mot Svenska trafikförhål-
landen.

Innehållet i rapporten har följande upplägg. Eurokodens beräkningsmodell bestå-
ende av utmattningslastmodell 3 (ULM 3) och verifieringen baserad på skadeekvi-
valensfaktorer (λ-faktorer) beskrivs i Kapitel 2.

Ett sannolikhetsbaserat förfarande för kalibrering av beräkningsmodellen föreslås i
Kapitel 3. I samma kapitel under Avsnitt 3.4, diskuteras kravet på säkerhet genom
målvärden för säkerhetsindex.

Den föreslagna metoden för kalibrering baseras på fordonslaster bestämda genom
BWIM-mätningar. Mätresultat som tillhandahållits av Trafikverket beskrivs och
utvärderas i Kapitel 4.

Resultat av beräkningar enligt den föreslagna metoden presenteras i Kapitel 5. Nio
olika brotyper har analyserats för sju olika trafikmängder. Resultatet presenteras i
form av uppskattade säkerhetsindex. Kalibreringsförfarandet gås igenom fram till
och med en avstämning mot en acceptabel säkerhetsnivå. En uppdatering av Eu-
rokodens beräkningsmodell kräver ytterligare analyser som inte rymts inom ramen
för denna förstudie.



Kapitel 2

Eurokodens beräkningsmodell

Enligt Eurokoden EN 1993-2, Avsnitt 9.2.2 bör vägbroar verifieras med utmatt-
ningslastmodell 3 (ULM 3) tillsammans med trafikdata angivna för broläget enligt
EN 1991-2. I detta kapitel ges först en kort redogörelse av historiken bakom beräk-
ningsmodellen, därefter beskrivs själva modellen.

2.1 Historik

I publikationen StBK-N2 (Statens Stålbyggnadskommitté och Svetskommissionen,
1974) lanserades ett verifieringsformat för kontroll mot utmattnings som liknar det
format vi har i dagens föreskrifter. Formatet i StBK-N2 baserades på resultat från
t.ex. Fisher et al. (1970), Hirt et al. (1971) och Fisher et al. (1972). Arbetet med
publikationen beskrivs i Alpsten (1974) och i Jarfall (1974). I StBK-N2 introducera-
des konceptet med en kollektivparameter för beaktande av variabel spänningsvidd.
Kollektivparametern har funnits kvar i de Svenska föreskrifterna fram till och med
BSK 07 (Boverket, 2007).

När Trafikverkets TK Bro trädde i kraft 2009 började Eurokoderna att introduceras
som standarder för nybyggnad av broar. Med Eurokoden SS-EN 1993-2 kom meto-
den som baseras på skadeekvivalensfaktorer (λ-faktorer) för beaktande av variabel
spänningsvidd orsakad av trafiklaster. Metoden föreslogs redan i ORE (1989) för
utmattningskontroll av järnvägsbroar. Anpassningen av metoden till trafiklaster på
vägbroar beskrivs i t.ex. Bruls et al. (1996), Croce (2001) och Sedlacek et al. (2008).

Den lastmodell som beskrivs i Eurokoden och de tillhörande skadeekvivalensfakto-
rerna har kalibrerats mot trafikmätningar från Auxerre i Frankrike längs motorvä-
gen A6 mellan Paris och Lyon (Croce, 2001). Någon regelrätt sannolikhetsbaserad
kalibrering redovisas dock inte. Vissa statistiska antagande har gjorts men att tyda
av de refererade källorna har kalibreringen utförts genom deterministiska kontroller.

5
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2.2 Utmattningslastmodell 3

Själva lastmodellen består av ett symmetriskt fordon med fyra axlar, vardera med
två identiska hjul. En plan vy av lasten visas i Figur 2.1. Tyngden av varje axel är
120 kN och varje hjuls kontaktyta utgörs av en kvadrat med sidan 0,4m.

1,2 m 6,0 m 1,2 m

2,0 m

0,4 m

0,4 m

Figur 2.1: En plan vy av hjullasterna för fordonet i utmattningslastmodell 3.

Fordonet enligt Figur 2.1 ska beaktas i en teoretisk beräkning för att bestämma
de största och minsta spänningarna i de kritiska snitten på bron. Lastmodellen
ska placeras centriskt i de lastfält som är definierade i kontrollen för brottgränstill-
ståndet. Det ska framgå av dimensioneringen vilket lastfält som förutsätts vara det
långsamtgående och därav belastat med flest tunga fordon.

Enligt Eurokoden bör utöver ett enskilt fordon också inverkan av ett andra fordon
i samma lastfällt beaktas. Det första enligt beskrivningen i Figur 2.1 och ett andra
med samma geometri men med axellasten 36 kN istället för 120 kN. Centrumavstån-
det mellan de två fordonen får inte understiga 40m. Bakgrunden redovisas i Bruls
et al. (1996) där det påvisas att stödmomentet för kontinuerliga balkar med spänn-
vidden större än 25m riskerar att underskattas om bara ett fordon beaktas. Där
föreslås att det andra fordonet endast behöver beaktas vid utvärdering av detaljer
invid mellanstöd.

Förutom spänningarna måste antalet spänningscykler uppskattas. Det görs via en
trafikkategori i Eurokoden som baseras på antal körfält för långsamtgående trafik
och Nobs, antalet tunga fordon med bruttovikt över 100 kN. I Trafikverkets TRVK
Bro 11 (Trafikverket, 2011) anges hur trafikkategorin ska väljas baserat på ÅDT
tung trafik1. Tabell 2.1 är en sammanslagning av Tabell 4.5(n) i EN 1991-2 och
anvisningarna i TRVK Bro 11. Det bör noteras att Trafikverkets benämning ÅDT

1Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) är det genomsnittliga trafikflödet per dygn baserat på en
referensperiod av ett år.
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tung trafik (ÅDTt) gäller för fordon med bruttovikt över 35 kN. Värdena för Nobs i
Tabell 2.1 förutsätter att ca 23% av antalet fordon över 35 kN är tyngre än 100 kN.

Tabell 2.1: Riktvärden för antalet tunga fordon som kan förväntas per år och lång-
samt körfält.

Trafikkategori Nobs per år och långsamt körfält
1 6 000 < ÅDTt ≤ 24 000 2, 0× 106

2 1 500 < ÅDTt ≤ 6 000 0, 5× 106

3 600 < ÅDTt ≤ 1 500 0, 125× 106

4 ÅDTt ≤ 600 0, 05× 106

Värdena på Nobs i Tabell 2.1 gäller då ÅDTt avser total trafik i båda riktningarna.
För en enkelriktad bro där ÅDTt anges för endast en riktning ska detta fördubblas
för att stämma med trafikkategorierna. För ÅDTt större än 24 000 ska en särskild
utredning av förutsättningarna för utmattningsdimensioneringen utföras. För broar
med fler är ett körfält i samma riktning får ÅDTt reduceras med en faktor 0,9 då
en viss fördelning av tung trafik till andra körfält kan förväntas. Dessa anvisningar
listas i Trafikverket (2011).

2.3 Verifiering

Verifieringen med avseende på utmattning definieras i EN 1993-2 som

γFf ∆σE2 ≤
∆σC

γMf
(2.1)

där ∆σE2 är den skadeekvivalenta spänningsvidden och ∆σC är utmattningshåll-
fastheten, båda gällande för 2 miljoner cykler. Partialkoefficienterna γFf och γMf
hör ihop med den ekvivalenta spänningsvidden respektive utmattningshållfasthe-
ten och ska tillsammans säkerställa en acceptabel säkerhetsnivå med beaktande av
modellosäkerheter.

Den skadeekvivalenta spänningsvidden definieras som

∆σE2 = λΦ2 ∆σp (2.2)

där λ är skadeekvivalensfaktorn, Φ2 är den skadeekvivalenta dynamikfaktorn och
∆σp är referensvärdet på spänningsvidden som bestäms ur

∆σp = |σp,max − σp,min| (2.3)

De maximala och minimala spänningarna σp,max respektive σp,min ska bestämmas
genom utvärdering av influensytor, d.v.s. för de mest ogynnsamma lastplaceringar-
na på bron. För vägbroar är inverkan av dynamik beaktat i lastmodellen varför Φ2
bör sättas till ett.
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Skadeekvivalensfaktorn λ i (2.2) bör beräknas som

λ = λ1 λ2 λ3 λ4 men λ ≤ λmax (2.4)

Där λ1 är den s.k. spännviddsfaktorn vilken beror på längden av den kritiska in-
fluenslinjen eller -arean, λ2 är faktorn för trafikvolymen, λ3 är faktorn för brons
avsedda livslängd, och λ4 är faktorn för trafiken i andra körfält. Produkten av fakto-
rerna begränsas av λmax som är relaterad till utmattningsgränsen. Mer anvisningar
om dessa faktorer hittas under Avsnitt 9.5.2 i EN 1993-2. Det kan vara värt att
notera att faktorerna är baserade på studier av broar med spännvidder mellan 10m
och 80m. Det är oklart vad som gäller utanför detta intervall.

