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Sammanfattning 
 

FEM-Design används i allmänhet för dimensionering av huskonstruktioner. Detta arbete syftar till att 
göra programmet mer anpassat för brodimensionering. Examensarbetet går ut på att integrera 
militära fordon i FEM-Design programmet. I det här examensarbete har hjulfordon, bandfordon och 
konvojer modellerats. 

Ett tidigare examensarbete om modellering av typfordon och lastmodellering kontrollerades i detta 
arbete. Det kontrollerades för att säkerställa att modelleringen har skett på ett korrekt sätt. Lasterna 
analyserades genom att sätta in de tidigare modellerade lasterna på en platta respektive en balk, där 
momentdiagrammet skulle ge samma resultat som om den hade gjorts för hand. 

De militära fordonenslasterna beräknades efter trafikverkets krav och resultatet definierades i FEM- 
Design, så att resultatet ska kunna användas vid dimensionering. 

Arbetet tillsammans med Strusoft AB resulterade i att 128 nya laster modellerades i FEM-Design. 
Dessutom kontrollerades 30 redan modellerade typfordonslaster av lastmodellerna 1–3. 

Resultatet visar en stor mängd nya fordonslaster som definierats i FEM-Design efter Trafikverkets 
standarder. Om programmet även lyckas tillämpa fler funktioner som är mer anpassade för att 
definiera laster, genom vidare studier kan FEM-Design i framtiden vara mer konkurrenskraftigt med 
andra brokonstruktionsprogrammen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nyckelord:Militärfordon, TRVFS, Eurokod, FEM-Design, lastmodellering, typfordon och laster på 
broar. 



 



 

Abstract 
 
 
 

FEM-Design is generally used for structural design of buildings. This work aims to make the 
program more adaptable to bridge design. 

It is possible in this way that loads of military vehicles are modeled in FEM-Design. In this work 
Wheeled vehicles, tire vehicles, convoys have been modeled. 

A previous degree project on modeling of special vehicles and load modeling was checked in this 
work. It was made to ensure that they were modeled correctly. The loads were analyzed by inserting 
the modeled loads on a plate or a beam where the moment diagram would give the same result as if 
it had been made by hand. 

The military vehicle loads were calculated according to the Swedish transportation administration 
requirements and the result was defined in FEM-Design so that the result can be used for load 
modelling. 

The work together with Strusoft AB resulted in 128 new loads being modeled in FEM-Design. In 
addition, 30 already modeled special vehicle loads of load models 1-3 were checked. 

The result shows a large number of new vehicle loads that are defined in FEM-Design according to 
the Swedish Transport Administration's standards. If the program also manages to apply more 
functions that are more adapted to define loads, through further studies, FEM design in the future 
can be more competitive with the other bridge design programs. 
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Förord 
 

Detta är ett avslutande examensarbete till högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och Design. 
Detta arbete har utförts tillsammans med företaget Strusoft AB under vårterminen 2019. 
Examensarbetet görs för Kungliga Tekniska Högskolan och omfattar 15 högskolepoäng. 
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han gett oss under detta arbete. Vi vill även rikta ett stort tack till vår akademiska handledare Ali 
Farhang för att han varit så tillgänglig när vi har behövt hans hjälp. 

Vi vill även tacka vår examinator John Leander för hans rådgivning. 

Till sist vill vi även tacka våra vänner och familjer för det stöd de gett oss. 



 



 

Ordlista 
 

FEM: Finita elementmetoden 

Finita elementmetoden: Är en datorbaserad metod som generellt används för att lösa 
integralekvationer och differentialekvationer 

 
TRVFS: Trafikverkets författningssamling 

MLC: Military Load Cases som på svenska betyder militärt klassificeringssystem 

NATO: North Atlantic Treaty Organization (Nordatlantiska alliansen) 

Typfordon: Ett dimensionerat fordon med bestämda mått som används vid dimensionering av vägar 
och broar 

Larvfötter: Är vad man kallar banden som militärfordonen åker på 

TDOK: Trafikverksdokument. 

TRVK: Trafikverkets tekniska krav 

Konvoj- 10 fordon åker efter varandra med ungefär lika långa avstånd. 

Axellast: den sammanlagda massan som axlarna mellan samtliga hjul på ett fordon bär upp. Förutsatt 
att mittpunkterna är vinkelräta i samma läge på vertikalplanet. 

