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Sammanfattning 

Vid samverkansbroar fästes tvärförband mellan huvudbalkar med funktion att leda laster ut mot 

huvudbalkarna. Dessa kan fästas via s.k. livavstyvningsplåtar mot huvudbalkens liv samt flänsar. 

Denna infästning kan ske med svetsförband. Vid ett antal fall har utmattningssprickor uppkommit i 

svetsanslutningen mellan livavstyvningsplåten samt överfläns på huvudbalk. Tydliga riktlinjer finns ej 

i dagsläget för vilken typ av svetsförband som bör nyttjas vid uppförande av benämnd 

konstruktionsanslutning. Här genomförs en jämförande studie av kälsvetsförband mot 

stumsvetsförband, med samt utan svetsutbredning. Då risk för sprickinitiering till följd av utmattning i 

kälsvetsförbandet studerades beaktades risk för brott i såväl svetstå som svetsrot. 

 
Den aktuella studien ämnade ge svar på huruvida en korrelation mellan geometriska parametrar såsom 

avstånd mellan huvudbalkar samt konsollängd på farbana kunde kopplas till rekommendation gällande 

vilket svetsutförande som borde nyttjas vid olika dimensioner av dessa båda geometrier. 

Vidare ämnade studien utröna om eventuella gränsvärden för val av svetsanslutningar kunde 

fastställas. 

 
För framtagande av data nyttjades BRIGADE PLUS, ett beräkningsprogram som nyttjar 

FEM-modellering. Här användes ett uppfört projekt, Viadukt Söder, beläget i Östersund, 

som grundmodell för parameterstudien i BRIGADE PLUS. Detta var projekterat av ELU 

Konsult, på uppdrag av Trafikverket. Beräkningsmodellen bestod av en begränsad del av 

den aktuella bron, där utmattningslastfordon 3 i SS EN 1993-2 användes för att via 

influenslinjer återspegla trafiklast på bron och därmed finna värsta lastpositioner. Dessa 

positioner nyttjades sedermera för beräkning av påverkan från Utmattningslastfordon 3 på 

den studerade detaljen i form av spänningsamplitud. Analys av dessa spänningsamplituder 

omräknades sedermera till ett antal lastcykler till brott som sedan ställdes mot de riktlinjer 

som återfinns i SS EN 1993-1-9:2005. Här nyttjades de förbandsklasser som enligt 

nationella normer ses som gällande. 

 
Resultatet påvisade en exponentiell minskning av antal lastcykler till brott, med avseende på 

utmattning, då brogeometrin utökades. Utmärkande här var att risk för brott i livavstyvningsplåten 

klart översteg risk för brott i överflänsen, som i sin tur näst intill kunde bortses ifrån. Den geometriska 

parameter som blev styrande var konsollängd på farbana. Tydlig differens i livslängd mätt i antal 

cykler gick att utläsa för de olika svetsförbanden, där styrande faktor blev de respektive 

förbandsklasserna vid analys av sprickinitiering. Gränsvärden för då antal cykler till brott understeg 

gränsvärden enligt SS EN 1993-1-9:2005 kopplat till de geometriska parametrarna, gick att fastställa 

för respektive svetsförband. Kälsvetsens kapacitet med avseende på utmattning understeg vida 

stumsvetsens kapacitet. 

 
Nyckelord: 

Utmattningsspricka, samverkansbro, Hot spot-metoden, FEM, parameterstyrning, 

Eurokod, livavstyvning 
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Abstract 
For composite bridges, transverse bracings are attached between main girders with the function of 

distributing loads between the main girders. These can be attached via so-called web stiffeners against 

the main girders web and flanges. This attachment can be done via welded joints. In the event of 

emergence, fatigue cracks have arisen in the welding connection between the web stiffener and the top 

flange of the main girder. Clear guidelines do not exist at present for the type of welded joints that 

should be used in the construction of the termed design connection. Here, a comparative study is 

carried out between fillet welded joints and butt welded joints, with flat and inclined welds. When the 

risk of crack initiation as a result of fatigue in the fillet weld was studied, the risk of breakage in both 

toe and root was considered. 

 
The current study intended to provide answers as to whether a correlation between geometric 

parameters such as distance between main girders and cantilever length of the deck slab could be 

linked to recommendation regarding which welding design should be used at different dimensions of 

these two properties. Furthermore, the study intended to determine whether any limit values for the 

selection of welding connections could be determined. 

 
For the production of data, BRIGADE PLUS, a calculation program that utilizes FEM modeling, was 

used. Here, a constructed project, Viadukt Söder, situated in Östersund, was used as the basic model 

for the parameter study in BRIGADE PLUS. This was designed by ELU Konsult, on behalf of the 

Swedish Transport Administration. The calculation model consisted of a limited part of the current 

bridge, where Fatigue Load Vehicle 3 in SS EN 1993-2 was used to reflect traffic loads on the bridge 

via influenza lines and thereby find the worst load positions. These positions were subsequently used 

for calculating the influence of Fatigue Load Vehicle 3 on the studied part in the form of stress 

amplitude. Analysis of these stress amplitudes was subsequently recalculated to a number of load 

cycles to offenses that were then set against the guidelines found in SS EN 1993-1-9: 2005. Here, the 

fatigue resistance values were used which according to national standards are regarded as valid. 

 
The result showed an exponential decrease in the number of load cycles to fracture, with respect to 

fatigue, as the bridge geometry was increased. The characteristic feature here was that the risk of 

breakage in the web stiffener clearly exceeded the risk of breakage in the upper flange, which in turn 

could almost be disregarded. The geometric parameter that became guiding was cantilever length on 

the deck. Clear difference in service life measured in number of cycles could be read out for the 

different welded joints, where the controlling factor became the respective fatigue resistance values 

when analyzing crack initiation. Limit values for when the number of cycles to break below the limit 

values according to SS EN 1993-1-9:2005 linked to the geometric parameters, could be determined for 

each welded joint. The capacity of the fillet weld with respect to fatigue is far below the capacity of 

the butt weld. 

 
Keywords: Fatigue crack, composite bridge, Hot spot method, FEM, parameter control, 

Eurocode, web stiffener 

English title: Fatigue at welded connection between transverse stiffening and flange in a composite 

bridge
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1. Inledning 

 
1.1 Bakgrund 

Vid uppförande av samverkansbroar föreskriver Trafikverket [TRV] ibland att tväravstyvningarna 

som förbinder tvärförbanden med huvudbalkarna ska utföras med stumsvets på grund av problem med 

utmattning i denna detalj. Balkbroar är konstruerade med längsgående huvudbalkar som 

primärkonstruktion, dessa har som uppgift att leda ned laster till underbyggnaden. Tvärgående fält- 

respektive stödförband, även kallat tvärbalk, verkar som sekundärkonstruktion och ansluts mot 

huvudbalkarna via en livavstyvningsplåt. Denna anslutning kan ske med skruvförband. 

Livavstyvningsplåten i sin tur ansluts mot liv samt flänsar på huvudbalken via svetsförband, se figur 

1.1. 

 

 

 

Figur 1.1 Anslutning tvärbalk-livavstyvning, livavstyvning- primärbalk (bilaga A) 

 
Utmattningssprickor antas i särskilda fall uppkomma i denna detalj på grund av deformationer i 

tvärled hos brokonstruktionen. Initiering samt propagering av utmattningssprickor påträffas i dessa 

fall längs med svetstån alternativt svetsroten på livavstyvningsplåten (Bengtsson & Widén, 2010). Vid 

dimensionering med avseende på utmattning utgår man i dagsläget från gällande europeiska 

standarder. De krav och riktlinjer som anges i dessa handlingar har givits statusen nationell standard 

(SS-EN 1993-1-9:2005). 

 
Vid val av svetsförband tas krav på kapacitet mot utmattning i beaktande. Stumsvets har en högre 

förbandsklass än kälsvets, vilket medför en högre kapacitet mot utmattning (CEN, 2005). Dock är 

denna förbandstyp mer komplex att utföra, och på så vis mer kostsam (Perez Sota, E., & Qollakaj, K., 

2015) 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Då det i rapportskrivandets stund ej förelåg en tydlig indikation när respektive svetsanslutning bör 

nyttjas (bilaga A, Arbetshandlingar, 141K2918), (bilaga B, Arbetshandlingar, 148K2907), sågs det 

som relevant att studera när denna anslutning bör utföras med stumsvets respektive kälsvets (se figur 

1.2) med hänsyn till utmattning. Vidare fanns det intresse att utröna styrande parametrar som orsakar 

brott till följd av utmattning i anslutningen mellan tväravstyvningsplåt och överfläns på huvudbalk för 

att se hur dessa påverkades vid val av olika sammanfogningsmetoder.  

För att uppnå syftet erfordrades svar på frågeställningarna: 

• Hur påverkas spänningar kopplade till utmattning för en parameterstudie av brons 

tvärsnittsgeometri för respektive svetsanslutning? 

• Hur påverkar val av svetsanslutning brons utmattningslivslängd för en parameterstudie av 

brons tvärsnittsgeometri? 

• Går det att hitta en brytpunkt för brons tvärsnittsgeometri för när respektive svetsanslutning 

bör väljas? 

 

 

 
Figur 1.2 Stumsvets respektive kälsvets 

 
1.3 Målformulering 

Rapporten väntades ge svar på huruvida parameterstyrning av ett begränsat antal geometriska 

förutsättningar direkt påverkade spänningar i en specifik detalj i ett brotvärsnitt. Därmed förväntades 

modellering i finita element (finita element-metoden, [FEM]) av ett bro-tvärsnitt ge adekvat data för 

beaktande av utmattningsspänningar i granskad brodetalj. Analysen från FEM, (finita element-analys 

[FE-analys]) förväntades kunna nyttjas i en livslängdsanalys med hänsyn till utmattning utifrån 

gällande normer. (European Commitee for Standardisation [CEN], 2005). 

 
● Delmål 1 - Sammanställande samt instudering av kunskapsläget inom ämnet utmattning för 

stål, parameterstyrning; bro samt utmattningssprickor i detaljer motsvarande det aktuella 

tvärsnittet samt aktuella eurokoder (SS-EN 1993-1-9, 2005 samt SS-EN 1991-2, 2003) 

 
● Delmål 2 - Genomförande av en parameterstyrd analys med hjälp av FEM vilket väntades 

utröna en korrelation mellan de granskade geometriska parametrarna samt 
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utmattningslivslängd. För två parametrar, spännvidd mellan huvudbalkar samt plattans 

konsollängd skulle spänningsintervall för den studerade detaljen fastställas samt 

presenteras. 

 
● Delmål 3 - Sammanställning av data från parameterstudien, varpå denna ställdes mot gällande 

normer för utmattning i berörd detalj samt verifierades mot tidigare studier inom området. 

Riktmärke skulle här vara de enligt normer fastställda antal spänningscykler som definierar 

materialets livslängd med avseende på utmattning (SS-EN 1993-1-9, 2005). 

 

 
1.4 Avgränsningar 

Rapporten avgränsades till parameterstudie av anslutning mellan livavstyvning och överfläns på 

huvudbalk där avstånd mellan huvudbalkar samt konsolbredd varierades. Då kälsvetsanslutning 

innebar en risk för rotbrott i svetsmaterialet studerades brott till följd av utmattning i såväl svetstå 

samt svetsrot i denna anslutningslösning. I stumsvetsutförandet studerades endast svetstå för 

motsvarande analys. Detta då rotbrott ej studeras i stumsvetsanslutning (SS-EN 1993-1-9, 2005). 

 
I FEM antogs vissa förenklingar. Modellen antogs vara linjärelastisk. Bron Viadukt Söder 

modellerades i utsträckning motsvarande balk 5-11 utan pelare (bilaga C, 41.2 Balkskisser, sid 41.2:4, 

41.2:5). Huvudbalkarnas dimensioner avgränsades till en profil på fältbalk (bilaga C, 41.2:3, balk 8) 

samt en profil på stödbalk (bilaga C, 41.2:3, balk 9). Hänsyn togs ej till permanenta laster i 

modelleringen då de endast förskjuter spänningsintervallet vilket ej påverkade utmattningslivslängden 

(Hobbacher, 2016). För snabbare beräkning togs således endast hänsyn till Utmattningsfordon 3 [FLM 

3], övriga laster som påverkar utmattningslivslängden såsom temperaturväxlingar och materialets 

åldrande negligerades. 

 

Svetsarna antogs vara symmetriskt utförda samt utan diskontinuiteter. Hänsyn till de inre spänningar 

som bildas vid svetsning togs ej i beaktande. 
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2. Utmattning 

 
2.1 Allmänt 

Utmattning är en process där initiering och propagering av sprickor sker i en bärverksdel till följd av 

spänningsvariationer i ett material vars amplitud understiger gränsen för den statiska bärförmågan. 

Vidare anses spänningsvidder vara den avgörande faktorn då ett materials livslängd med avseende till 

utmattning beaktas. 