En viktig faktor som är värd att lyfta är λ2. Den ska beräknas som

λ2 = Qm1

Q0

(
Nobs

N0

)1/5
(2.5)

där Qm1 är medelvärdet på bruttovikten för lastbilar i det långsamma körfältet och
Q0 samt N0 är referensvärden givna till Q0 = 480 kN samt N0 = 0, 5 × 106. Som
de flesta faktorerna i utmattningslastmodell 3 är Qm1 öppet för ett nationellt val.
I TRVK Bro 11 anges att Qm1 = 410 kN ska gälla för trafik av typ regional vilket
är det normala. Byggherren har möjlighet att ange att trafik av typ långväga ska
gälla då värdet istället ska sättas till Qm1 = 445 kN. Valet av värdena baseras på
utredningen av Carlsson (2011).

2.4 Valbara parametrar

En eventuell kalibrering av modellen för utmattningskontroll mot svenska trafik-
förhållanden erfordrar att modellen kan påverkas genom nationellt valbara para-
metrar. Enligt Eurokoden SS-EN 1993-2 är följande variabler valbara: λ1, λ2, brons
avsedda livslängd tLd, λ4 och λmax. Enligt SS-EN 1991-2 är även Nobs valbar.



Kapitel 3

Kalibrering

Syftet med en kalibrering är att validera den förenklade modellen i Eurokoden
mot en sannolikhetsbaserad modell som möjliggör en uppskattning av brottsan-
nolikheten. Även den senare är teoretisk och innefattar ett flertal förenklingar av
verkningssättet men dessa förenklingar kan i en sannolikhetsbaserad modell beaktas
med modellosäkerheter. Tillsammans med data från trafikmätningar, som presen-
teras i Kapitel 4, anses modellen tillhandahålla en representativ uppskattning av
lasteffekten för verifiering av utmattningskapaciteten. Metoder för och exempel på
kalibrering av regelverk mot sannolikhetsbaserade modeller ges i t.ex. Melchers
(2002).

En komplett kalibrering av Eurokodens lastmodell har inte varit möjlig inom ramen
för denna förstudie. För det krävs ett mer omfattande arbete. Ett förslag på en
metod för en eventuell kalibrering ges i de följande avsnitten.

3.1 Kalibreringsförfarande

Nedan föreslås en procedur för en kalibrering:

1. Grundläggande indata väljs vilket innefattar brotyp i form av antal spann och
spännvidder, kritiska snitt, och detaljkategori för utmattningshållfastheten.

2. En deterministisk beräkning enligt Eurokoden görs där en tvärsnittsfaktor w
bestäms för att uppnå

γFf ∆σE2(w) = ∆σC

γMf

vilket betyder att lasteffekten är lika stor som bärförmågan.

9
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3. För samma bro och snitt görs en sannolikhetsbaserad beräkning med beaktan-
de av tvärsnittsfaktorn w, och simulerade fordon baserade på trafikmätningar-
na. Resultatet är ett säkerhetsindex β och den tillhörande brottsannolikheten.

4. Efter utvärdering av flera snitt och brotyper sammanställs och utvärderas de
uppskattade brottsannolikheterna och jämförs mot acceptabla värden.

5. Eventuella korrigeringar föreslås för att i största möjliga mån uppnå en kon-
sekvent säkerhetsnivå oavsett brotyp och snitt.

Ett flödesschema för kalibreringsproceduren visas i Figur 3.1. Den deterministiska
kontrollen enligt Punkt 2 genomförs med Eurokodens utmattningslastmodell 3 som
gås igenom i Kapitel 2. Den sannolikhetsbaserade modellen gås igenom i efterföl-
jande avsnitt.

Grundläggande indata

Deterministisk beräkning
enligt Eurokoden (ULM 3)

Säkerhetsindex beräknas med
en sannolikhetsbaserad modell Gränsfunktion

Resultatet jämför mot 
acceptabel säkerhet

Ev
. k

or
rig

er
in

ga
r

Nobs , Qm1

Stokastiska 
variabler

Uppdaterad
modell

Figur 3.1: Ett flödesschema för kalibreringsproceduren omarbetad efter Figur 9.5 i
Melchers (2002).

3.2 Sannolikhetsbaserad modell

Med avstamp i Palmgren–Miners delskadehypotes, som även utgör grunden till
Eurokodens modell, kan en gränsfunktion definieras som

g(x, n) = δ −
∑

i

ni

NRi
= δ −

∑
i

ni∆σmi
i

Ki
(3.1)

med g(x, n) som en gränsfunktion som beror av de stokastiska variablerna i x och av
aktuellt antal cykler n, δ är bärförmågan som representeras av delskadan vid brott
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och summatermen är delskadan av lasteffekten, jämför Ekvation (1.1). Villkoret
g ≤ 0 definierar ett brottillstånd och brottsannolikheten kan definieras som

Pf = P [g(x, n) ≤ 0] (3.2)

Säkerhetsindexet β förhåller sig till brottsannolikheten som

β = −Φ−1 (Pf) (3.3)

där Φ−1 ( ) är inversen av den normaliserade normalfördelningen.

För att kunna beakta de osäkerheter som modellen är behäftad med behöver gräns-
funktionen (3.1) utökas med modellosäkerheterna. En formulering som föreslagits i
Leander et al. (2015a) har anammats även i denna studie,

g(x, n) = δ − 1
K1

∑
i

ni (CS ∆σi)m1 − 1
K2

∑
j

nj (CS ∆σj)m2 (3.4)

som är formulerad för en bilinjär utmattningshållfasthet där i avser spännings-
vidderna på den övre grenen av S–N -kurvan och j den undre, se Figur 7.1 i EN
1993-1-9. Den stokastiska variabeln CS representerar osäkerheten i spänningsnivå-
erna och består av flera andra faktorer där

CS = CG CSCF CD CBW (3.5)

Dessa representerar osäkerheten i den globala modellen för beräkning av spän-
ningarna, osäkerheten i en eventuell spänningskoncentrationsfaktor, inverkan av
dynamiska effekter respektive osäkerheten i uppgifterna från trafikmätningarna.

I en helt igenom teoretisk studie beräknas lasteffekten för den sannolikhetsbaserade
kontrollen med samma strukturmodell som i den deterministiska kontrollen men för
fordon bestämda utifrån trafikmätningar. Spänningskollektivet som beaktas genom
∆σ och n i (3.4) bestäms genom lastcykelräkning för tidshistorien av fordonspas-
sagerna enligt regndropps-metoden. Typfordonen enligt Tabell 4.1 definieras med
deterministiska geometriska egenskaper men med en stokastisk variabel för brut-
tovikten. Det medför att ∆σ i (3.4) är beroende av en stokastisk variabel som är
olika för varje fordon. För att beakta varje fordon separat utökas gränsfunktionen
ytterligare till

g(x, n) = δ −
∑

k

 1
K1

∑
i

ni (CSCGW,k ∆σi)m1 + 1
K2

∑
j

nj (CSCGW,k ∆σj)m2


(3.6)

där summeringen görs för alla fordon k = 1 . . . Nk.
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3.3 Stokastiska variabler

Statistiska fördelningar, medelvärden och variationskoefficienter (V ) för de stokas-
tiska variablerna listas i Tabell 3.1. Samtliga variabler förutom K1, K2 och ∆σL
antogs vara statistiskt oberoende. De ingående variablerna beskrivs mer detaljerat
i de efterföljande styckena.

Tabell 3.1: Stokastiska variabler. N ∼ Normal, LN ∼ Lognormal, BMN ∼ Bimodal
normal, DET ∼ Deterministisk.