Axelavstånd: Avståndet mellan två axlar 

Boggietryck: Boggie betyder att avståndet mellan två axlar på ett fordon ska vara mindre än 2m. 
boogietryck betyder hur hög tryck en boggie på ett fordon har mot en vägbana. 

Punktlast: En last som sker på en begränsad yta eller en specifik punkt kallas för punktlast 

Surface load: Ytlast 

 
Ytlast: Ytlast är en last som sprids och påverkar en hela eller delar av ytan på plattan 

TLC: Förkortning för Temporär lastklassning 

Line load: Linjelast 
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1 Inledning 
 
 

1.1 Bakgrund 
Idag använder sig byggbranschen av olika datorprogram vid dimensionering av broprojekt, för att 
underlätta arbetet. Vid designfasen används olika Revit och CAD-program medan vid 
konstruktionsarbeten används oftast FEM-program. I dagens läge underlättar de olika 
dimensioneringsprogrammen konstruktionsarbetet. En av de program som används mest är FEM- 
Design. Under övergången till Eurokoderna, skapades stora förändringar när det gäller själva 
byggandet. Detta gjorde att man fick hålla sig till Eurokodernas krav istället för den svenska 
standarden. År 2018 skrevs ett examensarbete (Mohammed & Moussi, 2018) som handlade om att 
effektivisera FEM-Design så den blev mer anpassad för brodimensionering genom att modellera in 
typfordon och lastmodeller 1–3. Detta arbete utgår från det tidigare examensarbetet i syfte att göra 
programmet FEM-design mer anpassningsbart för de svenska normerna genom att modellera in 
militära fordon. 

 
 
 
 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet är att utveckla förgående examensarbete genom att lägga in alla fordonslaster som används 
vid modellering och dimensionering av både nya broar samt bärighetsberäkning av existerande 
broar i en FEM-modell som tagit hänsyn till kraven från Eurokoderna samt Trafikverkets krav. 
Modelleringen gjordes i FEM Design där svenska standarden (trafikverkets krav) saknades. 
Lasterna från de olika militära fordonen samt deras olika kombinationer definierades i 
programmet. Lastanalysen för de olika fordonen utgick från Eurokoderna samt kraven från 
trafikverket för hur de skulle dimensioneras. 

 
 

Frågeställningarna som besvarades i rapporten: 
 

· Kan dagens FEM-Design optimeras för att bli mer tillämpad för brodimensionering? 
 

· Kan nya laster integreras i programmet FEM-Design? 
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1.3 Målformulering 
Målet med detta examensarbete var att först kontrollera de redan definierade lasterna för det 
tidigare examensarbetet för att säkerställa att de var korrekta. Därefter analyserades de rörliga 
lasterna från militära fordon på broar. De militära fordonens laster beräknades efter trafikverkets 
krav som finns i TRVFS 2011:12 och resultatet definierades i FEM-Design så att resultatet ska kunna 
användas vid analys och dimensionering. 

 
 
 
 
 
 

1.4 Avgränsning 
 

Arbetet var ett 10 veckors heltidsarbete och eftersom ämnet täckte ett brett område, var det viktigt 
att avgränsa arbetet enligt följande: 

 
● Typfordonen skulle endast kontrolleras och inte dimensioneras eftersom det redan hade 

gjorts i det tidigare examensarbetet 
 

● Det enda som analyserades var trafiklaster av militärfordon och hur de kunde definieras i 
FEM-Design med en modellering av de lasterna. 
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2 Metod 

Rapporten beskriver hur man går tillväga för att definiera laster i FEM-Design. Först gjordes insamling 
av relevant information för detta examensarbete. Därefter skulle de laster som gjordes i det tidigare 
examensarbetet kontrolleras för att säkerställa att de var korrekta. Det gjordes genom att några 
utvalda laster räknades för hand för att få fram momentkurvan. Den skulle ge samma momentkurva 
som den visades i programmet för samma last. Därefter gick man vidare med själva modelleringens 
fas. Där skulle den fakta som insamlats under litteraturstudien implementeras i programmet med 
kraven från TDOK 2013:0267 bärighetsberäkning av broar. 

 
 
 

2.1 Litteraturstudie 

 
Inför modelleringsfasen behövdes dessa dokument studeras för att underlätta arbetsgången: 

Eurokoder 2 

Trafikverkets dokument: trafikverkets krav, TRVFS, TDOK krav och råd brounderhåll, TDOK 
bärighetsberäkning krav och råd, TDOK brobyggande krav och råd samt TRVK. 