 

Utmattning som fenomen nämns första gången 1837, i samband med laborationsförsök på 

transportkedjor. Utmattning som begrepp omnämns dock först 1854 (Schütz, 1996). I en rapport från 

1870 studeras kopplingen mellan antal spänningscykler samt brott i ett material, där 

spänningsamplituden fastställs som avgörande faktor för utmattningsbrott i material. Vidare utvecklar 

A. M. Miner detta 1945 (Törnqvist, 2017). Spänningsintervallen grupperas sedan i så kallade 

spänningskollektiv. Då en utmattningsanalys utförs beaktas endast de spänningsvidder som kan anses 

ha betydelse för bärverkets livslängd, ett så kallat dimensionerande spänningskollektiv, (SS-EN 

1993-1-9:2005). Vid dimensionering med avseende till utmattning i bärverk granskas anslutningens 

förbandsklass för att fastställa förbandets utmattningshållfasthet. 

 

 
2.2 Lasteffekt 

 
2.2.1 Nominell spänning 

Nominell spänning syftar till den globala spänningen i det granskade tvärsnittet. Den nominella 

spänningen beaktar endast betydande geometriska förändringar såsom stora håltagningar (se figur 2.1) 

medan den bortser från alla lokala spänningshöjande faktorer (Hobbacher, 2016). Beräkning av den 

nominella spänningen kan antingen ske via linjärelastisk balkteori enligt (1) för enkla modeller eller 

via FEM för komplexa modeller. Den nominella spänningen antags variera linjärt så länge inga yttre 

laster tillförs, detta nyttjas vid beräkning av nominell spänning utifrån spänningskurvor skapade med 

FEM. Den linjära delen i spänningskurvan extrapoleras fram till svetstån och på så sätt erhålls den 

nominella spänningen (se figur 2.2). 

 
För beräkning av nominell spänning i livavstyvning som verkar vinkelrätt mot brottytan för rotbrott i 

kälsvets nyttjas (2) 

 

    𝜎𝑛𝑜𝑚 =
𝐹

𝐴
+

𝑀

𝐼
∙ 𝑧          (1) 

    𝜎𝑤 =
𝐹𝑤

√2∙𝑎
=

𝐹𝐿𝑃

2∙√2∙𝑎
=

𝜎𝐿𝑃∙𝑡

2∙√2∙𝑎
         (2) 
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Figur 2.1 Exempel på stora geometriska effekter. Spänningskoncentrationer för a) håltagningar, b) 

böjda balkar, c) breda järn, d) böjda flänsar, e) punktlaster, f) excentriciteter (Hobbacher, 2016) 

 
 

 

Figur 2.2 Extrapolerad nominell spänning 

 

 
2.2.2 Geometrisk spänning (Hot spot-spänning) 

Vid komplexa geometrier där nominell spänning är svårdefinierad eller den strukturella detaljen ej 

återfinns i tabeller över klassificerade strukturella detaljer kan hot spot-metoden användas. Metoden 

används i huvudsak där utmattningssprickor antas uppkomma i svetstån (Hobbacher, 2016). Metoden 

bygger på negligering av den icke-linjära spänningstoppen, “notch-spänning”, som uppkommer av 

singularitetsproblematiken vid svetsanslutningen (se figur 2.3). För att kringgå detta kan linjärisering 

av spänningen genom materialets tjocklek ske eller extrapolation från två alternativ tre förutbestämda 

punkter, två punkter väljs för en linjär extrapolation medan tre punkter välj för icke-linjär 

extrapolation. 
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Figur 2.3 Geometrisk spänning från hot spot (Hobbacher, 2016) 

 
Vid extrapolation av spänningar finns det två typer av hot spot-analyser, typ a) och typ b) beroende på 

om svetstån är lokaliserad vid plåtens kort- alternativt långsida (se figur 2.4). Val av extrapolations- 

punkter styrs av elementstorlek, ordning på elementen samt om linjär- alternativt kvadratisk 

fördelning önskas. Den kvadratiska fördelningen väljs om spänningen antas öka icke-linjärt i 

anslutning till den studerade punkten eller vid stor godstjocklek. 

 
För beräkning av geometriska spänningar av hot spot typ a) med en linjär extrapolation samt 

elementstorlek understigande 0,4⋅t nyttjas (3). Väljs istället kvadratisk extrapolation nyttjas (4). För 

grövre elementstorlek väljs element av högre ordning med en elementlängd motsvarande tjockleken 

på materialet, för beräkning nyttjas (5). 

    𝜎ℎ𝑠 = 1,67 ∙ 𝜎0,4∙𝑡 − 0,67 ∙ 𝜎1,0∙𝑡        (3) 

    𝜎ℎ𝑠 = 2,52 ∙ 𝜎0,4∙𝑡 − 2,24 ∙ 𝜎0,9∙𝑡 + 0,72 ∙ 𝜎1,4∙𝑡      (4) 

    𝜎ℎ𝑠 = 1,50 ∙ 𝜎0,5∙𝑡 − 0,5 ∙ 𝜎1,5∙𝑡        (5) 

 
För kvadratisk extrapolation av hot spot-spänning av typ b) där elementslängden understiger 4 mm 

nyttjas (6). Nyttjas linjär extrapolation ska högre ordningens element användas och elementslängden 

sättas till 10 mm, då används (7) (Hobbacher, 2016). 

 𝜎ℎ𝑠 = 3,0 ∙ 𝜎4𝑚𝑚 − 3,0 ∙ 𝜎8𝑚𝑚 + 𝜎12𝑚𝑚       (6) 

 𝜎ℎ𝑠 = 1,5 ∙ 𝜎5𝑚𝑚 − 0,5 ∙ 𝜎15𝑚𝑚        (7) 

 

 
Figur 2.4 Olika typer av hot-spots (Hobbacher, 2016) 

 
Vid modellering av komplexa detaljer rekommenderar Hobbacher (2016) nyttjande av solida element 

med reducerad integration för att kunna extrapolera spänningarna vid elementets yta. Ett linjärelastiskt 

materialbeteende rekommenderas enligt Al-Emrani och Aygül (2014). 
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Enligt Hobbacher (2016) ska beaktande av materialets tjocklek tas vid beräkning av geometriska 

spänningar från extrapolation av ytspänningar. För korrektion av geometriska spänningar nyttjas (8) 

där definition av L och t ges i figur 2.5 samt tref = 25 mm. För val av n faktor för geometriska 

spänningar typ a) nyttjas tabell 2.1 och för typ b) nyttjas n=0,1. En viss tolerans med hänsyn till 

excentricitet och dålig vinkelinpassning är inräknad i S-N kurvan och förbandsklassen som en 

spänningshöjande faktor km (se tabell 2.2). Om effekter av större toleranser bör beaktas får dessa 

beräknas. 

    𝑘𝑠 = (
𝑡𝑟𝑒𝑓

𝑡𝑒𝑓𝑓
)

𝑛

där L/t >  2 → 𝑡𝑒𝑓𝑓 = 𝑡        (8) 

                 𝑠𝑎𝑚𝑡 𝐿/𝑡 ≤ 2 → 𝑡𝑒𝑓𝑓 = max (0,5 ∙ 𝐿, 𝑡𝑟𝑒𝑓)  
 

 

 
 

Figur 2.5 Definition av L och t för tjocklekskorrelationsfaktor (Hobbacher, 2016) 

 
Tabell 2.1 n-faktor för geometriska spänningar av typ a) (Hobbacher, 2016) 

 
Tabell 2.2 Spänningsökningsfaktorer med hänsyn till dålig inpassning (Hobbacher, 2016) 
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2.2.3 Spänningscykler 

För kontroll av livslängd med hänsyn till utmattning beräknas det antal lastcykler en detalj klarar av 

vid en viss spänningsamplitud. En spänningscykel definieras som en del av en lasthistorik där 

maximala och minimala spänningar infinner sig (Hobbacher, 2016). Se figur 2.6. Livslängden för en 

svetsad konstruktionsdetalj påverkas inte bara av dragspänningar utan även av tryckspänningar. Detta 

till följd av de inre spänningar (restspänningar) som uppkommer vid svetsning (Nussbaumer et al, 

2011). Därmed ska tryckspänningar beaktas i en spänningscykel. 
 

Figur 2.6 Illustration av ett spännings/tid diagram för en last med variabel amplitud  

(Nussbaumer et al, 2011) 

 

 
2.2.4 Utmattningslastfordon enligt Eurokod 

 
2.2.4.1 Allmänt 

I EN 1991-2:2003 definieras fem modeller av utmattningslastfordon, Fatigue Load Models [FLM], 

vid dimensionering av broar utifrån utmattning. FLM baseras på mätdata från ett stort antal broar och 

vägar i Europa under perioderna 1977-1982 samt 1984-1988. Från denna databas nyttjas de mätdata 

från Auxerre för framtagning av lastmodeller på broar (Al-Emrani &Aygül, 2014). 

 

Utmattningslastfordon delas in i två huvudgrupper utifrån utmattningslivslängd. 

Utmattningslastfordon 1 samt 2 nyttjas för att identifiera oändlig livslängd med hänsyn till utmattning. 

Utmattningslastfordon 3, 4 samt 5 nyttjas vid utmattningsanalys givet en begränsad livslängd med 

hänsyn till utmattning. I en sistnämnda gruppen används skadeackumulationsberäkning för beräkning 

av konstruktionens utmattningslivslängd. 

 

 
2.2.4.2 Utmattningslastfordon 1 - FLM 1 

Utmattningslastfordon 1 [FLM 1] nyttjas för att fastställa huruvida livslängd på konstruktionen bör 

anses oändlig med avseende på utmattning. FLM 1 genererar en konstant spänningsamplitud mellan 

maximala- och minimala spänningar, baserade på släpets placeringar på konstruktionen. 

 

FLM 1 hämtar sin data från Lastmodell 1 [LM 1] (SS-EN 1991-2:2003) och nyttjar såväl 

punktlaster samt utbredda laster. Då LM 1 granska spänningar i brottgränstillstånd [ULS] reduceras 

spänningar för punktlaster med en faktor 0.7 och jämnt utbredda laster med en faktor 0.3 då FLM 1 

granskas. 
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2.2.4.3 Utmattningslastfordon 2 - FLM 2 

Utmattningslastfordon 2 [FLM 2] definieras som frekvent last där fem standardlastbilar med 

individuell axellast, -bredd, samt hjulbas skall representera de mest vanligt förekommande lastbilarna 

i Europa (SS-EN 1991-2:2003). Likt FLM 1 anses livslängd med avseende på utmattning vara 

oändlig, och fastställande av maximala- samt minimala spänningsnivån utvinns. 

FLM 2 rekommenderas vid lokal granskning av konstruktionsdetalj i ortotropa brokonstruktioner där 

förekomst av fler än ett fordon kan avfärdas. 

 

 
2.2.4.4 Utmattningslastfordon 3 - FLM 3 

Utmattningslastfordon 3 [FLM 3] (se figur 2.7) baseras likt FLM 1 och FLM 2 på mätningar från 

Auxerre (Al-Emrani &Aygül, 2014). FLM 3 differerar dock något med en något större 

dimensionerande totalvikt samt något lägre axellast än de data från mätningarna. FLM 3 utgörs av ett 

fordon med totalt fyra axlar (120 kN/axel). FLM 3 nyttjas då livslängd i förhållande till utmattning 

skall studeras, samt λ-metoden nyttjas. Analys görs sålunda av maximi- samt minimispänningar i 

konstruktionen till följd av utmattningsfordonet. 

Detta utmattningsfordon lämpar sig vid analys av vägbroar med spann överstigande 10 m. 
 

 

 

 

 
 

 

Figur 2.7 Placering av axellaster, FLM 3 (SS-EN 1991-2:2003) 

 

 
2.2.4.5 Utmattningslastfordon 4 - FLM 4 

Utmattningslastfordon 4 [FLM 4] är, som FLM 2, en sammansättning av fem europeiska 

standardlastbilar (SS-EN 1991-2:2003). FLM 4 är tänkt att simulera “verklig trafik” där en rad olika 

lastkombinationer med de fem lastbilstyperna testas. FLM 4 ger tillförlitlig data vid analys av 

utmattningslivslängd på broar med spännvidd < 10 meter. 
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2.2.4.6 Utmattningslastfordon 5 - FLM 5 

Utmattningslastfordon 5 [FLM 5] baseras på insamlade data från verklig trafik på den studerade bron, 

och nyttjas främst på kabelbroar, broar med komplex konstruktion samt broar med ovanlig trafik. 

Analys av utmattningspåverkan på konstruktion med hjälp av FLM 5 kräver således insamlade data 

som sedermera extrapoleras över tid (SS-EN 1991-2:2003). 