Variabel Fördelning Medelvärde V Anm.
δ LN 1 0,3
CG LN 1 0,1
CSCF – – –
CD N 1,1 0,1
CBW N 1 0,02
CGW BMN µGW VGW (a)
K1 LN µK1 0,49 (b)
K2 LN µK2 VK2 (c)

∆σL LN µL VL (c)
m1 DET 3 –
m2 DET 5 –
∆σ DET

(a) Baseras på trafikmätningar enligt Kapitel 4.
(b) Relaterad till utmattningshållfastheten.
(c) Direkt korrelerad mot K1.

Den stokastiska variabeln för delskadan δ definierar gränsen för när utmattnings-
kapaciteten är uttömd men beaktar även osäkerheten i Palmgren-Miners delskade-
hypotes. Ett etablerat antagande är att δ är lognormalfördelad med ett medelvärde
av ett och en variationskoefficient av 0,3. Ursprunget tillskrivs Wirsching (1984)
och samma fördelning föreslås i JCSS (2011).

Osäkerheten i modellen för beräkning av spänningar beaktas genom variabeln CG.
Den förutsätts vara lognormalfördelad med ett medelvärde av ett och en variations-
koefficient av 0,1 enligt JCSS (2011). Under förutsättningen att utmattningskon-
trollerna görs för nominella spänningar behöver CSCF inte beaktas.

Osäkerheterna med hänsyn till dynamiska effekter beaktas genom variabeln CD
i (3.5). Den ansätts som normalfördelad med ett medelvärde av 1,1 och en vari-
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ationskoefficient av 0,1 vilket föreslås av Hellebrandt et al. (2014). Dessa värden
baseras på en litteraturundersökning som presenteras i rapporten av Steenbergen
et al. (2012) som de valt att skriva på Holländska. Litteraturundersökningen som
finns i en bilaga till rapporten är dock skriven på Engelska. I undersökningen ingår
t.ex. källorna Nowak (1993) och Hwang och Nowak (1991) som är välciterade inom
området. Ett annan tillrådlig referens är Vejdirektoratet (2004) som också föreslår
en stokastisk variabel för inverkan av dynamik.

Beräkningen av lasteffekten görs för typfordon baserade på trafikmätningar. Deras
noggrannhet beaktas med variabeln CBW i (3.5). I rapporten Vägverket (2004a)
redovisas en jämförelse av bruttovikterna för 16 fordon bestämda genom BWIM
respektive med portabla vågar från polisen. Genom att anpassa en normalfördel-
ning till dessa data genom ML-metoden (Maximum Likelihood) har medelvärdet
och variationskoefficienten för CBW bestämts till 1 respektive 0,02. Den empiriska
fördelningen och den anpassade normalfördelningen visas i Figur 3.2.

0,9 0,925 0,95 0.9,75 1 1,025 1,05 1,075 1,1
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

cBW

Tä
th

et
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Figur 3.2: Fördelningar baserade på avvikelser mellan BWIM-mätningar och Poli-
sens portabla vågar.

Variabeln CGW avser osäkerheten i respektive fordons bruttovikt (GW). Den har
uppskattats genom den statistiska utvärderingen av trafikmätningarna som redo-
visas i Kapitel 4.

Utmattningshållfastheten beskrivs genom S–N -kurvor baserade på provningar. De
beskrivs i gränsfunktionen genom K ochm. Medelvärdet för K1 beror på vilken kri-
tisk detalj som studeras. Baserat på en karakteristisk detaljkategori från Eurokoden
kan ett medelvärde uppskattas som

µlnK = lnKC + k σlnK (3.7)

där KC är relaterad till utmattningshållfastheten ∆σC som KC = 2 · 106∆σm
C , k

är en faktor för toleransintervallet och σlnK är standardavvikelsen för ln (K). För
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toleransintervallet beaktas vanligen en faktor k = 2 vilket innebär att det karak-
teristiska värdet är medelvärdet minus två standardavvikelser (Sørensen, 2012).
Standardavvikelsen σlnK kan beräknas utifrån VK som

σlnK =
√

ln (V 2
K + 1) (3.8)

där VK är variationskoefficienten förK vilken är angiven till 0,49 i Tabell 3.1 baserat
på en standardavvikelse för log10 N lika med 0,2 enligt DNV (2011).

VariabelnK2 som beskriver den nedre grenen av S–N -kurvan har ansatts som direkt
korrelerad mot K1 som

K2 =
(

K5
1

(5 · 106)2

)1/3

(3.9)

vilket överensstämmer med Eurokodens beskrivning av S–N -kurvan för m1 = 3 och
m2 = 5.

Utmattningsgränsen vid variabel spänningsvidd benämns ∆σL i Eurokoden. Även
den beaktas i beräkningarna som direkt korrelerad mot K1 och beräknas via K2
som

∆σL =
(
K2

108

)1/5
(3.10)

Utmattningshållfastheten visas i Figur 3.3 i form av ett S–N -diagram. Figuren
gäller för utmattningshållfastheten ∆σC = 80MPa.

Spänningsvidden ∆σ bestäms för en deterministisk formulering av varje typfordon
enligt Tabell 4.1. Inverkan av den statistiska fördelningen av bruttovikten för varje
fordon beaktas genom variabeln CGW.

3.4 Säkerhetsindex

Vid en sannolikhetsbaserad beräkning görs verifieringen mot ett säkerhetsindex el-
ler en tillhörande acceptabel brottsannolikhet. För brottgränstillståndet och bygg-
nadsverk i säkerhetsklass 3 anger Boverket (2015) att säkerhetsindexet β ska vara
större eller lika med 4,8 för en referensperiod av 1 år. Det motsvarar en acceptabel
brottsannolikhet av 7.9 × 10−7. Dessa värden har sitt ursprung i en rapport från
den Nordiska kommittén för byggbestämmelser (NKB, 1987).

I Eurokoden EN1990 rekommenderas att motsvarande säkerhetsindex ska vara stör-
re eller lika med 5,2 vilket är en mer konservativ förutsättning som kräver en större
marginal mellan lasteffekt och bärförmåga.

Utmattning är en nedbrytningsprocess som i förlängningen kan orsaka ett slut-
ligt brott. Därav inlemmas utmattningskontrollen som ett avsnitt under kontroller
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Figur 3.3: Medelvärde och spridning för utmattningshållfastheten med ∆σC =
80MPa. Den skuggade ytan representerar medelvärdet plus/minus två standar-
davvikelser (SD).

i brottgränstillstånd i gällande föreskrifter. Förekomsten av en utmattningsskada
behöver dock inte betyda att konstruktionen kollapsar. Om materialet i bron har
en tillräcklig seghet och om konstruktionen dessutom medger en omfördelning av
spänningar, kan skador upptäckas och repareras innan de leder till ett slutgiltigt
brott. Med hänsyn till detta accepteras ofta en lägre säkerhet för utmattning i jäm-
förelse med det allmänna brottgränstillståndet. Något tydligt målvärde specificeras
dock inte i gällande föreskrifter. Bruls et al. (1996) föreslår målvärdena β = 6 och
β = 3 för brottgränstillståndet respektive utmattning, dock utan att ange någon
referensperiod. I tidigare versioner av standarden ISO2394 (ISO 2394, 2002) har
ett målvärde mellan β = 2, 3 och β = 3, 1 föreslagits för utmattning och en refe-
rensperiod lika med den förväntade livslängden. I den senaste versionen av samma
standard har dock rekommendationen tagits bort.

Sørensen (2012) och Toft och Sørensen (2012) föreslår att en acceptabel brottsan-
nolikhet med avseende på utmattning bestäms som

Pf,utm = Pf

P (f |utm) (3.11)

där Pf är målvärdet för den årliga brottsannolikheten och P (f |utm) är sannolikhe-
ten för ett slutgiltigt brott givet att ett utmattningsbrott inträffat. Utfallet blir att
en högre brottsannolikhet med avseende på utmattning kan accepteras i jämförelse
med det generella brottgränstillståndet. Med stöd av detta föreslås att målvärdet
för säkerhetsindex sätts till 4,3 för utmattning och en referensperiod av ett år.
Detta värde motsvarar säkerhetsindexet som anges för säkerhetsklass 2 i Boverket
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(2015). Samma värde föreslås av Sørensen (2012) för utmattningskritiska detaljer i
konstruktioner där konsekvenserna av ett brott är allvarliga.