 
 
 

2.1.1 Trafikverksdokument (TDOK 2013:0267) 
Trafikverkets dokument innehåller krav och råd om bland annat bärighetskrav för 
bärverkskonstruktioner. Till detta arbete är bärighetsberäkningskrav (Ronnebrant,2017) centralt för 
själva modelleringen. Där finns de krav som trafikverket bestämt för de militära fordonslasterna. 

 

 
2.1.2 Trafikverkets författningssamling (TRVFS) 
Trafikverkets författningssamling (TRVFS) är ett dokument med föreskrifter som Trafikverket har 
delat ut. Här fattas besluten om de olika föreskrifter som banverket och vägverket förhåller sig efter. 
Där står alltså regler som trafikverket har utfärdat. 

 

 
2.1.3 Eurokoderna 
Det är viktigt för samhället att bärförmågan på olika broar tål den belastning som den utsätts för så 
att det inte uppstår väsentliga skador. Den som uppför en bro skall på ett lämpligt sätt beräkna 
bärförmågan för att säkerställa brokonstruktionens stadga och beständighet. 
Eurokoderna är europeiska beräkningsstandarder som EU-länderna förhåller sig efter. Där står de 
olika beräkningsmetoderna för verifiering av bärförmågan och beständigheten hos 
brokonstruktionerna. 
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2.2 Modellering 

 
Litteraturstudien uppföljs med en modelleringsfas, där de olika lasttyperna räknades. 
I dagsläget så kan FEM-design användas för enkla brokonstruktioner med eurokodernas standarder. 
Målet är emellertid att modellera en bro efter trafikverkets normer. Det som gjordes var att lasterna 
kontrollerades från det tidigare arbetet för att säkerställa att de var korrekta. När det var klart så var 
det möjligt att modellera de olika militära fordonen. Genom kunskapen från litteraturstudien var det 
möjligt att modellera in de militära lasterna i programmet. 
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3 Nulägesbeskrivning 
 
 

3.1 Strusoft AB 
Strusoft AB är ett företag med fokus på att underlätta arbetet för arkitekter och konstruktörer inom 
byggbranschen. Detta görs med hjälp av de 5 3D-modellerings programvaror som Strusoft AB 
erbjuder på som är PRE-Stress, WIN-Statik, IMPACT, VIP-Energy och även FEM-Design som använts i 
detta projekt. Strusoft har mer än 10 000 användare i mer än 20 olika länder runt om i världen. 
Företaget grundades ur Skanskas tekniska avdelning i Malmö och är i dagens läge ett ledande företag 
inom mjukvara för byggsektorn (Strusoft, u.å). 

 
 
 
 

 
3.2 FEM Design 

 
FEM-Design är en avancerad modelleringsprogramvara för analyser av finita element för 
konstruktioner av bärande betong-, stål-, trä- och grundkonstruktioner enligt Eurokoderna. Den 
unika användarvänliga arbetsmiljön är baserad på de välkända CAD-verktygen, vilket gör skapandet 
av modellen och strukturredigering enkelt. Den enkla hanteringen av FEM-Design gör den idealisk för 
alla typer av byggnadsuppgifter för en konstruktionsingenjör. 
FEM-Design används i dagens läge oftast för husdimensionering. Den är inte uppbyggd för att 
dimensionera stora broar men klarar mindre broar med eurokodernas standarder (Strusoft, u.å). 
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4 Teoretisk referensram 
 
 

4.1 Broar i allmänhet samt deras laster 

 
Broar är konstruktioner som är optimerade för sin bärande funktion. En bro har som uppgift att bära 
laster över ett hinder. Eftersom lasterna ofta är stora hinder som skall överbryggas en längre sträcka, 
finns det stora anledningar till att optimera broarna för sin lastbärande funktion. 

Det finns tre typer av broar, men då arbetet till mestadels fokuserar på militära fordon så kommer 
fokusen i denna rapport endast förklara hur militära fordon kan användas på väg-och gatubroar 
(Sundquist H, 2005). 