 

 
2.3 Bärförmåga 

 
2.3.1 Förbandsklass 

Förbandsklassen anger en referenshållfasthet vid 2 miljoner cykler för en viss konstruktionsdetalj med 

specifik anslutningsmetod och given riktning på spänningsvariation (SS-EN 1993-1-9:2005). I 

Eurokod 3 återfinns förbandsklasser för beräkning med hjälp av nominella spänningar alternativt 

geometriska spänningar. Förbandsklass för kontroll mot rotbrott i kälsvets mellan livavstyvning och 

överfläns återfinns i konstruktionsdetalj 3 i bilaga D -Förbandsklasser, som visar förbandsklasser med 

hänsyn till nominell spänning för lastöverförande svetsförband. 

 
Förbandsklasser förenliga med geometriska spänningar ges i tabell 2.3. Där återfinns 

konstruktionsdetaljer för kontroll av tåbrott i livavstyvning för stumsvets (konstruktionsdetalj 3) 

respektive kälsvets (konstruktionsdetalj 7) samt tåbrott i överfläns för kälsvets (konstruktionsdetalj 4). 

 
Då en kälsvets utförs med ett a-mått är mindre än ⅓ av basplattans godstjocklek rekommenderas en 

reduktion av förbandsklassen med ett steg för Tabell 2.3 (Hobbacher, 2016). 

 
Tabell 2.3 Valda förbandsklasser för hot spot-spänningar (SS-EN 1993-1-9:2005) 

 

 

2.3.2 Hållfasthetskurva (S-N kurva) 

För bestämmande av antal cykler till brott en detalj klarar nyttjas hållfasthetskurvor. Dessa återfinns i 

logaritmiska diagram där varje kurva representerar en förbandsklass (se figur 2.8). Olika diagram 

nyttjas beroende på om normalspänning eller skjuvspänning granskas. Dessa kurvor baseras på 

experimentella undersökningar som inkluderar effekter från bland annat: 

● geometriska spänningsökningar till följd av konstruktionsdetaljens utformning 
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● lokala spänningskoncentrationer till följd av svetsgeometri 

● brister i svetsfogen som håller sig inom normerna 

● lastriktningar 

● höga restspänningar 

● metallens egenskaper 

● svetsprocessen 

● förbehandling av svetsen, om detta är specificerat 

Konventionellt anses spänning understigande referensspänning relaterad till 7 miljoner cykler vara 

gränsen för när brott till följd av utmattning ej kommer ske, även kallat Constant Amplitude 

Fatigue Limit [CAFL]. Enligt ny forskning verkar dock inte CAFL existera utan 

referensspänningen bör minskas med 10% per årtionde med avseende på antal cykler till brott 

(Hobbacher, 2016). Detta illustreras i figur 2.9. 

 

Figur 2.8 Hållfasthetskurvor för stål, normalspänningar, standardapplikation (SS EN 1993-1-9:2005) 
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Figur 2.9 Hållfasthetskurvor för stål, normalspänningar, högcykels-applikationer (Hobbacher, 2016) 

 

 
2.3.3 Utmattningslivslängd 

Syftar till den livslängd en konstruktionsdetalj har med avseende på utmattning. Livslängden 

beskriver hur många lastcykler detaljen klarar av innan den går till brott. Det finns 4 strategier vid 

utformning med hänsyn till utmattningslivslängd (Hobbacher, 2016). 

 
Oändlig livslängdsdesign bygger på att hålla spänningarna under gränsen för CAFL, detta är 

användbart för konstruktioner som belastas av ett stort antal cykler med relativt konstant amplitud. 

 
Säker livslängdsdesign bygger på utformning så utmattningssprickor ej propagerar utan endast 

initieras vid slutet av den beräknade livslängden. Detta nyttjas där återkommande inspektioner är 

omöjliga eller när konsekvensen av ett fel är allvarlig. 

 
Felsäker livslängdsdesign baseras på ett antagande att konstruktionen kan motstå omfattande 

utmattningsprickor utan att gå till brott. För att detta ska ske måste konstruktionen vara utformad så 

omfördelning av krafter sker när sprickor uppkommer, dessa kan sedan lätt upptäckas och repareras. 

 
Skadetolerant livslängdsdesign bygger på att utmattningssprickor kommer att uppstå under 

livslängden, men att dessa ska med lätthet kunna upptäckas och åtgärdas innan de blir kritiska. 
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2.4 Verifiering 

 
2.4.1 Spänningsbaserad verifiering 

För spänningsbaserad verifiering vid nyttjande av FLM 3 krävs att spänningen multipliceras med en 

skadeekvivalensfaktor för att representera en reell trafiksituation, denna faktor beskrivs i kap 2.4.1.2 

Skadeekvivalensfaktorer. 

 

 
2.4.1.1 Utmattningsverifiering 

Eurokoderna använder en spänningsbaserad metod för verifiering med avseende på utmattning vilket 

innebär att en framräknad, modifierad spänningsvidd jämförs med en för konstruktionsdetaljen 

gällande förbandsklass. Enligt SS-EN 1993-1-9:2005 bör det visas att utmattningslast uppfyller (9) 

för normalspänningsvidder, (10) för skjuvspänningsvidder samt i de fall en kombination av normal- 

skjuvspänningsvidder finns (11). 

 
Nyttjas FLM 3 rekommenderar SS-EN 1993-1-9:2005 att spänningsvidden bestäms enligt (12) 

utifrån framräknade max- min spänningar som bestäms genom evaluering av influensytor. 

Spänningsvidden nyttjas därefter för framräkning av skadeekvivalent spänningsvidd för 2 miljoner 

cykler (13) som fastställs genom nyttjande av skadeekvivalentfaktorn λ och den skadeekvivalenta 

dynamikfaktorn (se kap 2.4.1.2 Skadeekvivalensfaktorer). Därefter nyttjas (9-11) för verifikation, det 

bör även påvisas att ∆σ ≤ 1,5 ⋅ fy för normalspänningsvidder. 

 
För framräkning av dimensioneringsvärde utav spänningsvidd från geometriska spänningar nyttjas 

(14) där kf är en spänningskoncentrationsfaktor för beaktande av tjockleken på materialet samt 

förskjutningar till följd av utförandefel (se kap 2.2.2 Geometrisk spänning). Denna faktor kan hämtas 

från relevanta handboksformler alternativt direkt i FEM. 

 
Se tabell 2.4 för val av partialkoefficient γMf, (15) för skadeekvivalent dynamikfaktor samt (16) för γFf. 

 

 
γ𝐹𝑓∙∆𝜎𝐸.2

∆𝜎𝐶/γ𝑀𝑓
≤ 1,0           (9) 

  
γ𝐹𝑓∙∆𝜏𝐸.2

∆𝜏𝐶/γ𝑀𝑓
≤ 1,0           (10) 

 (
γ𝐹𝑓∙∆𝜎𝐸.2

∆𝜎𝐶/γ𝑀𝑓
)

3

+ (
γ𝐹𝑓∙∆𝜏𝐸.2

∆𝜏𝐶/γ𝑀𝑓
)

5

≤ 1,0        (11) 

  ∆𝜎𝑃 = |𝜎𝑝,𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑝,𝑚𝑖𝑛|         (12) 

  ∆𝜎𝐸.2 = 𝜆𝛷2∆𝜎𝑃          (13) 

  γ𝐹𝑓 ∙ ∆𝜎𝐸.2 = 𝑘𝑓(γ𝐹𝑓 ∙ ∆𝜎𝐸.2
∗ )         (14) 

  𝛷2 = 1,0  EN 1993-2:2006 för vägbroar      (15) 

  γ𝐹𝑓 = 1,0  EN 1993-2:2006       (16) 
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Tabell 2.4 Rekommenderade värden på partialkoefficienter γMf enligt SS-EN 1993-1-9:2005 

   

 
2.4.1.2 Skadeekvivalensfaktorer 

För att representera utmattningeffekten från den reella trafiksituationen måste spänningsvidd 

uppkommen genom nyttjande av FLM 3 omvandlas till skadeekvivalent spänningsvidd (Nussbaumer 

et al, 2011). Detta gör genom implementering av skadeekvivalensfaktor λ som bestäms enligt (17) där 

λmax för fältområde bestäms enligt figur 2.10 (SS-EN 1993-2:2006). 

 

    𝜆 = 𝜆1 ∙ 𝜆2 ∙ 𝜆3 ∙ 𝜆4 𝑚𝑒𝑛 ∙ 𝜆 ≤∙ 𝜆𝑚𝑎𝑥        (17) 

    där 

    𝜆1 = 2,55 − 0,7 ∙
𝐿−10

70
     -faktor för spännvidd i fält 

    𝜆2 =
𝑄𝑚𝑙

𝑄0
(

𝑁𝑂𝑏𝑠

𝑁0
)

1/5
      -faktor för trafikvolym 

    𝜆3 = (
𝑡𝐿𝑑

100
)

1/5
      -faktor för brons avsedda livslängd 

    𝜆4 = [1 +
𝑁2

𝑁1
(

η2𝑄𝑚2

η1𝑄𝑚1
)

5
+

𝑁3

𝑁1
(

η3𝑄𝑚3

η1𝑄𝑚1
)

5
+ ⋯ +

𝑁𝑘

𝑁1
(

η𝑘𝑄𝑚𝑘

η1𝑄𝑚1
)

5
] -faktor för trafik från andra körfält 

 

 

Figur 2.10 Diagram för λmax i fält (SS-EN 1993-2:2006)
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2.4.2 Palmgren-Miner-metoden 

Vid varierande spänningsamplitud kan Palmgren-Miners delskadehypotes nyttjas tillsammans med en 

metod för omvandling av spänningar med varierande amplitud till representativa serier med konstant 

amplitud, till exempel reservoarmetoden (Hobbacher, 2016). 

 
Enligt Nussbaumer et al (2011) rekommenderas reservoarmetoden för behandling av data från enkel 

lasthistorik eller för korttidsmätningar medan metoden rainflow rekommenderas för komplex 

lasthistorik alternativt långtidsmätningar. Reservoarmetoden, som är den enklare av de två, nyttjar en 

algoritm för beräkning av antalet spänningscykler med en viss spänningsvidd (se figur 2.11). Dessa 

samlas sedan i ett spänningskollektiv (se figur 2.12) där de sorteras i fallande ordning och antalet 

lastcykler till brott beräknas för varje spänningsvidd (18). Slutligen nyttjas Palmgren-Miner (19) för 

beräkning av skada till följd av antalet lastcykler till brott för det totala spänningskollektivet 

(Hobbacher, 2016). 

 

    𝑁𝑅𝑖 = 2 ∙ 106 (
∆𝜎𝐶/γ𝑀𝑓

∆𝜎𝑖∙γ𝐹𝑓
)

𝑚

         (18) 

 

    𝐷𝑑 = ∑ 𝐷𝑖 = ∑
𝑛𝐸𝑖

𝑁𝑅𝑖

𝑛
𝑖 ≤ 1,0         (19) 

 

 

Figur 2.11 Beräkning av antal spänningscykler (SS-EN 1993-1-9:2005) 
 

 
 

Figur 2.12 Spänningskollektiv (SS-EN 1993-1-9:2005) 
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2.5 Skadefall 

 
2.5.1 Vårbybron 

I en uppsats analyserade Nilsson uppkomsten av sprickor i anslutningen tväravstyvning och överfläns 

på huvudbalk, i en balkbro (Nilsson, 2011). Orsak till initiering samt propagering antogs vara 

utmattning i detaljen. 

 

Analysen lutade sig mot tester utförda med lastbil med kända axellaster, analys med hjälp av rain 

flow- metoden (CEN,2005), sprickytsanalys genom optisk- samt elektrolytisk granskning. Vidare 

utfördes en FE-modellering av Vårbybron. 

 

Det granskade tvärsnittet bestod av tvärbalk ansluten mot huvudbalk via en livavstyvningsplåt. 

Anslutning mellan livavstyvningsplåt och huvudbalk utfördes med svetsförband. 

Utdata från test med lastbil ställdes sedermera mot FE-analysen. Nilsson drog slutsatsen att en för styv 

koppling mellan farbana-överfläns i FE-modellen gav en orimligt högt spänning i den studerade 

detaljen. Då en eftergivlighet applicerades mellan farbana och överfläns på huvudbalk, erhölls en mer 

överensstämmande utdata från FE-analysen mot data erhållen från fälttestet. 

 
En slutsats som Nilsson drog genom analysen var att sprickorna var av naturen utmattningssprickor. 

Orsaken bakom härleddes till brogeometri där farbanans tvärsnittshöjd samt tvärbalkens placering på 

livavstyvningen i kombination med en förhöjd böjstyvhet i förhållande till huvudbalken. Vårbybron 

belastas i förhållande till svensk standard med en hög grad av tung fordonslast. 

 

En annan aspekt som belystes var att samtliga anslutningar med uppkommen sprickbildning var 

kälsvetsade med sprickinitiering i både svetsrot och svetstå. Här dras paralleller att förorda stumsvets i 

liknande detaljer framgent. 
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3. FE-modellering 

Det granskade brotvärsnittet hämtades från en samverkansbro i projektet Viadukt Söder, Bro över 

järnvägen på uppdrag av TRV (bilaga A). Modellen antogs vara linjärelastisk. Två material 

definierades enligt tabell 3.1. 