Nedbrytning genom utmattning har ett tidsvariant förlopp där skadan ökar med
tiden. Det medför att säkerheten mot brott kommer att vara högre under ett år i
början av konstruktionens livslängd än i slutet. Därav måste hänsyn tas till referens-
periodens längd. Det kan göras antingen genom att beräkna den årliga brottsanno-
likheten vid verifieringen eller genom att korrigera målvärdet till en annan referens-
period. I denna utredning gjordes det senare där säkerhetsindexet räknades om till
en referensperiod av 100 år vilket är den rekommenderade livslängden enligt EN
1993-2. Det nya målvärdet beräknades som

βn = −Φ−1 [1− (1− Φ (−β1))n] (3.12)

där n referensperiodens längd i antal år och β1 är säkerhetsindexets målvärde för
ett års referensperiod. Figur 3.4 visar hur målvärdet beror på referensperioden för
beta1 = 5, 2, β1 = 4, 8 och β1 = 4, 3.

0 20 40 60 80 100 120
2

2,5
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3,5
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4,5
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β1 = 4,8

β1 = 4,3

Figur 3.4: Målvärden för säkerhetsindex β beroende på referensperiod n.

För en referensperiod av 100 år blir målvärdet för säkerhetsindexet β100 = 3, 1 om
ett referensvärde av 4,3 för ett år ansätts.



Kapitel 4

Vägverkets BWIM-mätningar

Beräkningarna baseras på trafikmätningar genomförda av Vägverket (sedermera
Trafikverket) under åren 2005 till 2009. Mätningarna startade redan 2002 som ett
försöksprogam som finns beskrivet i Vägverket (2004a). Där finns också mätsyste-
met med produktnamnet SiWIM beskrivet och de fordonsklasser som utnyttjats i
denna rapport. SiWIM bygger på tekniken Bridge-Weigh-In-Motion (BWIM), där
en bro tillsammans med töjningsgivare används som en som våg för att karakterise-
ra fordonens egenskaper när de passerar. I rapporten Vägverket (2006) beskrivs de
mätningar som genomfördes under säsongerna 2004 och 2005. Kortare sammanställ-
ningar av mätningarna under de efterföljande åren finns att hitta på Trafikverkets
Webbutik (https://trafikverket.ineko.se/se/).

4.1 Allmänna data

Underlaget som Trafikverket tillhandahållit innehåller totalt 872 090 fordonspassa-
ger registrerade på olika mätuppställningar spridda över hela landet. I Figur 4.1
visas ett histogram över bruttovikten för alla registrerade fordon. Med ett fåtal
undantag har alla fordon i underlaget en bruttovikt över 35 kN. Av dessa har 92%
en bruttovikt över 100 kN. Ett antal av 3 908 fordon har en bruttovikt större än
640 kN vilket är det högst tillåtna värdet enligt Trafikstyrelsen. Andelen utgör dock
endast 0,4% av alla registrerade fordon.

De registrerade fordonens antal axlar visas i Figur 4.2. Flest är fordonen med 5,
7 och 2 axlar. Ett fåtal fordon med fler än 8 axlar har registrerats men dessa
passar inte i någon av de givna fordonsklasserna. Det skulle kunna röra sig om
specialfordon eller att flera närliggande fordon i rad registrerats som ett enda.
Dessa fordon utgör ca 0,2% av det totala antalet.

Bruttovikten över antal axlar visas i form av ett låddiagram i Figur 4.2(b). Lådan för

17
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Figur 4.1: Fördelningen av de registrerade fordonens bruttovikt (GW ).

varje grupp (antal axlar) representerar 50% av fordonen. De streckade linjerna har
längden 1,5 ggr lådans längd och omsluter ungefär 99% av fordonen. De skuggade
kryssen representerar utliggarna som kategoriserats som avvikande.
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(b) Låddiagram för bruttovikt och antal axlar.

Figur 4.2: Fordonens fördelning över antal axlar.

I Figur 4.2(b) är det tydligt att bruttovikten ökar med antalet axlar upp till fordon
med sju axlar. Trenden bryts dock vid fordon med åtta axlar.

I Figur 4.3 visas relationen mellan fordonens bruttovikt och den största axellasten
som ett nivådiagram. Tätare kurvor och rödare färger indikerar en högre koncentra-
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tion av värden. Figuren antyder ett samband mellan ökande bruttovikt och ökande
axellast i form av ”åsarna” i diagrammet. Det är dock tydligt att den maxima-
la axellasten är begränsad över hela vidden av bruttovikter. Ett fordon men en
låg bruttovikt kan ha en axellast på samma nivå som fordon med betydligt högre
bruttovikt.
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Figur 4.3: Fordonens största axellast över bruttovikten som ett nivådiagram. Tätare
kurvor och rödare färger indikerar en högre koncentration av värden.

4.2 Fordonsklassificering

För att kunna beräkna spänningsvariationen av en fordonspassage behövs en kom-
plett beskrivning av fordonet med antal axlar, axelavstånd och axellaster. Under
BWIM-mätningarna görs en klassificering av varje registrerat fordon enligt den ta-
bell som återges i Vägverket (2004a). Den klassificeringen användes som underlag
för att bestämma de typfordon som användes för utmattningsberäkningarna i denna
utredning.

Av de totalt 872 090 registrerade fordonen har 804 957 st kunnat hänföras till någon
av klasserna i Tabell 4.1, vilket motsvarar 92%.

Tabell 4.1: Klassificerade fordon från BWIM-mätningarna.

Antal axlar Fordonsklass Axelavstånd/m Antal fordon Andel
2 40 4,32 114 456 14,2%

41 5,81 57 707 7,2%
3 51 3,75 + 1,38 8 915 1,1%

Fortsätter på nästa sida
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Tabell 4.1 – fortsättning från föregående sida.
Antal axlar Fordonsklass Axelavstånd/m Antal fordon Andel

54 4,67 + 1,38 34 361 4,3%
56 6,4 + 1,59 34 992 4,3%
60 4,45 + 6,79 7 002 0,9%
100 3,98 + 6,24 13 641 1,7%
101 5,42 + 7,32 4 270 0,5%

4 61 3,66 + 6,74 + 1,81 33 907 4,2%
62 4,1 + 5,91 + 2,67 23 570 2,9%
103 3,76 + 5,76 + 1,37 5 637 0,7%

5 71 5,44 + 4,88 + 7,79 + 1,36 4 338 0,5%
72 4,41 + 6,42 + 7,45 + 1,83 7 365 0,9%
73 4,29 + 5,71 + 1,39 + 6,78 6 749 0,8%
74 4,09 + 6,04 + 1,35 + 1,35 18 152 2,3%
81 5,06 + 1,4 + 6,29 + 1,27 4 830 0,6%
82 5 + 1,47 + 6,26 + 1,84 4 377 0,5%
83 4,66 + 1,33 + 4,9 + 6,09 8 623 1,1%
111 3,52 + 5,71 + 1,24 + 1,38 9 455 1,2%
113 3,58 + 5,86 + 1,31 + 1,35 110 689 13,8%

6 75 5,18 + 5,13 + 1,43 + 7,27
+ 1,33

14 998 1,9%

76 5,62 + 5,24 + 1,38 + 6,62
+ 1,91

17 101 2,1%

84 3,09 + 1,61 + 6,12 + 1,48
+ 1,61

6 716 0,8%

91 4,72 + 1,4 + 3,66 + 6,71
+ 2,03

18 232 2,3%

92 3,03 + 1,49 + 6,99 + 1,98
+ 3,76

10 108 1,3%

134 3,29 + 1,34 + 5,33 + 1,3
+ 1,25

30 487 3,8%

7 78 5,96 + 5,19 + 1,36 + 5,57
+ 1,32 + 1,4

5 131 0,6%

Fortsätter på nästa sida
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Tabell 4.1 – fortsättning från föregående sida.
Antal axlar Fordonsklass Axelavstånd/m Antal fordon Andel

93 4,71 + 1,4 + 5,5 + 1,33 +
6,05 + 1,38

57 871 7,2%

94 4,61 + 1,4 + 5,02 + 1,35
+ 6,47 + 1,95

102 865 12,8%

8 98 4,7 + 1,4 + 4,84 + 1,3 +
5,95 + 1,4 + 1,35

28 412 3,5%

Summa: 804 957 100%

De vanligast förekommande fordonstyperna är den tvåaxliga klass 40, femaxliga
klass 113 och sjuaxliga klass 94. De tre fordonen visas i Figur 4.4 med axelav-
stånd och axellaster i form av andelar av bruttovikten. Dessa egenskaper varierar
inom varje fordonsklass men tillskrevs fasta värden för utmattningsberäkningarna.
Värdena valdes utifrån median-fordonet inom varje klass utvärderat på total längd.