 
 
 
 

4.1.1 Överbyggnad 
Överbyggnaden är den översta delen på bron, och den har som uppgift att ta upp lasterna från all 
trafik på brokonstruktionen. I överbyggnaden finns olika delar som exempelvis farbanan, den har 
som huvuduppgift att överföra lasterna till brons primära bärverk. De kan oftast vara av balkar eller 
bågar. Överbyggnaden på en bro illustrueras I figur 4.1 nedan 

 
 
 

 

 
Figur 4.1 (Sundquist H 2005) visar över- och underbyggnaden av en bro 

 
 
 

4.1.2 Underbyggnad 
Underbyggnaden som kan ses I figur 4.1 har som funktion att föra ner lasterna från överbyggnaden 
ner till undergrunden. Där ingår de delar av konstruktionen som behövs för att föra ner lasterna till 
grunden. Till underbyggnad räknas alla de delar som behövs för att föra ner påverkningar från 
överbyggnaden till bärkraftig jord eller berg. I vanliga fall består underbyggnaden av landfäste och 
mellanstöd. Vilket lett till att allt under lagren brukar kallas för underbyggnad. (Sundquist H 2005) 



7  

4.2 Laster 
En last är en kraft som belastar en konstruktionsdel så som en byggnad eller en bro. Det finns tre 
olika typer av laster(Sundquist H 2005). 

 
• Variabla laster 
• Permanenta laster 
• Tillfälliga laster 

Variabel last 

En variabel last är en last som placeras över en yta. Den variabla lasten kan läggas i vilken riktning 
som helst av en vektor eller kan appliceras normalt på ytan. En variabel last är en typ av last som 
varierar kontinuerligt. Ett exempelvis på en varierande last på bron är en nyttig last. Med det avses 
personlast och last av fordon. Då trafiken ändras förändras även belastningen på bron. 

 
 

 

Figur 4.2 (Sundquist H 2005) visar olika typer av brolaster 

 
 
 
 

4.2.1 Dynamiska effekter 
 

Tyngre fordon som kör med en hastighet på över 10 km/h leder till att dynamiska laster uppstår på 
broar. Den uppkommer på så sätt att däcket på fordonet skakar vid den ökande hastigheten. Kravet 
från trafikverket som finns i bärighetsberäkning av broar är att maximera det dynamiska tillskottet till 
35%. Den beräknas både längdled och i tvärled enligt formeln (Trafikverket, 2017). 

 
 

 
Värdena på brons spännvidd varierar beroende på vilken typ det är samt vilket uppslagssystem bron 
har. Om beläggningstjockleken och överfyllnaden är 3 m gäller att det dynamiska tillskottet skall vara 
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lika med 0. Det dynamiska tillskottet måste minskas ifall tjockleken överstiger 0,5 m. vid en tjocklek 
mellan 0,5 och 3m skall det dynamiska tillskottet interpoleras rätlinjigt (Trafikverket, 2017). 

 
 
 
 

4.3 Bärhetsberäkning 
 

4.3.1 Allmänt om broars bärighet 
I dagens infrastruktur finns det stora begränsningar i belastning som olika färdvägar kan klara. 
Största anledningen är de stora bristerna i broarnas bärighetsförmåga. Det gjordes en 
bärighetsberäkningssatsning på 1980-talet för all existerande broar. Det gjordes individuella 
beräkningar för varje bro som byggdes före det andra världskriget. Vid en bärighetsberäkning är det 
viktigt att bronstillstånd tas i beaktning (Malm G, 2014). 

För de övriga broarna gjordes mer schablonartade beräkningar då dessa broar hade dimensionerats 
för betydligt högre belastningar. 

Åtgärden för detta var att göra en bärighetsberäkning för att få fram kapacitetsförmågan. 
Beräkningen gav den maximala trafiklasten som bron klarar. 

Bärigheten visas med ett angivet värde för axel- respektive boggietryck. För varje bro på det statliga 
vägnätet är förvisso brons bärighets redan bestämda. Värden för axeltryck och boggietryck är redan 
angivna (Malm G, 2014). 

Bärighetsberäkningen på vägbroar görs med olika typfordon som skall representera verkliga 
scenarier. Från början användes nio olika fordon som benämndes (A) till och med (I) för att 
bestämma bronsbärförmåga. vid ett senare tillfälle utökades typfordonen i två steg. Först 
tillämpades tre nya typfordon (J), (K) och (L). 2009 tillkom de sista typforden (M) och (N). Det tas 
fram axel- och boggietrycke för alla typfordon från (A) till (N). Bärighetsberäkningen av tunga 
fordon som exempelvis militära fordon görs för att avgöra om de kan passera bron (Malm G, 2014). 