 
Tabell 3.1 Materialegenskaper 

 

 
Farbanan antogs till en konstant tjocklek 300 mm för att isolera påverkan från parameterstyrningen. 

Farbanan modellerades med betongklass C35/45. Tröghetsmomentet från farbanan i betong 

omräknades och applicerades som en utökad area på överfläns i huvudbalk för de delar som 

modellerades i balkelement. Detta för att ge modellerat brotvärsnitt i balkelement ett korrekt 

böjmotstånd. Huvudbalkar samt tvärförband valdes till stålkvalité S355. Samtliga stöd modellerades 

utan pelare, där randvillkoren applicerades direkt på huvudbalkar (se kap 3.2.3 Randvillkor). 

 

 
3.1 Parameterstudie 

 
3.1.1 Geometriska parametrar för brotvärsnitt 

Vid parameterstudien granskades variation i plattans konsollängd samt avståndet mellan huvudbalkar 

med parametervärden i respektive granskning om intervall enligt tabell 3.2. Vid studie av 

konsolöverhäng valdes det mest gynnsamma parametervärdet för spann mellan huvudbalkar, 5500 

mm. Detta för att isolera påverkan av den studerade parametern. Denna metodik nyttjades även vid 

studie av spann mellan huvudbalkar, då med 1950 mm i konsollängd. Denna konsollängd medförde 

att FLM 3 hamnade med vänster hjulrad invid studerad huvudbalk. 

 
Tabell 3.2 Geometriska parametrar 
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3.1.2 Geometriska parametrar för svetsanslutningar 

Genomgående i analysen av utmattningsspänning i anslutningen mellan livavstyvning och överfläns 

på huvudbalken ställdes tre typer av svetsanslutningar mot varandra, ett kälsvetsutförande samt två 

varianter av stumsvetsar. Kälsvetsen modellerades med ett a-mått på 5 mm. Stumsvetsanslutningen 

modellerades i två utföranden, ett utförande med svetsutbredning motsvarande kälsvetsens a-mått, 

samt ett utförande helt utan svetsutbredning (se figur 3.1). De båda stumsvetsarna var tänkta att påvisa 

differenser i spänningspåverkan i den studerade detaljen kopplat till svetsgeometri. 

 
Påverkan till följd av svetsanslutningsmetod utförs i enlighet med de enligt gällande normer satta 

värden för spänningskapacitet samt krav för minst antal spänningscykler (SS-EN 1993-1-9:2005). 

 

 

 

Figur 3.1 Illustration av anslutning livavstyvning mot överfläns huvudbalk: 

Kälsvets, stumsvets med utbredning, samt idealiserad stumsvets utan utbredning 
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3.2 Brigade 

Spänningsanalysen i Brigade delades upp i två beräkningsmodeller, en modell för lastpositionering via 

influenslinjeanalys, samt en modell för konvergensstudie samt analys av geometrisk- och nominell 

spänning. Vid influenslinjeanalysen nyttjades en modell med skal- samt balkelement. Då geometrisk- 

samt nominell spänning skulle studeras nyttjades en modell med solid-, skal- samt balkelement. 

Vid upprättandet av beräkningsmodeller antogs globala koordinater enligt figur 3.2. 
 

 
 

Figur 3.2 Globala koordinater i beräkningsmodell 

 
Då en begränsning i FEM-modellering var att eftersträva för effektivare FEM-analys, modellerades en 

begränsad del av bron i BRIGADE PLUS. Modellering i skalelement utfördes i den brosektion med 

längst spann mellan brostöd, och på så sätt störst fältmoment (se figur 3.3). För enklare modellering 

nyttjades en omräknad representativ vågrät längd utifrån brons verkliga lutande längd (bilaga C). 

Anslutningen mellan livavstyvning och överfläns huvudbalk vid det fältförband med störst yttre 

verkande moment studerades (bilaga A). Valet att studera fältförband grundade sig på kända fall med 

uppkomst av utmattningssprickor (Nilsson, 2012). 

 

 

Figur 3.3 Elevation- Viadukt Söder - markering av modellerad del i BRIGADE (bilaga A) 

 
Syftet med den första modellen var att applicera influenslinjer på farbanan för att lokalisera placering 

av utmattningslastfordon (se kap 4.4 Utmattningslastfordon). Placering utav influenslinjerna 

genomfördes utifrån antagande av maximal spänningspåverkan i den studerade detaljen (se kap 5.2.7 

Influenslinjer). För minskad beräkningstid i influenslinjeanalysen modellerades enbart sektionen 

tillhörande balk 8 i skalelement (bilaga A). Resterande sektioner modelleras i balkelement där 
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farbanans tröghetsmoment omvandlas till en utökad area i överfläns (se tabell 3.3). För att granska 

spänningar i anslutning livavstyvning och överfläns i huvudbalk, nyttjades sedermera en extrapolering 

av spänningarna via hot spot-metoden (se kap 2.2.2 Hot spot-metoden). 

 
Lastposition för maximal spänningspåverkan erhölls varpå ett brotvärsnitt modellerades med samma 

fördelning av balk- respektive skalelement. Här modellerades den granskade detaljen i solidelement, 

av typen S4R (se figur 3.4). Vidare genomfördes en konvergensstudie i såväl livavstyvning som 

överfläns i det granskade området. Utdata erhölls via kartläggning av en resultatlinje, där spänningen 

granskades på ett avstånd från plåtkant som tillät en konvergensanalys. 

 

Figur 3.4 Solidelement anslutet till skalelement 

 
Valet att nyttja solidelement vid granskning av geometrisk- samt nominell spänning grundade sig i 

följande argument. 

 
- Då det fanns intresse att granska anslutningspunkterna mellan överfläns samt livavstyvningen 

ansågs solidelement ge adekvata utdata. 

 
- Analys via hot spot-metoden nyttjades vilket föranledde att en lokalisering av svetstå bör ske i 

enlighet med gällande rekommendationer (Hobbacher, 2016). Denna punkt nyttjades för 

lokalisering av extrapoleringspunkter då singularitetsproblematik i programvaran bör 

undvikas vid geometrisk spänningsanalys. 

 
- Då studien ämnade påvisa spänningsdifferenser till följd av svetsanslutningsmetod, sågs det 

som relevant att ta med geometriska differenser i svetsutförande. Även här drogs slutsatsen att 

solidelement erfordrades. 

 
- Modellering i skalelement med geometrisk påverkan av svetsanslutning kan leda till en 

spänningspåverkan utifrån modelleringsval snarare än utifrån de reella svetsanslutningarna 

(Bengtsson & Widén, 2010). Därav förkastades studie i skalelement i den granskade detaljen. 

 
Reducerad linjär fördelning valdes för element enligt tabell 3.9 för att reducera storleken på 

FE-analys. Valet av elementstyp sågs även som tillräckligt detaljerat för att utföra adekvat 



23  

spänningsanalys enligt hot spot-metoden (Hobbacher, 2016). Här drogs slutsatsen 

att solidelementmodellering i granskad detalj erfordrades. 

 
Effektiviserad FEM-analys medförde även att en avgränsad del modellerades i solidelement. Denna 

geometri styrdes av de intervall av elementstorlek som valdes vid konvergensstudie i såväl överfläns 

huvudbalk samt livavstyvning (Hobbacher, 2016). 

 

 
3.2.1 Modelluppbyggnad 

Modellering i skalelement nyttjades i den geometri som innefattade studerad huvudbalk. Genom 

anslutning av skalelement till solidelement kunde de från FLM 3 uppkomna spänningar samt 

förskjutningar studeras i den granskade punkten. Skalelementen kopplades till balkelementen så 

förskjutningar och spänningar överfördes korrekt. Balkelementen tilldelades i sin tur randvillkor 

genom att fjädrar modellerades i anslutningar till den del av bron som ej togs med i modellen, enligt 

figur 3.5 (se kap 3.2.2 Interaktion). 

 

 

 

Figur 3.5 Modellerad del av bron 

 

 
3.2.1.1 Sammansatt balksektion 

Huvudbalkar samt tvärbalkar på respektive sida om skalelementet modellerades sammanhängande 

som två delar i balkelement. Konstruktionsdelar i modellen tilldelades motsvarande sektioner med 

tillhörande profiler skapade utifrån befintliga handlingar (bilaga C) med modifierade dimensioner med 

hänsyn till farbanans påverkan på tröghetsmoment (se tabell 3.3 samt figur 3.6-3.8). 
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Tabell 3.3 Dimensioner för huvud-respektive tvärbalkar i balkelement 

 

*modifierade dimensionsmått med hänsyn till farbana (bilaga E) 

 

Figur 3.6 Profil H-balk 
 

 

Figur 3.7 Balkelement vänster om skalelement 
 

 
 

 

Figur 3.8 Balkelement till höger om skalelement 
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3.2.1.2 Farbana 

Farbanan modellerades i skalelement med mått enligt tabell 3.4. Farbanan partitionerades utifrån 

placering och utbredning av huvudbalkar, placering av tvärbalkar samt regionen vid granskad detalj. 

Kantbalken modellerades som ett balkelement där fyra datumpunkter förskjutna från farbanans 

ytterhörn angav dess placering (se tabell 3.5). 

 

För beräkningsmodellen där konvergensstudie samt nominell- och geometrisk spänningsanalys 

utfördes skapades ytterligare en farbana med håltagning för solid del av farbana. Denna 

partitionerades för de framräknade lastpositionerna för FLM 3 och regionspartitioneringen togs 

bort. 

 
Tabell 3.4 Dimensioner för farbana modellerad i skalelement 

        

 
Tabell 3.5 Förskjutningar datumpunkter i farbana 
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3.2.1.3 Huvudbalkar 

Huvudbalkar i skalelement modellerades enligt figur 3.9 där tabell 3.6 anger indata för centrumlinjer 

enligt bilaga C. I huvudbalkarna skapades livavstyvningar placerade enligt figur 3.10. Dessa 

modellerades enligt figur 3.11 där tabell 3.7 anger yttermått för livavstyvning enligt bilaga C, 

anpassade till huvudbalkar i skalelement. Mått på partitionering motsvarande skruvförbandet vid 

infästning livavstyvning mot tvärbalk. 

 
En likadan huvudbalk skapades med undantag för håltagning motsvarande solid del. 

 
Tabell 3.6 Indata huvudbalk 

 

Figur 3.9 Sektion huvudbalk 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3.10 Huvudbalk med placering av livavstyvningar 

 
Tabell 3.7 Indata livavstyvning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.11 Planvy livavstyvning 
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3.2.1.4 Tvärbalkar 

Tvärbalkar i skalelement modellerades enligt figur 3.12 där tabell 3.8 anger indata för centrumlinjer 

enligt bilaga C - Balkskisser. Utskärning i tvärbalken i över- respektive underfläns enligt figur 3.13 

med placering enligt figur 3.14. Tvärbalken partitionerades likaledes livavstyvningen för 

skruvförbandet enligt figur 3.14. 

 

 
Tabell 3.8 Indata centrumlinjer tvärbalk 

 

Figur 3.12 Sektion tvärbalk 
 

 

 

 
 

 

Figur 3.13 Utskärningsgeometri Figur 3.14 Tvärbalk 
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3.2.1.5 Svetsanslutning överfläns samt livavstyvning i solidelemet 

Den del som modellerades i solida element med olika svetsanslutningar mellan livavstyvning och 

överfläns skapades i enlighet med figur 3.15-16. Tre utföranden modellerades: 

- Stumsvets 1, som modellerades helt utan svetsfog 

- Stumsvets 2 som modellerades med ett a-mått på 5 mm 

- Kälsvets som modellerades på samma sätt som stumsvets 2 med en utskärning mellan 

livavstyvning och överfläns för att motsvara verkligt utförande (se figur 3.16). 

 

 

 

Figur 3.15 Geometri för detaljen modellerad             Figur 3.16 Utskärning vid kälsvetsutförande 

                   i solida element 

 

 
3.2.2 Interaktion 

För att sammankoppla delar i BRIGADE nyttjades kopplingar, constraints. Vid val av kopplingar 

eftersträvades en så liten påverkan från modelleringsval som möjligt, det vill säga en så korrekt 

avspegling av verkligheten som möjligt. Viktig aspekt vid modellering var att beakta faktorn med 

toleransnivå där ett val gjordes att nyttja en specificerad distans vid kopplingarna mellan skalelement. 

Då tjocklekar i skalelementen extruderades behövde avstånd mellan skalelementens mittyta definieras. 

Löpande gjordes kontroll att koppling av konstruktionsdelar gav rimliga deformationer till följd av 

egentyngd (se figur 3.17).

 

Figur 3.17 Deformation till följd av egentyngd
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3.2.2.1 Huvudbalkar 

För att koppla samman huvudbalkarna i balk- samt skalelement nyttjades coupling- kinematic, där 

balkelementen sattes som tvingande och skalelementen som följande enligt grundläggande FEM-teori. 