4.3 Bruttovikt

Inom varje fordonsklass har en stor variation av bruttovikten registrerats. Den har
därför beaktats i beräkningarna som en stokastisk variabel. Efter tester med flera
olika fördelningsfunktioner som normal-, Weibull-, Gumbel- och lognormalfördel-
ningen har en bimodal normalfördelning visats ge bäst överensstämmelse med data
från trafikmätningarna. Dess fördelningsfunktion kan beskrivas som

F (x,θ) = θ5 Φ(x, θ1, θ3) + (1− θ5)Φ(x, θ2, θ4) (4.1)

där Φ(x, µ, σ) är fördelningsfunktionen för en normalfördelning med ett medelvärde
µ och en standardavvikelse σ.

Det bör noteras att de fordon som representerar den vanligast förekommande tra-
fiken är avgörande vid utmattning. Det är inte som för en kontroll av brottgräns-
tillståndet, då ett sällsynt men extremt tungt fordon kan vara avgörande. Därför
har kurvanpassningen för bruttovikten gjorts för hela fördelningen i beaktande, inte
bara svansen på fördelningen som annars är vanligt för brottgränslaster. Se t.ex.
Carlsson (2006) och James (2003).

Exempel på kurvanpassningar visas i Figurerna 4.5 och 4.6 för fordonsklasserna
113 respektive 94. Både fördelningsfunktionerna och de kumulativa fördelningarna
visas för anpassade normalfördelningar och bimodala normalfördelningar (BMN).
Det är tydligt i figurerna att BMN har en bättre passform. Det gäller generellt för
alla fordonsklasser.
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4,32

Klass 40 Klass 113

3,58 5,86 1,31 1,35

4,61 1,4 5,02 1,35 6,47 1,95

Klass 94

0,5 0,5 0,14 0,26 0,18 0,2 0,22

0,17 0,17 0,17 0,11 0,12 0,13 0,13

Figur 4.4: Exempel på de tre vanligast förekommande fordonsklassserna.

Fördelningsfunktioner för alla 30 fordonsklasser redovisas i Bilaga I.
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Figur 4.5: Bruttoviktens fördelning för fordonsklass 113 och anpassade fördelnings-
kurvor.
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Figur 4.6: Bruttoviktens fördelning för fordonsklass 94 och anpassade fördelnings-
kurvor.





Kapitel 5

Resultat

Resultatet i denna rapport gäller för samtliga steg i den föreslagna kalibrerings-
proceduren i Figur 3.1 förutom korrigeringen av själva lastmodellen. Det innebär
att säkerhetsindex har beräknats och jämförts mot ett acceptabelt målvärde men
några korrigeringar av lastmodellen har inte genomförts. Detta sista iterativa steg
ligger utanför ramen av denna förstudie.

Detta kapitel börjar med en detaljerad redovisning av hela förfarandet för ett spe-
cifikt exempel. Därefter redovisas endast resultaten för övriga studerade fall.

Frågor som inverkan av en ökad trafikmängd, ökning av axellaster, flera fordon
i bredd och fordon i tät följd lyftes under arbetets gång. Dessa behandlas under
separata avsnitt i Kapitel 6. De beräkningar som redovisas gjordes för enskilda
fordon utan inverkan av närliggande fordon, varken i bredd eller i följd.

Beräkningarna av snittkrafter och nominella spänningar gjordes i samtliga fall med
tvådimensionella balkmodeller. Det medför att positionen i sidled blir densamma
för alla fordon. För utmattningslastmodell 3 (ULM 3) ska positionen väljas som
den mest ogynnsamma. Positionen i verkligheten kan variera och är med största
sannolikhet inte maximalt förskjuten i sidled vilket antas vid en dimensionering. I
kalibreringsberäkningarna får det följden att effekten av den verkliga trafiken kan
vara överskattad vilket i slutändan leder till ett konservativt resultat.

En förenkling som gjordes i beräkningarna var att broarna ansattes ha samma
konstanta böjstyvhet EI längs hela brolängden. Det medför att snittkrafterna inte
är beroende av tvärsnittsegenskaperna, endast av spännvidderna. Därför redovisas
inte några tvärsnittskonstanter i rapporten.

25
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5.1 Detaljerat exempel

Steg 1: Grundläggande indata

Det första steget i kalibreringen är att ange grundläggande indata för en bromodell.
Ett statiskt system enligt Figur 5.1 beaktades för detta exempel. Som förelaga
användes bro över Vårbyfjärden i Vårby (Knr. 2-1701-2) längs väg E4 söder om
Stockholm.

38 3844 44 44 44

Snitt A Snitt B

Figur 5.1: Det statiska systemet för exemplet.

Bron är av typen kontinuerlig samverkansbro där två I-balkar i stål bär en farba-
neplatta i betong. En av balkarna ansattes bära 80% av lasten av ett fordon. Det
bör dock noteras att så länge samma fördelning används för ULM 3 som för de
verkliga fordonen påverkar valet inte själva kalibreringen. Böjmomentets variation
för en passage av ULM 3 visas i Figur 5.2.
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Snitt B(1)
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Figur 5.2: Böjmomentet i snitt A och B placerade enligt Figur 5.1 för ULM 3.
Kurvorna (1) och (2) gäller för ett respektive två fordon i samma körfält.
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Steg 2: Deterministisk beräkning enligt Eurokoden

Beräkningen gjordes för Trafikkategori 1 med en största möjliga ÅDT tung trafik
(ÅDTt) av 24 000 enligt Tabell 2.1. Samma tabell ger ett antal tunga fordon per
år och körfält av Nobs = 2× 106. Angivet ÅDTt antogs gälla för två körriktningar.

Faktorn λ1 beror av influenslinjens kritiska längd och bestämdes till λ1,A = 2, 27
och λ1,B = 1, 84 för Snitt A respektive B.

Faktorn λ2 beror av trafikmängden och beräknades som

λ2 = Qm1

Q0

(
Nobs

N0

)1/5
= 410

480

(
2× 106

0, 5× 106

)1/5

= 1, 13

Faktorn λ3 beaktar brons avsedda livslängd och har i samtliga beräkningar satts
till ett vilket motsvarar livslängden 100 år. Det bör dock noteras att en teknisk
livslängd av 120 år föreskrivs i TRVK Bro 11 (Trafikverket, 2011).

Faktorn λ4 beaktar inverkan av trafiken från andra körfält. Även denna faktor sattes
till ett i samtliga beräkningar.

Faktorn λmax beaktar inverkan av utmattningsgränsen och bestämdes till λmax,A =
2, 0 och λmax,B = 2, 05 för Snitt A respektive B. De slutliga värdena bestämdes till

λA = 2, 27 · 1, 13 · 1 · 1 = 2, 57 > 2, 0
λB = 1, 84 · 1, 13 · 1 · 1 = 2, 08 > 2, 05

För båda snitten begränsades λ till λmax.

Nästa parameter i den skadeekvivalenta spänningsvidden ∆σE2 enligt (2.2) är dy-
namikfaktorn Φ2. Inverkan av dynamiken är dock beaktad i lastmodellen vilket ger
Φ2 = 1. Därav återstår endast spänningsvidden ∆σp som för böjning kan beräknas
som

∆σp(w) = max[M ]−min[M ]
w

(5.1)

där M är böjmomentet som för exemplet varierar enligt Figur 5.2, och w är tvär-
snittsfaktorn som i detta fall motsvarar böjmotståndet.

Genom att sätta in ekvationerna (5.1) och (2.2) i (2.1) kan tvärsnittsfaktorn brytas
ut och tecknas som

w = γFfγMf λΦ2
max[M ]−min[M ]

∆σC
(5.2)
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För en utmattningshållfasthet ∆σC = 80MPa beräknades tvärsnittsfaktorerna till

wA = 1 · 1, 35 · 2 · 1 · 2, 36− (−0, 69)
80 = 0, 103 m3

wB = 1 · 1, 35 · 2 · 1 · 0, 34− (−1, 76)
80 = 0, 073 m3

Resultatet ovan betyder att böjmotståndet för balken måste vara minst 0,103m3 i
Snitt A och minst 0,073m3 i Snitt B för att uppfylla Eurokodens krav på bärförmåga
med avseende på utmattning.