Bärighetsberäkningsklassning innebär att det maximala värdet för axellasten och boggielasten 
bestäms. Då kontrolleras även mer beräkningsmässigt om militära fordon enligt trafikverkets normer 
kan framföras (Trafikverket, 2017). 

 
 
 
 

4.3.2 Kapacitetsberäkning 
Vid en bärighetsberäkning görs det en kapacitetsberäkning, det för att ta fram brons 
kapacitetsförmåga. För befintliga broar görs det en beräkning för varje tvärsnitt. De nya broarna kan 
ibland beräknas på ett förenklat sätt. Då görs en jämförelse mellan den dimensionerande 
lasteffekten av trafiklast då 2009 års trafikbestämmelser jämförs med en bestämmelse från ett 
senare tillfälle (Trafikverket, 2017). 
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4.3.3 Beräkningskontroll 
Konstruktionsföretaget ansvarar för att det sker en beräkningskontroll. Då kontrolleras 
beräkningsförutsättningar och alla beräkningar som gjorts för bärighetskapaciteten. Syftet är att 
eliminera grova fel som kan uppstå i konstruktionens sammansättning. Den skall utföras av 
utomstående part som ej deltagit i bärighetsberäkningen. Kontrollen skall sedan dokumenteras. 

 
 
 
 
 

4.4 Militär fordon 
 

Fordon som är konstruerade för att både inkludera markbekämpning och transport kan användas i 
militära syften. De kallas för militärfordon. 

 
Militärfordon är konstruerade för att kunna transportera trupper och provianter av olika slag 
genom terränger och väglag när det exempelvis är krig. Fordonens tekniska egenskaper 
konstrueras olika beroende på vilket land den är uppbyggt i, då klimat faktorer spelar roll. 
Fordonet anpassas efter militärstyrkornas behov ute på fältet. 

 
 

Det finns flera hjuldrivna fordon som använts av militären: 

• fyrahjuliga (4x4) 
• sexhjuliga (6x6) 
• åttahjuliga (8x8) 
• tiohjuliga (10x10) 
• tolvhjuliga fordon (12x12) 

4.4.1 Bandfordon 
Hos militären använder de sig även av bandfordon som är mer anpassade för svårare terränger. De är 
mer effektiva när det gäller framkomlighet i svårare miljöer där det finns ett varierande underlag. 
Den är konstruerad på det sätt att hjulen blivit sammansatta med band som de rullar på. Den är mer 
anpassningsbar vid svårare miljöer på grund av att själva bandet anses vara en egen väg som hjulen 
då åker på. Då åker hjulen på ett bra underlag. 
Då bandet har en större area än hjulens kontaktyta leder det till att marktrycket blir lägre för de 
tyngre fordonen (SMHS, u.å). 

 
 
 
 
 

4.4.2 Allmänt om MLC 
Military Load Cases (MLC) är en militär klassificeringssystem som Nato använder sig av för att avgöra 
den säkra mängd last en brobaneyta klarar av. Lastkapaciteten avgör vilken standard den får. För 
broar klassificeras fordon efter dess fysiska egenskaper, vad för typ av flöde som uppkommer i 
trafiken samt klimatförhållanden. 
Lägsta bro-klassificeringsnummret avgör oavsett fordonstyp vad för lastklass vägen får. Om en bro 
inte finns i färdvägen så avgör den svagaste delen av vägen vilken typ av klass den får. 
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För varje MLC klass finns det en maximal enstaka axellast, den används vid mycket kortare spann Den 
representerar lasten när endast en axel ligger i spännet åt gången. Figur 4.3 visar hur en MLC klass 
kan visas på fordonet.(FM 19-4, u.å) 

 

Figur 4.3 visar en MLC målad tank 

 
 
 
 

MLC-skalan innefattar 11 bandfordon och 16 hjulfordon. Den visar en hypotetisk uppsättning i form 
av en tabell (som kan hittas i bärighetsberäkning av broar krav) som används av olika NATO-länder. 
Standardfordon betecknas med ett MLC-nummer som sträcker sig från klass 4 till klass 150 i 
tabellen. Där anges lastens bruttovikt i antalet ton. Faktorer som avgör fordonens MLC-klass är dess 
längd, bredd och avstånd för bandfordonen. För hjulfordonen bestäms de med dess axellast, antalet 
axlar samt axelavståndet. Totalvikten och spårvidden spelar även en stor roll i beräkningen. Vid 
bestämning av de lokala påverkningarna för bandfordonen bestäms de av att man lägger till hälften 
av den enstaka axellasten för dess MLC-klass (Trafikverket, 2017). 
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MLC-klass Enkel konvoj 
(minsta bredd) 