Kopplingen sattes som låst i 6 frihetsgrader (se figur 3.18). 

 

Figur 3.18 Coupling mellan balkelement samt skalelement för huvudbalkar 

 

 
3.2.2.2 Fältförband - livavstyvning 

Anslutning av fältförband mot livavstyvning antogs till fast inspänd på en area motsvarande arean 

innanför bultarnas centrum i bultförbandet (bilaga A, 141K2928, FF13). Detta illustreras i figur 3.19. 

I BRIGADE nyttjades kopplingstyp Tie- surface to surface 

Figur 3.19 Anslutning mellan fältförband och livavstyvning i FEM kontra enligt bygghandling 

141 K 29258, bilaga A 
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3.2.2.3 Farbana- huvudbalk 

Anslutning mellan farbana och huvudbalkar antogs som fast inspänd. Huvudbalkens överfläns valdes 

som tvingande och farbanan som följande. Vid koppling mellan huvudbalk och farbana förekom såväl 

skal-samt solidelement. Då kopplingarna var mellan element av samma elementtyp, dvs skal mot skal 

samt solid mot solid, nyttjades kopplingstyp Tie- surface to surface. Toleransnivå för koppling mellan 

noder i skalelement sattes till 0,2 m, till följd av geometri i farbana samt överfläns, samt att 

tjocklekarna i skalelement extruderades. Toleransnivå för kopplingen mellan solidelement sattes till 

0,1 m. Farbana partitionerades utifrån kopplingsyta på överflänsen (se figur 3.20). 

 

Figur 3.20 Anslutning mellan farbana samt överfläns på huvudbalk 

 

 
3.2.2.4 Farbana- kantbalk 

Vid sammankoppling av farbana och kantbalkar nyttjades kopplingstyp Tie - node region med en 

toleransnivå på 0,4 m. Val av kopplingstyp grundade sig på elementtyp i respektive del, då farbana 

modellerades i skalelement och kantbalk modellerades i balkelement. Farbana sattes till tvingande och 

kantbalken till följande. Toleransnivån grundar sig på geometri i de anslutna delarna (se figur 3.21). 



31  

  

Figur 3.21 Koppling mellan farbana samt kantbalk 

 

 
3.2.2.5 Koppling mellan solid-element samt skalelement 

Vid modellering i solidelement nyttjades vid två tillfällen en shell-to-solid-coupling, i 

livavstyvningen/överfläns på huvudbalk samt farbanan. I livavstyvningen kopplas solidelement 

samman med del av livavstyvningen modellerad i skalelement. Här nyttjades en toleransnivå för 

avstånd mellan tvingande och följande noder till 0,1 m (se figur 3.22). På samma vis kopplades den 

del av farbanan som modellerats i solidelement samman med övriga farbanan bestående av 

skalelement (se figur 3.23). 

 

 
 

Figur 3.22 Anslutning mellan solid- samt skalelement i livavstyvning/överfläns på huvudbalk 
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Figur 3.23 Anslutning mellan solid- samt skalelement i farbana 

 

 
3.2.2.6 Anslutning till icke modellerad bro-del 

För att skapa korrekt böjstyvhet i beräkningsmodellerna kopplades de fria balkändarna i den del av 

modellerna som anslöt till övriga delar i bron enligt bilaga A till fjädrar (se figur 3.24). För beräkning 

av fjäderstyvhet, se bilaga E. 

 

Figur 3.24 Anslutning mellan fjäder och fri balkände 

 

 
3.2.3 Randvillkor 

Enligt bilaga A, 141K2001 skulle anslutning mellan huvudbalk och pelare C och D vara fixlager. 

Detta frångicks i modellen då tvångskrafter skulle uppstå i huvudbalken till följd att pelare ej 

modelleras utan randvillkoren appliceras direkt till mark. Endast pelare D gavs fixlager. I övrigt 

antogs randvillkor där stöden låstes i angiven riktning enligt figur 3.25. 
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Figur 3.25 Generella randvillkor för brostöd 

 

 
3.2.4 Laster 

Då endast spänningsvariationen var av betydelse vid granskning av utmattning belastades modellen 

enbart med FLM 3 enligt de lastställningar som framräknas med hjälp av influenslinjer (se kap 3.2.7 

Influenslinjer). FLM 3 är definierad enligt figur 2.7 där varje axel har ett axeltryck på 120 kN som 

fördelas till 2 däck vars enskilda kontaktyta är 0,4 x 0,4 m. I modellen skapades denna last som en 

trycklast applicerad på partitioner i farbanans översida, där trycket från ett däckavtryck beräknades 

enligt (20). 

 

𝑃 =
𝐹

𝐴
=

120000𝑁/2

0,4𝑚∙0,4𝑚
= 375000 𝑁/𝑚2        (20) 

 

 

I en lastställning nyttjades 8 partitioneringar för att motsvara FLM 3 i sin helhet. Lastposition 1-3 

motsvarade en passage över den studerade brosektionen med FLM 3. Lastposition 4 ämnade studera 

eventuella tryckspänningar i överflänsen, se figur 3.26-3.29. 

 

Figur 3.26 Lastposition 1 (POS1) 
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Figur 3.27 Lastposition 2 (POS2) 

 

Figur 3.28 Lastposition 3 (POS3) 

  

Figur 3.29 Lastposition 4 (POS4) 
 

 

3.2.5 Elementstorlek 

Det solida t-tvärsnittet applicerades med en elementstorlek på 2 mm för granskning av 

livavstyvningen samt 2,5 mm för granskning av överflänsen i enligt med konvergensstudien samt 

utifrån de rekommendationer som ges (Hobbacher, 2016). Den solida delen av farbana tilldelades 
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elementstorlek på 16 mm enligt konvergensstudien. Övriga element tilldelas elementstorlekar enligt 

tabell 3.9. 

 
Tabell 3.9 Elementsfördelning för olika konstruktionsdetaljer 

 

* se Tabell 3.10 ** livavstyvning/överfläns 

 

 
Tabell 3.10 Elementsfördelning 

 

* se Figur 3.30 ** se Figur 3.31 

 

Figur 3.30 Partitionering huvudbalk 1 
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Figur 3.31 Partitionering farbana 

 

 
3.2.7 Influenslinjer 

För identifiering av de mest ogynnsamma lastpositionerna skapades två influenslinjer. Dessa 

placerades med inbördes avstånd motsvarande hjulrader för FLM 3 med en spårvidd på två meter samt 

en körfältsbredd på tre meter. Trafiklinjen valdes så ytterkanten på körfältet följde farbanas ytterkant, 

vilket resulterade i en placering för hjullinjerna av 0,5 meter samt 2,5 meter från farbanas ytterkant. 

Farbaneplattan partitionerades med två längsgående linjer motsvarande spårvidden för FLM 3. 

 
Längs linjerna skapades datumpunkter med ett intervall om 0,1 m som sedan nyttjades vid 

partitionering. Vid varje punkt applicerades en punktlast på 1 kN i negativ z-riktning. Varje punktlast 

tilldelades ett separat lastfall samt de globala randvillkoren. Framtagandet av datumpunkter med 

tillhörande lastfall utfördes med hjälp av PYTHON (bilaga F, Python-koder). 

 
Integrationspänning nyttjades istället för nodspänning i influenslinjenanalysen. Detta för eliminering 

av beräkningspåverkan då programvaran extrapolerar spänningen till noden. Då elementen var av typ 

S8R erhölls spänningar för 4 integrationspunkter. För överflänsen kartlades spänningar för SNEG då 

detta korrelerade till negativ z-riktning och därmed representerade undersidan av överflänsen (se figur 

3.32). Enligt samma teori kartlades därför SNEG i livavstyvningen då denna representerade den sida 

av livavstyvningen vi ämnade att granska (se figur 3.33). Utifrån detta erhölls en spänningskurva där 

spänningen varierande beroende på lastens placering. Sedermera superpositionerades spänningar från 

lastställningar motsvarande hjulaxlar för FLM 3.  

 

För representering av den rörliga boggielasten från FLM 3 interpolerades först de superpositionerade 

integrationsspänningarna för mer korrekt data. Därefter summerades de interpolerade spänningarna 

från positioner längs influenslinjerna med ett inbördes avstånd på 1,2 meter (se kap 4.2.4.4 

Utmattningslastfordon 3). Kartläggning av dessa spänningar utfördes sedan via en influenskurva där 

den adderade spänningen i de granskade elementet avlästes med ett intervall på 0,1 meter. På så sätt 

kunde kritiska lastpositioner i brons längsled för en boggielast avläsas. 
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De integrerade spänningarna i x-led (se figur 3.32-33) för alla lastfall i respektive influenslinje 

kartlades sedermera för element i livavstyvning samt överfläns (se figur 3.34). Utifrån de 

lastpositioner som gav högst dragspänningar i överfläns respektive livavstyvning skapades 

partitioneringar med storlek motsvarande däckavtrycket för FLM 3 för applicering av last. På samma 

sätt skapades även partitioneringar i enlighet med den lastställning som gav högst tryckspänning i 

överflänsen. 

  

Figur 3.32 Riktningar i livavstyvning Figur 3.33 Riktningar i överfläns 

 

Figur 3.34 Position för spänningsanalys i influensstudie 

 

 
3.2.8 Konvergensstudie 

En konvergensstudie genomfördes för livavstyvningen där elementstorlek på 1mm, 2mm och 4mm 

granskades i solida delen av livavstyvningen. Spänningarna kartlades för lastposition 1 med en 

resultatlinje placerad 4 mm in från kanten på livavstyvningen (se figur 3.35). Vidare gjordes en 

konvergensstudie för den solida delen i farbanan med elementstorlek storlekar på 8mm, 16mm samt 

32mm med en elemenstorlek på 2 mm i den solida livavstyvningen. I denna konvergens kartlades 

spänningarna med samma resultatlinje och lastposition som tidigare. 
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Figur 3.35 Placering av resultatlinje för Figur 3.36 Placering av resultatlinje för 

konvergensstudie i livavstyvning konvergensstudie i överfläns 

 
En konvergensstudie genomfördes även för överflänsen där elementsstorlekar på 1,25mm, 2,5mm 

och 5mm testades i den solida delen av livavstyningen. Här kartlades spänningarna för lastposition 1 

i en resultatlinje lokaliserad 5 mm in från kant på överfläns (se figur 3.36). För elementstorlekar på 

resterande delar i modellen, se tabell 3.9. 

 

 
3.2.9 Geometrisk spänningsanalys 

Vid hot spot-analys nyttjades den fastställda elementsfördelningen från konvergensstudien. 

För att säkerställa maximal spänningspåverkan i samtliga hot spot-analyser genomfördes en analys av 

tre spänningskartläggningar på livavstyvning respektive överfläns. På så vis kunde maximalt 

påverkande lastfall utrönas. Spänningskartläggning i livavstyvningen granskades i distansen 2, 4 

respektive 6 millimeter från kant. I överflänsen utfördes spänningskartläggning i distanserna 1,25; 

2,50 respektive 3,75 millimeter från kant. Dessa mått styrdes av elementstorlek utifrån hot spot-

metoden (Hobbacher, 2016). 

 
Analys av fyra lastfall utfördes (POS 1-4). Vidare gjordes en sammanställning med den kartläggning 

som medförde störst spänningspåverkan i livavstyvning respektive överfläns i samtliga lastfall. Den 

geometriska spänningen beräknades genom extrapolation av spänningarna från resultatlinjen i avstånd 

på 0, 4 · t och 1, 0 · t från svetstå, där t = godstjocklek för studerad konstruktionsdel. Spänningen som 

framräknades nyttjas sedermera för beräkning av antalet lastcykler detaljen klarar av. 

 

För beaktande av godstjockleken nyttjades  (8). 

𝐿 = 2 ∙ 𝑎 + 𝑡ö𝑓 = 2 ∙ 5 ∙ √2 + 25 = 34,142 𝑚𝑚      (21) 

 

𝑘𝑠 = 𝑘𝑓 = (
𝑡𝑟𝑒𝑓

𝑡𝑒𝑓𝑓
)

𝑛

= (
25

25
)

𝑛
= 1,0    där        (8) 

 

𝐿/𝑡 =
34,142

25
= 1,366 ≤ 2 → 𝑡𝑒𝑓𝑓 = max(0,5 ∙ 𝐿, 𝑡𝑟𝑒𝑓) =  max(17,071, 25) = 25 𝑚𝑚 

3.2.10 Nominell spänningsanalys 

För kontroll mot rotbrott i kälsvets nyttjades konstruktionsdetalj 3 enligt bilaga D. För beräkning 

användes nominella spänningar i livavstyvningen. Då rotbrott endast var aktuellt att beakta vid 
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kälsvetsanslutning (bilaga D), utfördes denna kontroll endast i de beräkningar som innefattade 

kälsvets. 