Steg 3: Säkerhetsindex
Den sannolikhetsbaserade modellen beskriven i Kapitel 3 användes för att uppskatta
ett säkerhetsindex för varje snitt.

ÅDTt antogs för det aktuella exemplet vara 24 000 i båda riktningarna. Om bron
förutsätts ha två eller fler huvudbalkar kommer spänningarna i en av huvudbal-
karna domineras av trafik i en riktning. Därav beräknades det beaktade antalet
fordonspassager utifrån hälften av ÅDTt som

Nk = 365, 25 · 100 · ÅDTt2 (5.3)

för 365,25 dygn per år och 100 år. För det aktuella exemplet blev Nk = 438, 3
miljoner fordonspassager. Denna totala mängd delades upp mellan fordonsklasserna
i enlighet med de andelar som anges i Tabell 4.1. Det medför att ca 62,2 miljoner
fordon av klass 40 beaktades i beräkningen; 31,6 miljoner av klass 41 o.s.v.

Med samma beräkningsmodell som för ULM 3 och med de bestämda tvärsnitts-
faktorerna wA och wB, bestämdes spänningsvariationen för varje fordonsklass. I
Figur 5.3 visas spänningsvariationen för en passage av ett fordon av klass 94 som
är ett av de dominerande fordonen.

Utifrån spänningsvariationen bestämdes ett spänningskollektiv genom spänningscy-
kelräkning enligt regndroppsmetoden. Själva analysen gjordes med tilläggsapplika-
tionen WAFO i Matlab (Brodtkorb et al., 2000). För exemplet resulterade det i
kollektiv enligt Tabell 5.1.

När spänningskollektiv för varje fordonsklass beräknats uppskattades brottsanno-
likheten enligt Ekvation (3.2) för en gränsfunktion enligt (3.6). Sannolikhetsbe-
räkningar kan göras genom t.ex. FORM (First Order Reliability Method), SORM
(Second Order Reliability Method) eller någon simuleringsbaserad metod (Mel-
chers, 2002). Beaktande av utmattningsgränsen gör dock att gränsfunktionen blir
starkt olinjär, vilket medför att FORM och SORM inte ger pålitliga uppskattningar
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Figur 5.3: Spänningsvariationen för en passage av ett fordon av klass 94. Spänning-
arna gäller för en bruttovikt av 472 kN vilket motsvarar medelvärdet för fordonsklass
94.

Tabell 5.1: Spänningskollektiv för fordonsklass 94 med en bruttovikt av 472 kN
vilket motsvarar medelvärdet för fordonsklassen.

Snitt A Snitt B
∆σ/MPa N ∆σ/MPa N

2 1 6 1
25 1 7 1

21 1

av brottsannolikheten. Resultaten i denna rapport baseras därför på Monte Carlo-
simuleringar med 106 sampel. Det medger att tillförlitligheter upp till ca β = 4, 2
kan uppskattas med acceptabel noggrannhet. Värden högre än så är högst osäkra.

De simulerade fördelningarna för gränsfunktionen (3.6) visas i Figur 5.4 för Snitten
A och B. Brottsannolikheterna är uppskattade till 32 × 10−3 och 4, 7 × 10−3 för
Snitt A respektive B, vilket motsvarar säkerhetsindexen β = 1, 86 och β = 2, 60.
Det är tydligt att säkerheten mot ett utmattningsbrott är högre i stödsnittet än i
fältsnittet.

5.2 Sammanfattade resultat

På samma sätt som för det detaljerade exemplet beskrivet ovan gjordes sannolik-
hetsberäkningar för totalt nio olika bromodeller och sju antagna värden för ÅDTt.
För dessa beräkningar redovisas endast grundläggande indata och ett urval av re-
sultat.
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Figur 5.4: Simulerade fördelningar för gränsfunktionen (3.6).

Grundläggande indata

Beräkningarna gjordes för totalt nio brotyper enligt Figur 5.5. Broar i 1, 2, 3,
4 och 6 spann studerades med två olika uppsättningar spännvidder för alla utom
den sista. Längderna hämtades från verkliga stål- och samverkansbroar men i övrigt
modellerades broarna som tvådimensionella balkar med konstant tvärsnitt över hela
brolängden. Spännvidderna för respektive brotyp redovisas i Tabell 5.2.

(a) (b) (c) (d) (e)

(f) (g)

(h)

(i)

Figur 5.5: Schematisk presentation av de brotyper som studerades.
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Tabell 5.2: Spännvidder för de studerade brotyperna. Se Figur 5.5.

Typ Antal spann Spännvidder/m
(a) 1 10
(b) 1 42
(c) 2 19 + 19
(d) 2 62 + 65
(e) 3 12 + 18 + 12
(f) 3 58 + 74 + 58
(g) 4 21 + 30 + 29 + 16
(h) 4 64 + 79 + 79 + 64
(i) 6 38 + 44 + 44 + 44 + 44 + 38

Deterministisk beräkning enligt Eurokoden

Som för det detaljerade exemplet beräknades λ-faktorer och erforderliga tvärsnitts-
faktorer för varje brotyp. För de två broarna i ett spann (brotyp (a) och (b))
utfördes beräkningarna endast för fältsnittet, för övriga broar analyserades både
ett fältsnitt och ett stödsnitt. De beräknade λ-faktorerna redovisas grafiskt i Fi-
gur 5.6 och Figur 5.7. I de fall då λ-värdet blev högre än λmax baserades de fortsatta
beräkningarna på det senare.

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)
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Nobs = 2×106

λmax

Figur 5.6: Beräknade λ-värden för ett fältsnitt i varje brotyp.

De beräknade λ-värdena beror av antalet tunga fordon med bruttovikt över 100 kN,
Nobs, vilket är tydligt i Figur 5.6 och Figur 5.7. Generellt sett blev λmax gällande
för Nobs = 2× 106 men enstaka avvikelser kan ses i figurerna.
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Figur 5.7: Beräknade λ-värden för ett stödsnitt i varje brotyp.

Säkerhetsindex

DåNobs har en uppenbar inverkan på resultatet beaktades sju olika värden på ÅDTt
enligt Tabell 5.3 i beräkningen av säkerhetsindex för varje brotyp. Värdena valdes
med avsikten att täcka in de fyra intervallen för trafikkategorierna i Tabell 2.1.
Utifrån värdet på ÅDTt beräknades det totala antalet fordonspassager enligt (5.3).

Tabell 5.3: Beaktade värden på ÅDTt.

ÅDTt Trafikkategori Nobs

24 000 1 2, 0× 106

6 100 1 2, 0× 106

6 000 2 0, 5× 106

1 600 2 0, 5× 106

1 500 3 0, 125× 106

700 3 0, 125× 106

600 4 0, 05× 106

De uppskattade säkerhetsindexen för samtliga brotyper, snitt och trafikmängder
visas i Figur 5.8. Värdena visas över Lk som är influenslinjens kritiska längd, samma
längd som används för bestämning av λ1 i (2.4). Det är tydligt att spridningen är
stor och att värdena ligger både över och under ett antaget målvärde av β = 3, 1.
Det lägsta värdet är β = 0.86 vilket fås i ett stödsnitt för brotyp (c). Det motsvarar
en brottsannolikhet av Pf = 0, 19 vilket är betydligt högre än vad som normalt
accepteras för konstruktioner. Det högsta säkerhetsindexet är β = 4, 75 (Pf = 10−6)
vilket också fås för brotyp (c) men i ett fältsnitt.
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Figur 5.8: Uppskattade säkerhetsindex för samtliga brotyper, snitt och trafikmäng-
der.

I Figur 5.9 visas resultaten för alla fältsnitt uppdelade mellan beaktade ÅDTt.
I figuren är det möjligt att se en tydlig trend, att säkerhetsindexet minskar med
ökande längd Lk. Dessutom är det stor skillnad mellan olika trafikklasser och ÅDTt.
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Figur 5.9: Uppskattade säkerhetsindex för fältsnitten för samtliga brotyper och
trafikmängder.

Resultaten för stödsnitten i Figur 5.10 visar på en motsatt trend jämfört med
fältsnitten, att säkerhetsindexet ökar med ökande längd Lk. Skillnaden mellan tra-
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fikklasserna och ÅDTt är även där stor.
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Figur 5.10: Uppskattade säkerhetsindex för stödsnitten för samtliga brotyper och
trafikmängder.