Dubbel konvoj 
(minsta bredd) 

4-12 2,75m 5,50m 

13-30 3,35m 5,60m 

31-60 4,0m 7,30m 

61-70 4,0m 7,60m 

71-90 4,5m 8,20m 

91-100 4,5m 8,50m 

Över 100 5,0m Inte tillåtet 

Figur 4.4 visar minsta bredden vägbanan får ha för konvojer 

 
 

Syftet med att beräkna de olika faktorerna är att ta fram en MLC-klass för band- respektive 
hjulfordonen. Det görs för varje vägbana för att bestämma den högst möjliga MLC-klassen. 
Då framförs fordonen i en konvoj. Det är när 10 fordon av samma MLC-klass åker efter varandra med 
ungefär lika långa avstånd. Varje fordon skall vara av samma MLC klass i en konvoj med det fria 
avståndet 30,5 mellan varje fordons kontaktyta (Trafikverket, 2017). 

 
4.4.3 Temporär lastklassning TLC 
Då fordonet saknar ett angivet MLC värde så måste en TLC tillämpas för det fordonet. Vid 
bestämning av TLC för hjulfordon beräknas MLC värdet genom att ta (fordonets totala vikt*1,25). För 
bandfordon gäller (fordonens totalvikt*1,20) för att bestämma ett temporärt MLC värde.(FMV u.å) 
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5 Genomförande 
 
 

I genomförandet användes modelleringsprogrammet Fem-Design 18. Företaget tilldelade tillfälliga 
licenser som kunde installeras på studenternas egna datorer. Det gjorde arbetet mer flexibelt då 
modelleringen kunde ske antingen hos företaget, på KTH eller hemma. 

 
Strusoft tilldelades en användarhandbok i FEM-Design som skulle underlätta att förstå programmet 
innan näringslivshandledare gjorde en kort genomgång av det väsentliga i FEM-Design för det här 
arbetet. 

De militära fordonenslasterna hittas i kompendiet TDOK 2013:0267 bärighetsberäkning a broar. De 
beräknade lasterna angavs antingen i kN eller kN/m2. 

 
 

5.1 Arbetsgång 
 

5.1.1 Load case (lastfallen) 
 

För att kunna definiera en last i Fem-design behövs först skapas ett. Detta görs genom att gå in på 
Fem-designprogrammet och välja Loads (laster) efter det klicka på load case. Nu när lastfallstabellen 
dyker upp kan ett lastfall skapas genom att klicka på rutan under namn som har markerats punkt 3 i 
figur 5.1 och skriva lastens namn, i det här exemplet är lastfallet skapat till Class 4 Singel axel. Efter 
att lasten döps till dess namn på lastfall avslutas fönstern med att trycka på Ok. Då är ett lastfall 
skapat. 

 

Figur 5.1 visar hur ett lastfall skapas
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5.1.2 Singel axel (enstaka axellast) 
 

För att skapa Singel axel väljs funktionen loads sedan följa Figuren 5.2 genom att välja funktionen 
point load (axellast). Nu kan den räknade lasten från trafikverkets krav fyllas in i vid rutan vid F (kN), i 
det här exemplet kraften är 22,3 KN som visas i figur 5.2 punkt 2. Nästa steg är att placera lasten 
frivilligt i programmet. 

 

Figur 5.2 visar hur enstaka axellasten skapas
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5.1.2.1 Moving load (rörlig last) 

 

När den enstaka axellasten är placerad ska den göras till en rörlig last. Detta skapas genom att klicka 
på knappen moving load och klicka på vehicle (fordon). Nu ska den enstaka axellasten markeras för 
att kunna skapa ett koordinatsystem till den. Koordinatsystemet görs genom att klicka på en sida från 
axellasten som önskas att x-axeln ska sträcka sig över så kommer koordinatsystemet att skapas 
automatiskt. 