 
För att hitta var den nominella spänningen återfanns i livavstyvningen kartlades spänningar för 

vertikala resultatlinjer i intervall om 20 mm. Där spänningarna konstaterades vara linjära kunde 

sedermera en resultatlinje placeras tvärs över livavstyvningen för vidare analys hur spänningen 

varierade i tvärled. Där spänningen kunde konstateras som linjär på ett avstånd om 97,8 mm från 

kant. För att erhålla den nominella spänningen vid svetstån extrapoleras den linjära delen av 

spänningen fram till svetstån från resultatlinjen placerad 41,5 mm från kant (se figur 3.37). För att 

omvandla den nominella spänningen i livavstyvningen till spänning vinkelrät mot kälsvetsens 

tjockaste del nyttjades (2), med variabelbeskrivning enligt i figur 3.38. 

 

Figur 3.37 Resultatlinje 41,5 mm från kant Figur 3.38 Krafter i kälsvets 
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4. Resultat 

Resultat sammanställdes för spänningsanalys i två detaljer, livavstyvning samt överfläns för 

huvudbalk i anslutning mellan fältförband och huvudbalk (se figur 1.1). Vid presentation av resultat 

från analyserna valdes det lastfall med störst spänningsintervall för respektive analys. 

 
Resultatet presenteras i sex steg, initialt med redogörelse för framräkning av granskade lastfalls- 

positioner med tillhörande influenslinjeanalys i kapitel 4.1. Därefter presenteras data från 

konvergensstudien (se kapitel 4.2), vilka föranledde val av elementstorlek för livavstyvning respektive 

överfläns i den geometriska- samt nominella spänningsanalysen. Vidare presenteras spänningar från 

den geometriska spänningsanalysen under kapitel 4.3 och nominella spänningar under kapitel 4.4. 

I kapitel 4.5 omräknades de spänningsvidder som utvunnits i den geometriska- samt nominella 

spänningsanalysen till antal cykler till brott. I denna analys togs enbart de spänningar genererade av 

lastpositioner från en passage av FLM 3 i beaktande (lastposition 1-3). Slutligen görs en 

sammanställning av var brytpunkter för de geometriska parametrarna kan utrönas. Här ställdes 

kapacitet i antal cykler till brott gentemot de gränsvärden som anges i SS-EN 1993-1-9:2005. Denna 

sammanställning utfördes för såväl konsollängd som centrumavstånd för huvudbalkar i livavstyvning. 

 
Resultaten presenteras med en jämförelse av de olika svetsförbanden, där vidare förklaring av 

stumsvetsanslutningarna erfordras. Dessa är i resultatet benämnda Stumsvets 1 och Stumsvets 2. 

-Stumsvets 1 är den stumsvetsanslutning som i BRIGADE modellerades utan svetsutbredning. 

-Stumsvets 2 är den stumsvetsanslutning som i BRIGADE modellerades med en svetsutbredning 

motsvarande kälsvetsens a-mått (kap 3.1.2 - Geometriska parametrar för svetsanslutningar). 

 
Grundutförande för de geometriska parametrarna för brotvärsnitt sattes i resultatet till konsollängd 

1950 mm samt centrumavstånd mellan huvudbalkar 5500 mm. Detta då dimensionerna motsvarade 

det referensobjekt som nyttjades vid modellering (bilaga A). Vid analys av geometrisk spänning i 

livavstyvning tillkom konsollängd 1750 mm samt 1450 mm. Detta då det var av intresse att analysera 

spänningsutveckling vid en minskning av konsollängd i denna detalj. 

 

 
4.1 Influenslinjeanalys 

Vid lokalisering av lastfallsposition med störst spänningspåverkan på anslutningsdetaljen nyttjades 

beräkningsmodell med konsollängd 1950 mm samt spännvidd mellan huvudbalkar 5500 mm. 

Influenslinjeanalysen redovisas med data från influenslinjer placerade 0,5 m respektive 2,5 m från 

farbanans ena kant. Dessa illustrerar höger- respektive vänster hjulrad på FLM 3 (se figur 4.1-4.2). I 

tabell 4.1 samt 4.2 visas spänningar superpositionerade från lastställningar motsvarande en boggie 

med en axellast på 2 kN (se kap 2.2.4.4 Utmattingslastfordon 3- FLM 3). Dessa tabeller representeras 

grafiskt som streckad kurva i figur 4.3 samt 4.4. I dessa tabeller redovisas även interpolerad spänning 

från en axellast som kurva med heldragen röd linje. 
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Figur 4.1 Influenslinje på konsol Figur 4.2 Influenslinje över huvudbalk 

 

 
4.1.1 Influenslinjeanalys i livavstyvning 

 
Tabell 4.1 Axelpositioner med representativ spänning från boggie med axellast 2 kN, i livavstyvning 

 
 

Figur 4.3 Influenslinje för integrationsspänning i livavstyvning (SNEG) 
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4.1.2 Influenslinjeanalys i överfläns på huvudbalk 

 
Tabell 4.2 Axelpositioner med representativ spänning från boggie med axellast 2 kN, i överfläns på 

huvudbalk 

 
 

Figur 4.4 Influenslinje för integrationsspänning i överfläns (SNEG) 
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4.2 Konvergensstudie 

I konvergensstudien nyttjades lastfallsposition 1 tillsammans med ett och samma svetsutförande för 

samtliga beräkningar, Stumsvets 1. Detta för lokalisering av i vilken, elementstorlek uppmätta 

spänningar, konvergerade. 

 
För konvergensstudie i livastyvningen placerades resultatlinjen 4 mm från kant där spänningar för 

riktning S33 kartlades (se figur 4.8). 

 
För konvergensstudie i överflänsen placerades resultatlinjen 5 mm från kant där spänningar för 

riktning S11 kartlades (se figur 4.8). 

 
För kontroll av inverkan beroende på val av elementstorlek i den solida farbanan gjordes en 

konvergensstudie där spänningarna i livavstyvningen med elementstorlek 2 mm kartlades för 

varierande elementstorlek i den solida farbanan. Resultatlinjen placerades 4 mm från kant med analys 

i riktning S33. 

 

 
4.2.1 Livavstyvning 

Konvergensstudie för elementstorlek i livavstyvningen där elementstorlekarna 1 mm, 2 mm samt 4 

mm testades redovisas i figur 4.5. 

Figur 4.5 Konvergensstudie i livavstyvning 
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4.2.2 Överfläns 

Konvergensstudie för överfläns på huvudbalk testades i elementstorlekarna 1,25 mm, 2,5 mm samt 5 

mm. Resultatet redovisar i figur 4.6. 

Figur 4.6 Konvergensstudie i överfläns 
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4.2.3 Farbana 

Konvergensstudie i den solida farbanan utfördes med elementstorlekar 8mm, 16mm samt 32 mm. 

Resultat av denna konvergensstudie redovisas i figur 4.7. 

Figur 4.7 Konvergensstudie i livavstyvning för varierande elementstorlek i solid överfläns 



47  

4.3 Geometrisk spänning (Hot spot-analys) 

För den geometriska spänningsanalysen redovisas respektive parameterstyrning i livavstyvning samt 

överfläns. Här presenteras data för lastfallsposition 1-4 (POS 1-4). Tabell 4.3-4.6 sammanställer den 

geometriska spänningen i samtliga lastfall för de tre svetsanslutningarna, Stumsvets 1, Stumsvets 2 

och Kälsvets. Den spänning som återges här är en extrapolerad spänning framräknad från framtagna 

spänningskurvor uttryckt i MPa (bilaga I). 

 
Spänning som analyserades i livavstyvningen är den i BRIGADE benämnd S33, med resultatlinje i 

den globala z-riktningen för beräkningsmodellen. Motsvarande spänning i överfläns är den benämnd 

S11 med resultatlinje i den globala x-riktningen (se figur 4.8) 

 
I figur 4.11, 4.14, 4.17, 4.20 ges en redogörelse av korrelation mellan parameterstyrning samt 

geometrisk spänning. Här valdes det lastfall med mest ogynnsam spänningsutveckling, lastfall 1 (POS 

1). För utförlig redogörelse av samtliga lastfall, se bilaga I. 

 
Vilken parameteranalys som beaktades i respektive datasammanställning förtydligas via figur 4.9, 

4.12, 4.15, 4.18 som påvisar vilken parameter som beaktades, samt figur 4.10, 4.13, 4.16, 4.19 som 

illustrerar vilken resultatlinje som spänningarna uppmättes i. Resultatlinjens placering i livavstyvning 

återfinns 2 mm in från livavstyvnings kant, resultatlinje i överfläns återfinns 2,5 mm in från 

livavstyvnings kant. Dessa distanser motsvarar ett element i respektive konstruktionsdel. 

 

 
 

 

Figur 4.8 Spänningsriktning i förhållande till globala koordinater 
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4.3.1 Livavstyvning - varierande konsollängd 

Tabell 4.3 

 

Figur 4.9 Parameterstyrning - konsol 

 

Figur 4.10 Resultatlinje i livavstyvning 

 

Figur 4.11 Geometrisk spänning i livavstyvning med varierande konsollängder för lastposition 1 
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4.3.2 Livavstyvning - varierande centrumavstånd mellan huvudbalkar 

Tabell 4.4 

Figur 4.12 Parameterstyrning - c/c huvudbalk 

 

Figur 4.l3 Resultatlinje i livavstyvning 

 

Figur 4.14 Geometrisk spänning i livavstyvning med varierande centrumavstånd hos huvudbalkar för 

lastposition 1 
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4.3.3 Överfläns - varierande konsollängd 

Tabell 4.5 

 

 

 

 

Figur 4.15 Parameterstyrning - konsol 
 

 

Figur 4.16 Resultatlinje i överfläns 
 
 

 

 

Figur 4.17 Geometrisk spänning i livavstyvning med varierande centrumavstånd hos huvudbalkar för 

lastposition 1 
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4.3.4 Överfläns - varierande centrumavstånd mellan huvudbalkar 

Tabell 4.6 

Figur 4.18 Parameterstyrning - c/c huvudbalk 

 

Figur 4.19 Resultatlinje i överfläns 

 

 
Figur 4.20 Geometrisk spänning i livavstyvning med varierande centrumavstånd hos huvudbalkar för 

lastposition 1 
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4.4 Nominell spänning 

I den nominella spänningsanalysen redovisas endast spänningar för kälsvets. Detta då denna svetstyp 

var den enda i denna studie som kunde erhålla sprickinitiering i svetsroten. För sådan analys krävdes 

analys av nominella spänningar (SS EN 1993-1-9:2005). 

 
Den nominella spänningen vid svetstån från varje lastfall beräknades genom extrapolation av den 

linjära delen i en spänningskurva fram till svetstå (bilaga J). Därmed borträknades de geometriska 

spänningarna i lastfallsanalysen. Den extrapolerade spänningen från lastposition med högst 

spänningsintervall för varje konsollängd redovisas i tabell 4.7. I figur 4.21 illustreras hur spänningen 

varierade med ökande konsollängd. 

 
På samma sätt redovisas spänningar från lastposition med högst spänningsintervall i parameterstudie 

för avstånd mellan huvudbalkar i tabell 4.8 samt figur 4.22. 

 

 
4.4.1 Livavstyvning - varierande konsollängd 

Tabell 4.7 Nominella spänningar parallella livavstyvning till följd av varierande konsollängd på farbana 

 

 
 

Figur 4.21 Diagram över nominella spänningar i livavstyvning med varierande konsollängd 
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4.4.2 Livavstyvning - varierande centrumavstånd mellan huvudbalkar 

Tabell 4.8 Nominella spänningar parallella livavstyvning till följd av varierande 

centrumavstånd på huvudbalkar 

 

 

 

Figur 4.22 Diagram över nominella spänningar i livavstyvning för varierande centrumavstånd mellan 

huvudbalkar 
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4.5 Antal cykler till brott 

För att konkludera resultatet från den geometriska- och nominella spänningsanalysen, samt för att 

överföra detta till data för att utvärdera svetsanslutningarnas utmattningslivslängd, gjordes en 

sammanställning med antal spänningscykler till brott. Beroende på om kontroll mot rotbrott (nominell 

spänning), alternativt kontroll mot tåbrott (geometrisk spänning) utfördes, användes olika 

förbandsklasser vid val av Δ𝝈c (bilaga D). Kontroll mot tåbrott utfördes i såväl livavstyvning som 

överfläns. Vid granskning av sprickinitiering i svetstån på överfläns nyttjades förbandsklass 100 för 

stumsvets, och förbandsklass 90 för kälsvets. Vid granskning av tåbrott i livavstyvningen nyttjades 

förbandsklass 100 för stumsvets och förbandsklass 80 för kälsvets. Reduktion av förbandsklasser för 

kälsvets medräknades enligt de rekommendationer som ges (Hobbacher, 2016). Vid kontroll mot 

rotbrott i kälsvets via nominell spänningsanalys nyttjades förbandsklass 36. 