Figur 5.9 och Figur 5.10 medger några generella slutsatser. För fältsnitten med korta
spännvidder ger Eurokodens lastmodell en acceptabel tillförlitlighet. Med ökande
spännvidd sjunker dock tillförlitligheten mot oacceptabla nivåer.

För stödsnitten ger Eurokodens lastmodell över lag alltför låga tillförlitligheter. En
svag trend med ökande tillförlitlighet med ökande spännvidder antyds i Figur 5.10.

Trafikklasserna och tillhörande ÅDTt som i sin tur ger ett värde på Nobs orsakar
stor spridning i resultatet.



Kapitel 6

Diskussion och slutsatser

6.1 Diskussion

Den sannolikhetsbaserade modellen som föreslås i Kapitel 3 medger en utmattnings-
kontroll mot en acceptabel brottsannolikhet eller det tillhörande säkerhetsindexet.
Något målvärde för säkerhetsindexet finns dock inte specificerat för just utmattning
i gällande föreskrifter. Med stöd i litteraturen föreslås ett målvärde av β = 3, 1 för
en referensperiod av hundra år. Det bör dock noteras att en teknisk livslängd av
40, 80, eller 120 år föreskivs i Trafikverket (2011). En eventuell inverkan av olika
livslängder har inte studerats.

De sannolikhetsbaserade beräkningarna baseras på en karakterisering av fordon
genom BWIM-mätningar (Bridge-Weigh-In-Motion). Mätningarna har genomförts
på ett flertal ställen runt om i Sverige under åren 2005 till 2009. De registrerade
fordonen har antagits vara representativa för fördelningen av tunga fordon generellt
i Sverige. För en specifik bro längs en specifik vägsträcka kan dock fördelningen av
tunga fordon mycket väl vara en annan.

I Eurokoden SS-EN 1991-2 specificeras en utmattningslastmodell 5 som baseras
på uppmätta trafikdata. Enligt Trafikverkets TRVK Bro 11 är användandet dock
begränsat till särskilda utredningar av förutsättningar för utmattningsdimensione-
ring (Trafikverket, 2011). Modellen enligt Kapitel 3 skulle kunna vara tillämpbar
vid sådana tillfällen.

Frågor som inverkan av en ökad trafikmängd, ökning av axellaster, flera fordon i
bredd och fordon i tät följd har lyfts under arbetets gång. Dessa behandlas under
separata avsnitt nedan.

35
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Inverkan av ökad trafikmängd

De resultat som redovisas i Kapitel 5 baseras på angivna konstanta värden för
trafikmängden vilket beaktades genom ÅDTt i Ekvation 5.3. Resultaten baseras på
att ÅDTt anges som en förväntad trafikmängd över den avsedda livslängden för
bron, t.ex. 100 år.

Ett annat betraktelsesätt är att ÅDTt gäller vid en specifik tidpunkt och att av-
vikelser kan ske över tiden. Det skulle kunna beaktas med en stokastisk variabel i
gränsfunktionen (3.6).

Inverkan av ökade axellaster

I dag är den största tillåtna axellasten på Svenska vägar 11,5 ton (Transportsty-
relsen, 2016). Denna last tillsammans med fordonens bruttovikt är avgörande för
spänningsvidden i konstruktionen, som i sin tur är avgörande för livslängden med
avseende på utmattning. För konstruktionsdelar med korta influenslängder domi-
nerar axellasterna responsen. För delar med långa influenslängder är fordonens
bruttovikt mer avgörande.

Figur 4.3 visar relationen mellan bruttovikt och maximal axellast för fordonen
inmätta genom BWIM. Det är inte självklart att en ökning av bruttovikten även
ger en ökning av maximal axellast. Fordonen men hög bruttovikt fördelar ofta
lasten mellan fler axlar. Detta medför att inverkan av en ökning i bruttovikt eller
en enskild axellast inte är lätt att förutse utan beräkningar. Frågan har inte utretts
närmare inom ramen för denna förstudie.

Flera fordon i bredd

Resultaten som presenteras ovan beräknades för passager av enskilda fordon. Om
två fordon kör i bredd som t.ex. vid en omkörning eller för en bro med flera körfält
i samma riktning kan interaktionen mellan fordonen påverka responsen i bron. I
Eurokodens λ-metod beaktas det genom faktorn λ4.

För att teoretiskt kunna beakta inverkan av flera fordon i bredd behövs en tredi-
mensionell modell av varje bro och en statistisk modell över hur ofta fordonen kör
i bredd. Problemet berörs av Croce (2001) där en modell baserad på köteori med
stokastiska till- och utflöden föreslås. Inverkan är starkt beroende av influensytans
form varför resultaten blir unika för varje studerad brotyp och sektion.

Under år 2009 utförde Projektengagemang i Stockholm AB töjningsmätningar på
Bro över Vårbyfjärden. Där registrerades töjningar på brons huvudbalkar under
passager av en invägd lastbil. Bron och mätningarna finns presenterade i Nilsson
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et al. (2010) och i Nilsson (2012). Ett tvärsnitt av brons överbyggnad visas i Fi-
gur 6.1.

14 m
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HVg
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3,5 m 3,5 m 3,5 m

Figur 6.1: Tvärsektion av överbyggnaden för Bro över Vårbyfjärden. Vg – vägren,
H – långsamt körfält, M – snabbt körfält, V – snabbt körfält.

Mätningar gjordes när samma invägda lastbil passerade bron i vägrenen (Vg), i det
långsamma körfältet (H) och i de två snabba körfälten (M och V). Det uppmätta
resultatet för trådtöjningsgivare 8 placerad enligt Figur 6.1 visas i Figur 6.2. Som
väntat är spänningarna som störst för en passage längs vägrenen. Spänningsnivå-
erna blir därefter successivt lägre för körfälten H, M och V. Passagerna i körfälten
H och M ger båda tydliga spänningsbidrag och två brevidliggande fordon skulle,
åtminstone teoretiskt, kunna orsaka en högre spänningsvidd än ett ensamt fordon.
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Figur 6.2: Spänningar uppmätta med givare 8 för passager i de olika körfälten enligt
Figur 6.1.

Simuleringar för att beakta interaktionen mellan flera fordon i bredd kräver nå-
gon statistisk modell, t.ex. den som föreslås av Croce (2001). Frågan är dock om
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beräkningsinsatserna som krävs är befogade med tanke på de relativt stora osäker-
heterna. Istället föreslås att inverkan av interaktionen mellan flera fordon studeras
genom mätningar på verkliga broar.

Fordon i tät följd
Vid hög trafikintensitet och när fordonen kör i tät följd är det möjligt att de till-
sammans orsakar en högre lasteffekt än vad enstaka fordon gör. Enligt Bruls et al.
(1996) erhålls dock högst delskada för fritt flödande trafik och inte för köande
fordon. En av anledningarna är att en större mängd fordon kan passera när tra-
fiken flödar än när köer uppstår. I samma artikel anges att för korta broar med
spännvidder under 30m till 50m, skapar enstaka fordon högre lasteffekt än vad
trafikstockningar ger.

På samma sätt som för fordon i bredd kräver interaktionen mellan fordon i tät följd
en modell för sannolikheten att det inträffar. Även i detta fall föreslås att inverkan
av interaktionen mellan flera fordon studeras genom mätningar på verkliga broar.

6.2 Slutsatser

I syfte att validera Eurokodens lastmodell för kontroll av vägbroar med avseende
på utmattning har jämförande sannolikhetsbaserade beräkningar utförts. Beräk-
ningarna baseras på uppmätta trafikdata från BWIM-mätningar och är gjorda för
ett begränsat urval av brotyper, och med förenklade modeller av verkningssättet.
Baserat på resultaten kan följande slutsatser dras:

• Av totalt 872 090 fordon registrerade i BWIM-mätningarna har 804 957 st kun-
nat hänföras till en definierad fordonsklass. Samtliga registrerade fordon har
en bruttovikt större än 35 kN och 92% har en bruttovikt över 100 kN.

• De uppskattade säkerhetsindexen visar stor spridning. Värdena varierar från
ett lägsta värde av β = 0, 86 till ett högsta värde av β = 4, 75. Överlag nås
högre tillförlitlighet för fältsnitten än för stödsnitten.

• Fältsnitten visar en trend av minskande tillförlitlighet med ökande kritisk
längd av influenslinjen. Se Figur 5.9.

• Stödsnitten visar en motsatt trend av svagt ökande tillförlitlighet med ökande
kritisk längd av influenslinjen. Se Figur 5.10.