 
Då FLM 3 nyttjades vid utmattningsanalys, tillämpades korrigering för reell trafikbelastning enligt 

λ-metoden. Vid omvandling av nominell spänning till antal cykler nyttjades (2) samt (22) som 

föranleddes av (9), (12), (13) med en faktor 1,32 för λ, faktor 1,35 för γMf samt med en faktor 1,0 för 

γFf (se kap 2.4.1 Spänningsbaserad verifiering) samt en faktor 3 för hållfasthetskurvans lutning, m 

(se figur 2.8). Vid omvandling av geometrisk spänning till antal cykler nyttjades (23), där en 

korrigering med spänningskoncentrationsfaktor, kf enligt (14) ges faktor 1,0 (se kap 3.2.9 

Geometrisk spänningsanalys). 

 

𝑁 = 2 ∙ 106 (
∆𝜎𝐶

γ𝑀𝑓∙γ𝐹𝑓∙∆𝜎𝐸.2
)

𝑚

= 2 ∙ 106 (
∆𝜎𝐶

γ𝑀𝑓∙γ𝐹𝑓∙𝜆∙𝛷2∙|𝜎𝑝,𝑚𝑎𝑥−𝜎𝑝,𝑚𝑖𝑛|
)

𝑚

    (22) 

 

𝑁 = 2 ∙ 106 (
∆𝜎𝐶

γ𝑀𝑓∙γ𝐹𝑓∙∆𝜎𝐸.2
)

𝑚

= 2 ∙ 106 (
∆𝜎𝐶

γ𝑀𝑓∙𝑘𝑓(γ𝐹𝑓∙∆𝜎𝐸.2
∗ )

)
𝑚

=     (23) 

=2 ∙ 106 (
∆𝜎𝐶

γ𝑀𝑓∙𝜆∙𝛷2∙𝑘𝑓(γ𝐹𝑓∙|𝜎𝑝,𝑚𝑎𝑥−𝜎𝑝,𝑚𝑖𝑛|)
)

𝑚

    

Vid resultatsammanställan redovisas geometriska samt nominella spänningsdata med omräkning till 

antal cykler till brott i tabell 4.9-4.12. 

 
Figur 4.23, 4.25, 4.27, 4.29 illustrerar sedermera brytpunkt där antal cykler understeg gränsvärdet 

enligt SS EN 1993-1-9:2005, för parametrarna konsollängd samt centrumavstånd huvudbalkar. Denna 

sammanställning gjordes för samtliga svetsanslutningar i såväl livavstyvning som överfläns på 

huvudbalk, där värsta lastfallsposition redovisas. 

 
Figur 4.24, 4.26, 4.28, 4.30 förtydligar differenser i antal cykler till brott kopplat till 

svetsanslutningsutförande för parametrarna konsollängd samt centrumavstånd huvudbalkar. 

Sammanställning gjordes för såväl livavstyvning som överfläns. Vid resultatframställan för 

parameterstyrning av konsollängd studerat i livavstyvningen beaktades här konsollängderna 1750 

mm-3450 mm. 

 

m 
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4.5.1 Livavstyvning 

 
4.5.1.1 Varierande konsollängd med granskning i livavstyvning 

Tabell 4.9 Antal cykler till brott i livavstyvning med varierande konsollängd utifrån geometrisk samt 

nominell spänning 
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Figur 4.23 Antal cykler till brott uppmätt i livavstyvning med varierande konsollängd - lastposition 1 

 

Figur 4.24 Konsol livavstyvning - lastposition 1 
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4.5.1.2 Varierande centrumavstånd huvudbalkar med granskning i livavstyvning 

Tabell 4.10 Antal cykler till brott i livavstyvning med varierande centrumavstånd huvudbalkar 
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Figur 4.25 Antal cykler till brott uppmätt i livavstyvning med varierande centrumavstånd för 

huvudbalkar - lastposition 1 

 

Figur 4.26 c/c huvudbalkar livavstyvning - lastposition 1 
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4.5.2 Överfläns 

 
4.5.2.1 Varierande konsollängd med granskning i överfläns 

Tabell 4.11 Antal cykler till brott i livavstyvning med varierande konsollängd utifrån geometrisk samt 

nominell spänning 



60 
 

 

Figur 4.27 Antal cykler till brott uppmätt i överfläns på huvudbalk med varierande konsollängd - 

lastposition 1 

Figur 4.28 Konsol överfläns - lastposition 1 
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4.5.2.2 Varierande centrumavstånd huvudbalkar med granskning i överfläns 

Tabell 4.12 Antal cykler till brott i livavstyvning med varierande centrumavstånd huvudbalkar 
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Figur 4.29 Antal cykler till brott uppmätt i överfläns med varierande centrumavstånd för huvudbalkar 

- lastposition 1 
 
 

Figur 4.30 c/c huvudbalkar livavstyvning - lastposition 1 
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4.6 Kapacitetsdifferens 

Då studien ämnade påvisa hur geometriska förändringar i brotvärsnittet påverkar livslängd i 

anslutningen mellan livavstyvning samt överfläns på huvudbalk, med hänsyn till utmattning, gjordes 

ytterligare ett förtydligande i resultatet. En procentuell över- alternativt underkapacitet i förhållande 

till gränsvärdet 2 miljoner cykler (SS-EN 1993-1-9:2005) redovisas i tabell 4.13 samt 4.14. Här 

redovisas endast kapacitet för livavstyvningen, med resonemanget att det var denna detalj där minst 

antal cykler till brott uppmättes. I tabell 4.13 redovisas differens i kapacitet till följd av ökad 

konsollängd och i tabell 4.14 redovisas differens i kapacitet till följd av ökad spännvidd mellan 

huvudbalkar. Kontrollen gjordes i intervall om 100 mm i respektive kontroll, där underkapacitet med 

hänsyn till gränsvärdet illustreras med röd markering. 

 
Tabell 4.13 Tabell över differens i kapacitet till följd av ökning konsollängd 

 
Tabell 4.14 Tabell över differens i kapacitet till följd av ökning spännvidd mellan huvudbalkar 
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5. Diskussion 

Då analys av utmattningsspänningar i anslutningsdetaljen mellan livavstyvning samt överfläns i 

huvudbalk studerades, bör valet av modellering med FEM som metod ses som lämplig. Detta var 

något som stärktes i tidigare studier (Nilsson, 2012; Bengtsson & Widén, 2010) samt gavs som 

generell rekommendation (Hobbacher, 2016). Studie med fokus på hur geometrisk parameterstyrning 

påverkar svetsanslutningars livslängd med avseende på utmattning sågs som relevant tillskott till 

tidigare samlad kunskap kring ämnet. Analyserad data baserades på de spänningar som utvanns ur 

den egna modellen, och har ej bekräftats genom exempelvis fältstudier. Detta är något som vid 

granskning av resultat bör tas i beaktande. Den aktuella studien bör betraktas som ett förtydligande 

utifrån redan utförda studier på området, varvid de resultat som presenteras ej bör betraktas som 

absoluta. De skadefall som hänvisas till i rapporten (Nilsson, 2012; Bengtsson & Widén, 2010) 

påvisar dock en rimlighet i de resultat som presenteras. 

 
I de delar av bron som modellerades i enbart balkelement kunde annorlunda modelleringsval ha gjorts. 

Istället för att omvandla delar av farbanans tröghetsmoment till utökad area i överfläns för anslutande 

balkar kunde farbanan ha modellerats i sin helhet som skalelement. Detta hade troligtvis givit 

annorlunda resultat då beaktande ej tagits till följd av varierande betongarea vid den geometriska 

parameterstyrningen av brotvärsnittet. Beslutet att enkom nyttja balkelement i anslutande brosektioner 

grundade sig i en balans mellan tidseffektivisering i FEM-analysen mot modellering så likt 

verkligheten som möjligt. Detta hade möjligen kunnat omvärderas. Vidare hade modellering av hela 

bron istället för att nyttja fjäderanslutning mellan balk 4 och balk 5 (bilaga C) möjligen givit ett 

resultat mindre påverkat av modelleringsval. Då balkens vridstyvhet ej tagits i beaktande vid 

fjäderanslutningen utan endast balkens böjdstyvhet. Vid modellering av hela bron med farbana i 

skalelement hade FLM 3 även kunnat placeras i anslutande fack och därmed kunnat ge ett större 

spänningsintervall till följd av eventuellt uppkomna tryckspänningar. 

 
Vid beräkning av modifierad överflänsarea i balkelementen gjordes initialt en misskalkylering då 

överflänsens tjocklek beräknades. Då detta uppmärksammades vid resultatsammanställning utfördes 

kontrollberäkning samt FEM-analys med reviderade ingångsdata för balkelement. Denna påvisade en 

spänningsdifferens för grundmodellen på 0,23 MPa vid analys av värsta lastfall, vilket medför att den 

differens i data som kan ha uppkommit till följd av detta ej bör medföra att resultatet ska förkastas (se 

bilaga K). 

 
Då utdata från influenslinjeanalysen granskades, gavs initialt en oväntad spänningsdifferens i 

överflänsen beroende på om flänsens över- respektive undersida granskades. Dessa spänningskurvor 

borde följt varandra, men i granskade utdata iakttogs en oväntad teckenkonvention. Då 

spänningsanalysen utfördes i en specifik nod i det granskade elementet, utfördes även en analys i 

elementets integrationspunkter. Resonemang att randpunkterna i elementet gavs extrapolerade data 

utifrån integrationspunkterna i elementet, varpå en störning i spänningsutdata kunde erhållas. Efter 

analys av nya data gavs en mer förväntad fördelning av spänning i de granskade elementen. 

 
Vid granskning av spänningsintervall för de olika svetsanslutningarna kunde en markant differens 

utläsas mellan de båda stumsvetsutförandena vid samma brotvärsnittsanalys. Stumsvets 1 erhöll ett 

högre spänningsintervall än Stumsvets 2. Detta berodde troligen på den större geometriska 
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förändringen mellan livavstyvning och överfläns i Stumsvets 1. Orsak för detta relaterade till 

avsaknad av geometrisk utbredning, med andra ord den geometriska förändringen blev 90° istället 

för 45°. Det bör nämnas att utformningen av Stumsvets 2 är mer lik en verklig stumsvets och 

därmed borde ge mer adekvat data. 

 
Antal cykler till brott gav vid resultatsammanställande brott till följd av utmattning i livavstyvningen, 

för grundutförandet av beräkningsmodellen. Detta gällande för samtliga svetsutföranden, utom för 

stumsvets 1 som precis överskred gränsen på 2 miljoner cykler. Här togs beslut att tillägga ytterligare 

två parametrar för konsollängd, 1750 mm samt 1450 mm, för vidare analys. Vid analys av 

beräkningsmodell med konsollängd 1750 mm konstaterades samtliga granskade svetsanslutningar, 

förutom kälsvets med sprickinitiering i rot, erhålla antal cykler till brott överstigande 2 miljoner. 

 
Granskning av antal cykler till brott till följd av breddning av centrumavstånd på huvudbalkar gav 

resultat där brott till följd av utmattningsspänning erhölls för samtliga svetsanslutningar förutom 

Stumsvets 1 vid centrumavstånd 5500 mm. Vidare analys av varierande centrumavstånd för 

huvudbalkar kan ses som utav intresse, där konsollängd istället borde ges ett fast värde på 1750 mm. 

Spänningsdifferensen till följd av breddning av centrumavstånd visade sig dock relativt låg, vilket 

föranledde att vikt lades på att mer detaljerat studera konsollängd på farbana. 
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6. Slutsats 

Som väntat gav analys av framtagna resultat en indikation att stumsvetsanslutning hade en högre 

kapacitet gentemot uppkomst av utmattningssprickor då denna anslutningsmetod ställdes mot en 

kälsvetsanslutning. Vid analys av livavstyvning utlästes att den svetsanslutning med lägst kapacitet 

med hänsyn till utmattningsbrott, kälsvets med sprickinitiering i svetsrot, gavs en kapacitet 

motsvarande cirka 15-25% av den svetsanslutning med högst kapacitet, Stumsvets 2. Motsvarande 

konstanta förhållande kunde ej utläsas i överflänsen mellan Stumsvets 1 och de övriga två 

svetsutförandena. Vid granskning av antal cykler till brott drogs dock slutsatsen att risk för tåbrott i 

anslutning mot överfläns ej förelåg. I analys av resultat framkom även att sprickinitiering i svetsrot 

bör blir styrande för kälsvetsens utmattningskapacitet. 

 
Då spänning kopplad till ökad konsollängd samt ökat centrumavstånd mellan huvudbalkar granskades 

i de olika svetsutförandena, sågs en linjär spänningstillväxt. Då denna sedermera granskades i 

livslängd kopplat till antal cykler till brott iakttogs en exponentiell minskning av kapacitet för antal 

cykler till brott då dimensionerna för brotvärsnittet ökades. Detta i enlighet med (22) samt (23). 