• För snitt i fält med kort spännvidd visar beräkningarna att tillförlitligheten
är tillräcklig och för vissa trafikkategorier mer än tillräcklig. För balkar med
längre spännvidd och för snitt vid stöd, oavsett spännvidd, är tillförlitligheten
i de flesta fall otillräcklig. Slutsatserna gäller om ett målvärde av β = 3, 1
ansätts.
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• Olika trafikmängder beaktade genom olika värden för ÅDT tung trafik är en
betydande orsak till spridningen i tillförlitlighet, för både fält- och stödsnitt.

• En framtida kalibrering bör inriktas mot definitionen av det totala antalet
lastbilar per år i det långsamma körfältet, Nobs, och spännviddsfaktorn λ1.

6.3 Fortsatta studier

En naturlig fortsättning på denna förstudie är att kalibrera utvalda parametrar i
Eurokodens lastmodell och metod för verifiering för att, om möjligt, nå en enhetlig
säkerhetsnivå. Baserat på resultaten i Kapitel 5 bedöms inverkan av Nobs och λ1
som lämpliga att starta med. En sådan kalibrering innebär ett iterativt förfarande
enligt Figur 3.1 och kan genomföras med de rutiner som utvecklats inom denna
förstudie.

Verklig spänningsnivå med hänsyn till trafikens placering är en fråga som bedöms
ha stor inverkan på säkerhetsnivån. I beräkningarna har den verkliga trafiken anta-
gits vara placerad i samma ogynnsamma läge som den teoretiska lastmodellen ULM
3. Den verkliga trafikens placering kan tänkas vara mer gynnsam och dessutom va-
riera mellan olika fordon. Å andra sidan har inte interaktionen mellan närliggande
fordon beaktats i beräkningarna. Den första förenklingen är ett konservativt an-
tagande medan försummandet av interaktionen kan verka i motsatt riktning. Ett
förslag till fortsatta studier är att studera inverkan av dessa osäkerheter dels med
teoretiska tredimensionella modeller av utvalda brotyper, och dels med riktade töj-
ningsmätningar, förslagsvis på samma brotyper.

Trafikverkets BWIM-mätningar har resulterat i en väldig mängd data som utgör en
värdefull källa till fortsatt forskning. För en mer noggrann kalibrering av lastmo-
dellen i Eurokoden skulle relationen mellan lasterna och responsen i bron behöva
studeras mer ingående. Ett förslag till fortsatta studier är att samordna en framtida
BWIM-mätning med töjningsmätningar på en stålbro. Därigenom skulle kopplingen
mellan de verkliga lasterna och den verkliga responsen kunna registreras. En så-
dan mätning skulle bidra till minskade osäkerheter i strukturmodellen, dynamiskt
beteende och lastplacering.
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Bilaga I

Statistiska data för fordonsklasser

Figurerna i denna bilaga visar fördelningarna av bruttovikterna för de 30 fordons-
klasserna listade i Tabell 4.1. De empiriska värdena från BWIM-mätningarna visas
som histogram och de anpassade bimodala normalfördelningarna som punktstrec-
kade linjer. För fordonsklass 40 och 100 har de uppmätta fördelningarna trunkerats
inför fördelningsanpassningen med syftet att minska inverkan av låga bruttovikter.
De delar av fördelnigarna som uteslutits visas med röda staplar.

Parametrarna i θ enligt (4.1) för de anpassade fördelningsfunktionerna redovisas i
Tabell I.1.
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(b) Fordonsklass 41.

Figur I.1: Bruttoviktens fördelning enligt mätningar och en anpassad bimodal nor-
malfördelning.
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(a) Fordonsklass 51.
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(b) Fordonsklass 54.

Figur I.2: Bruttoviktens fördelning enligt mätningar och en anpassad bimodal nor-
malfördelning.
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(a) Fordonsklass 56.
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(b) Fordonsklass 60.

Figur I.3: Bruttoviktens fördelning enligt mätningar och en anpassad bimodal nor-
malfördelning.
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(a) Fordonsklass 61.
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(b) Fordonsklass 62.

Figur I.4: Bruttoviktens fördelning enligt mätningar och en anpassad bimodal nor-
malfördelning.
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(a) Fordonsklass 71.

0 200 400 600 800
0

0,02

0,04

0,06

0,08

GW/kN

Fr
ek

ve
ns

 

 

(b) Fordonsklass 72.

Figur I.5: Bruttoviktens fördelning enligt mätningar och en anpassad bimodal nor-
malfördelning.
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(a) Fordonsklass 73.

0 200 400 600 800
0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

GW/kN
Fr

ek
ve

ns

 

 

(b) Fordonsklass 74.

Figur I.6: Bruttoviktens fördelning enligt mätningar och en anpassad bimodal nor-
malfördelning.
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(a) Fordonsklass 75.
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(b) Fordonsklass 76.

Figur I.7: Bruttoviktens fördelning enligt mätningar och en anpassad bimodal nor-
malfördelning.
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(a) Fordonsklass 78.
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(b) Fordonsklass 81.

Figur I.8: Bruttoviktens fördelning enligt mätningar och en anpassad bimodal nor-
malfördelning.
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(a) Fordonsklass 82.
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(b) Fordonsklass 83.

Figur I.9: Bruttoviktens fördelning enligt mätningar och en anpassad bimodal nor-
malfördelning.



50 BILAGA I. STATISTISKA DATA FÖR FORDONSKLASSER

0 200 400 600 800
0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

GW/kN

Fr
ek

ve
ns

 

 

(a) Fordonsklass 84.
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(b) Fordonsklass 91.

Figur I.10: Bruttoviktens fördelning enligt mätningar och en anpassad bimodal
normalfördelning.
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(a) Fordonsklass 92.
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(b) Fordonsklass 93.

Figur I.11: Bruttoviktens fördelning enligt mätningar och en anpassad bimodal
normalfördelning.
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(a) Fordonsklass 94.
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(b) Fordonsklass 98.

Figur I.12: Bruttoviktens fördelning enligt mätningar och en anpassad bimodal
normalfördelning.
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(b) Fordonsklass 101.

Figur I.13: Bruttoviktens fördelning enligt mätningar och en anpassad bimodal
normalfördelning.
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(a) Fordonsklass 103.
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(b) Fordonsklass 111.

Figur I.14: Bruttoviktens fördelning enligt mätningar och en anpassad bimodal
normalfördelning.
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(a) Fordonsklass 113.
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(b) Fordonsklass 134.

Figur I.15: Bruttoviktens fördelning enligt mätningar och en anpassad bimodal
normalfördelning.
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Tabell I.1: Parametrar för de bimodala normalfördelningarna enligt Ekvation (4.1).

Antal axlar Fordonsklass θ1 θ2 θ3 θ4 θ5

2 40 125,7 76,80 29,01 18,48 0,6747
41 104,6 137,4 21,23 27,83 0,3293

3 51 156,6 231,8 32,10 38,1 0,6372
54 184,3 183,9 47,62 47,5 0,5009
56 171 196,5 22,91 40,11 0,5834
60 55,02 172,4 8,489 41,95 0,0828
100 210,3 150,9 45,92 26,39 0,4956
101 174,8 183,2 20,19 48,63 0,3746

4 61 264,1 185,8 59,31 34,61 0,356
62 188 281,5 34,33 69,22 0,6199
103 174,1 271,3 33,27 74,94 0,4124

5 71 326,1 220,7 72,64 36,42 0,4212
72 309,8 226,2 77,81 33,52 0,3931
73 222,7 306,9 41,21 74,96 0,734
74 204,2 356,2 41,39 54,58 0,4732
81 234,8 349,2 45,15 65,05 0,4903
82 410,9 271,2 52,23 52,47 0,3031
83 329,3 223,7 78,6 35,34 0,5027
111 364 215,4 47 48,18 0,4962
113 367,1 215,7 46,52 48,36 0,5336

6 75 332,9 234,5 83,84 42,06 0,2502
76 244,3 355 36,31 89,26 0,6773
84 335,5 452,4 80,61 46,51 0,4377
91 456,7 268,1 74,5 53,11 0,5414
92 265,4 447,8 57,96 60,34 0,4921
134 418,5 262,4 61,32 52,73 0,7175

7 78 268,6 389,4 41,36 87,87 0,5601
93 573,6 367,3 40,32 99,99 0,4443
94 395,3 580,2 96,87 37,68 0,5869

8 98 463,7 456 111,4 112,4 0,5134