 
En korrelation mellan svetsutförande samt brotvärsnittets geometri kunde genom studien påvisas. 

Konsollängd sågs främst som styrande gällande sprickinitiering kopplat till utmattning i anslutning 

mellan tväravstyvning och överfläns på huvudbalk. Här framkom även att risk för sprickinitiering 

främst förelåg vid svetsrot på livavstyvningen. Vid granskning av geometrisk spänning sågs ett något 

förhöjt spänningsintervall för kälsvetsanslutningen jämfört med stumsvets med svetsutbredning. 

Styrande blev dock förbandsklassser och inte spänningsdifferenser för de respektive svets- 

anslutningarna. Vid denna analys fastställdes även att tryckspänningar ej uppkom via lastposition 4 i 

granskad anslutning. Detta föranledde att denna lastposition ej togs i beaktande vid beräkning av 

spänningsintervall. 

 
Trots att försiktighet vid modelleringsval iakttogs bör påverkan från dessa ändå tas i beaktande då 

slutresultatet granskas. De data som sammanställdes i resultatet var hämtade från beräkningsmodeller 

med specifikt utförande rörande exempelvis huvudbalkars dimensioner, spännvidd mellan stöd och 

farbanans dimensioner. De gränsvärden som presenterades var sålunda knutna till det specifika 

utförandet, varpå generella rekommendationer bör beaktas med försiktighet. Med detta resonemang 

fört, sammanvägt med de data som presenteras, drogs slutsatsen att då livslängden med avseende på 

antal cykler till brott var låg redan vid grundmodellens brotvärsnitt och dessutom minskar 

exponentiellt bör försiktighet tas vid val av svetsutförande. 
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7. Rekommendationer för vidare studier 

Då den aktuella studien krävde en rad avgränsningar bör följande frågeställningar ställas: 

 
- Kan modellering utan förenklingar ge ett mer korrekt resultat i relation till ett verkligt 

scenario? Beräkningsmodell utförd på enbart begränsad del av bron riskerar ge ett icke helt 

korrekt resultat, vilket föranleder ett intresse att utforska denna faktor. 

 
- Kan större differenser i spänningsintervall för de olika svetsutformningarna påvisas då den 

mer djupgående analysmetoden effektiv notchspänning nyttjas? 

 
- Hur påverkar val av begränsningar samt anslutningar mellan olika konstruktionsdelar i 

BRIGADE de resultat som ges? Hur stor inverkan på resultat får modelleringsval gentemot 

verkligt scenario? 
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B - Arbetshandlingar 
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C - Balkskisser 

 
C.1 Huvudbalk del 1-6 41.2:2 
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C.2 Huvudbalk dimensioner del 7-11 41.2:3 
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C.3 Huvudbalk Tvärförband och fogar del 1-6 41.2:4 
 



86 
 

C.4 Huvudbalk Tvärförband och fogar del 7-11 41.2:5 
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D - Förbandsklasser (SS-EN 1993-1-9:2005) 

Tabell 4.x Förbandsklasser för normalspänningar (SS-EN 1993-1-9:2005) 



88 
 

 



89 
 

E - Beräkningar 

 
E.1 Omvandling av farbanans tröghetsmoment till utökad area i överfläns 
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E.2 Omräkning av farbanans tröghetsmoment till utökad area i överfläns 
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E.3 Beräkning av fjäderstyvhet 
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E.4 Beräkning av skadeekvivalensfaktor 
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F - Python 

 
F.1 Skapa datumpunkter 

def CreateDatumPoint(): 

import section 

import regionToolset 

import displayGroupMdbToolset as dgm 

import part 

import material 

import assembly 

import step 

import interaction 

import load 

import mesh 

import optimization 

import job 

import sketch 

import visualization 

import xyPlot 

import displayGroupOdbToolset as dgo 

import connectorBehavior 

session.viewports['Viewport: 1'].view.setValues(nearPlane=139.81, 

farPlane=213.468, width=6.45435, height=3.17231, viewOffsetX=12.9215, 

viewOffsetY=23.705) 

v=range(1,149) 

for i in v: 

print(i) 

t=float(i)/10 

print(t) 

a = mdb.models['Model-1'].rootAssembly 

v11 = a.instances['Farbaneplatta-1'].vertices 

a.DatumPointByOffset(point=v11.findAt(coordinates=(12.5, -1.95, 0.8425)), 

vector=(t, 0.0, 0.0)) 
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F.2 Skapa lastfall 

def LOADCASE(): 

import section 

import regionToolset 

import displayGroupMdbToolset as dgm 

import part 

import material 

import assembly 

import step 

import interaction 

import load 

import mesh 

import optimization 

import job 

import sketch 

import visualization 

import xyPlot 

import displayGroupOdbToolset as dgo 

import connectorBehavior 

v=range(1,152) 

name='LoadCase-CF' 

for i in v: 

x=name+str(i) 

y='CF'+str(i) 

print(x) 

mdb.models['Model-1'].steps['Influenslinje'].LoadCase(name=x, 

loads=((y, 1.0), ), boundaryConditions=(('BC-5', 1.0), ('BC-6', 

1.0), ('BC-7', 1.0), ('BC-8', 1.0))) 
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G - Utdata influenslinjeanalys 

 
G.1 Livavstyvning - Influenslinje 0,5 m från kant 

 

 
G.2 Livavstyvning - Influenslinje 2,5 m från kant 
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G.3 Överfläns - Influenslinje 0,5 m från kant 
 

 
G.4 Överfläns - Influenslinje 2,5 m från kant 
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H - Utdata konvergensstudie 

 
H.1 Konvergensstudie i livavstyvning med intervall av elementstorlek 16 mm- 1mm, 

med elementstorlek 16mm i farbana 
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H.2 Konvergensstudie av farbana med elementstorlek 8 mm i livavstyvning, samt 

intervall av elementstorlek i farbana om 32 mm - 8 mm 
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H.3 Konvergensstudie av farbana med elementstorlek 4 mm i livavstyvning, samt 

intervall av elementstorlek i farbana om 32 mm - 8 mm 
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H.4 Konvergensstudie av farbana med elementstorlek 2 mm i livavstyvning, samt 

intervall av elementstorlek i farbana om 32 mm - 8 mm 
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I - Utdata geometrisk spänning 

 
I.1 Livavstyvning - Konsollängd 

 
I.1.1 Konsollängd 1450 mm Lastposition 1 

 
I.1.2 Konsollängd 1450 mm Lastposition 2 
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I.1.3 Konsollängd 1450 mm Lastposition 3 

 

 

I.1.4 Konsollängd 1450 mm Lastposition 4 
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I.1.5 Konsollängd 1750 mm Lastposition 1 

 

I.1.6 Konsollängd 1750 mm Lastposition 2 
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I.1.7 Konsollängd 1750 mm Lastposition 3 
 

 

I.1.8 Konsollängd 1750 mm Lastposition 4 
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I.1.9 Konsollängd 1950 mm Lastposition 1 
 

 
I.1.10 Konsollängd 1950 mm Lastposition 2 
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I.1.11 Konsollängd 1950 mm Lastposition 3 

 

I.1.12 Konsollängd 1950 mm Lastposition 4 
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I.1.13 Konsollängd 2450 mm Lastposition 1 
 

 
I.1.14 Konsollängd 2450 mm Lastposition 2 
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I.1.15 Konsollängd 2450 mm Lastposition 3 
 

 
I.1.16 Konsollängd 2450 mm Lastposition 4 
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I.1.17 Konsollängd 2950 mm Lastposition 1 
 

 
I.1.18 Konsollängd 2950 mm Lastposition 2 
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I.1.19 Konsollängd 2950 mm Lastposition 3 
 

 
I.1.20 Konsollängd 2950 mm Lastposition 4 

 



119  

I.1.21 Konsollängd 3450 mm Lastposition 1 
 

 
I.1.22 Konsollängd 3450 mm Lastposition 2 
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I.1.23 Konsollängd 3450 mm Lastposition 3 
 

 
I.1.24 Konsollängd 3450 mm Lastposition 4 
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I.2 Livavstyvning - c/c huvudbalkar 

 
I.2.1 c/c huvudbalkar 5500 mm Lastposition 1 

 

 
I.2.2 c/c huvudbalkar 5500 mm Lastposition 2 
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I.2.3 c/c huvudbalkar 5500 mm Lastposition 3 

 
I.2.4 c/c huvudbalkar 5500 mm Lastposition 4 
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I.2.5 c/c huvudbalkar 6000 mm Lastposition 1 

 
I.2.6 c/c huvudbalkar 6000 mm Lastposition 2 
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I.2.7 c/c huvudbalkar 6000 mm Lastposition 3 
 

 
I.2.8 c/c huvudbalkar 6000 mm Lastposition 4 
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I.2.9 c/c huvudbalkar 6500 mm Lastposition 1 
 

 
I.2.10 c/c huvudbalkar 6500 mm Lastposition 2 
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I.2.11 c/c huvudbalkar 6500 mm Lastposition 3 

 

I.2.12 c/c huvudbalkar 6500 mm Lastposition 4 
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I.2.13 c/c huvudbalkar 7000 mm Lastposition 1 

 
I.2.14 c/c huvudbalkar 7000 mm Lastposition 2 
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I.2.15 c/c huvudbalkar 7000 mm Lastposition 3 
 

 
I.2.16 c/c huvudbalkar 7000 mm Lastposition 4 
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I.3 Överfläns - Konsollängd 

 
I.3.1 Konsollängd 1950 mm Lastposition 1 

 
I.3.2 Konsollängd 1950 mm Lastposition 2 
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I.3.3 Konsollängd 1950 mm Lastposition 3 
 

 
I.3.4 Konsollängd 1950 mm Lastposition 4 
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I.3.5 Konsollängd 2450 mm Lastposition 1 

 
I.3.6 Konsollängd 2450 mm Lastposition 2 
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I.3.7 Konsollängd 2450 mm Lastposition 3 
 

 
I.3.8 Konsollängd 2450 mm Lastposition 4 
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I.3.9 Konsollängd 2950 mm Lastposition 1 
 

 
I.3.10 Konsollängd 2950 mm Lastposition 2 
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I.3.11 Konsollängd 2950 mm Lastposition 3 

 
I.3.12 Konsollängd 2950 mm Lastposition 4 
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I.3.13 Konsollängd 3450 mm Lastposition 1 

 

I.3.14 Konsollängd 3450 mm Lastposition 2 
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I.3.15 Konsollängd 3450 mm Lastposition 3 
 

 
I.3.16 Konsollängd 3450 mm Lastposition 4 
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I.4 Överfläns - c/c huvudbalkar 

 
I.4.1 c/c huvudbalkar 5500 mm Lastposition 1 

 

 
I.4.2 c/c huvudbalkar 5500 mm Lastposition 2 
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I.4.3 c/c huvudbalkar 5500 mm Lastposition 3 
 

 
I.4.4 c/c huvudbalkar 5500 mm Lastposition 4 
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I.4.5 c/c huvudbalkar 6000 mm Lastposition 1 
 

 
I.4.6 c/c huvudbalkar 6000 mm Lastposition 2 
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I.4.7 c/c huvudbalkar 6000 mm Lastposition 3 
 

 
I.4.8 c/c huvudbalkar 6000 mm Lastposition 4 
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I.4.9 c/c huvudbalkar 6500 mm Lastposition 1 
 

 
I.4.10 c/c huvudbalkar 6500 mm Lastposition 2 
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I.4.11 c/c huvudbalkar 6500 mm Lastposition 3 
 

 

I.4.12 c/c huvudbalkar 6500 mm Lastposition 4 
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I.4.13 c/c huvudbalkar 7000 mm Lastposition 1 
 

 

I.4.14 c/c huvudbalkar 7000 mm Lastposition 2 
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I.4.15 c/c huvudbalkar 7000 mm Lastposition 3 

 

I.4.16 c/c huvudbalkar 7000 mm Lastposition 4 
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J - Utdata nominell spänning 

De nominella spänningar som redovisas i bilaga J är de spänningar som verkar parallellt med 

livavstyvningen. 

 
J.1 Kontroll av resultatlinje 

 
J.1.1 Vertikala intervall om 20mm 
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J.1.2 Resultatlinje horisontellt 60 mm från svetså 
 

 
J.2 Konsollängd 

 
J.2.1 Konsollängd 1450 
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J.2.2 Konsollängd 1750 

 

 

 

 

J.2.3 Konsollängd 1950 
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J.2.4 Konsollängd 2450 
 

 

 

 

 

 

J.2.5 Konsollängd 2950 
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J.2.6 Konsollängd 3450 

 

 
 

J.2 c/c huvudbalkar 

 
J.3.1 c/c 5500 
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J.3.2 c/c 6000 
 

 

 

 
J.3.3 c/c 6500 
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J.3.4 c/c 7000 
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Bilaga K - Utdata för kontrollberäkning av modifierad överfläns med 

avseende på yttröghet 
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