 

Figur 5.3 visar hur en rörlig last skapas 
 
 

Efter att koordinatsystemet har skapats dyker ett fönster upp. Här namnges den valda axellasten i 
denna fallet var namnet Class 4 Singel axel som visas i figur 5.4. Den rörliga axellasten sparas genom 
att klicka på knappen Ok. Nu finns lasten sparat på biblioteket och redo att användas. 

 

figur 5.4 visar ett färdigt skapat enstaka axellast på biblioteket I FEM-Design
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5.1.3 Weeled (Axellast och axelavstånd) 
På samma sätt görs ett lastfall för denna lasten och börjar med modellering av lasten på samma sätt 
som föregående lasten. Skillnaden mellan enstaka axellast och Axellast och axelavstånd är att på 
Axellast och axelavstånd ska det finnas ett visst avstånd mellan axlarna till skillnad mellan enstaka 
axellast som inte har något avstånd. För att kunna modellera lasterna med ett visst axelavstånd 
mellan varandra måste första en axellast modelleras och ha musen över den och trycka på knappen 
F12. Här kan axelavståndet fyllas i för de olika koordinaterna X, Y och Z, i det här fallet avståndet är 
2,44m i X-axeln mellan första och andra lasten som visas i figur 5.5 steg 3. På samma sätt modelleras 
de resterande axellasterna. För att kunna visa dimensionerna mellan lasterna ska bilden nedan följas 
med de 3 stegen Obs. att punkt 2 i figuren 5.5 visar en funktion där ska riktning för den 
dimensionerande avståndet väljas, som i det här fallet var x-axeln. 

 

Figur 5.5 visar hur hjulfordon skapas och ges dimensioner  
 
 

På samma sätt ska lasten göras till en rörande last genom att markera alla axellaster med 
dimensionerna och välja ett koordinatsystem till den. Sista steget är att lägga till lasten till biblioteket 
och döpa den till Class 4 Weeled i den här fallet som punkt 1. Lasten kan ses under biblioteksfliken 
som visas i figur 5.6. 
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Figur 5.6 visar ett färdigt skapat hjulfordon på biblioteket I FEM-Design 

 
 

5.1.4 Two tracked (två larvfötter) 
 
 

Modellering av bandfordon skiljer sig något från en axelast. Lasten modelleras genom att välja 
funktionen Surface load (ytlast). Här skrivs laststorleken, som i den här fallet är 33,448 kn/m2. Sen 
välja arean för larvfoten. Denna lasten har en area på varje larvfot till 1,83x0,3m. Arean väljs genom 
att klicka frivilligt på e plats i koordinatsystemet och sen trycka på F12 kommer rutan Co-ordinates 
relative to current point (relivanta koordinater för nuvarande punk) visas i figur 5.7. Här fylls i arean 
för första larvfoten som är 1,83m på X-axel och 0,3 på Y-axel därefter klickar man på ok. 

 

Figur 5.7 hur arean skapas för bandfordon
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Efter att lasten för första larvfoten har modellerats görs samma sak för den andra larvfoten annars 
kan första lasten kopieras och sätta med avståndet 1,23m från första larvfoten. Nu ska 
dimensionerna sättas mellan ytlasten, detta görs i samma princip som gjordes för Axellast och 
axelavstånd. Se figur 5.8 

 
 

Figur 5.8 visar ett bandfordon med två larvfötter  
 
 
 

På samma sätt görs lasten till en rörande last som på föregående lasterna. Under biblioteket döps 
den till Class 4 Two tracked Surface. Se figur 5.9 

 
 

 
Figur 5.9 visar ett färdigt skapat bandfordon med två larvfötter på biblioteket I FEM-Design
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5.1.5 One tracked (en larvfot) 
 

Den här lasttypen skiljer inte sig mycket från den föregående då den här ytlasten har bara en larvfot. 
Här väljs också funktionen Surface load och skriver arean för den, som i det här fallet är 1,83m x 
1,83m, så kommer lasten att modelleras. Se figur 5.10 

 

Figur 5.10 hur arean skapas för bandfordon 
 

Alla andra steg görs på samma sätt som de andra laster som har modellerats och som visas i Figur 
5.11. 

 
 

Figur 5.1 visar ett färdigt skapat bandfordon med en larvfot på biblioteket I FEM-Design.
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6 Resultat 

Projektets syfte var att definiera militära fordons laster i FEM-Design. Genom att följa det som står i 
genomförandet kan ett resultat visas. MLC-klasser finns mellan 4 och 150. I resultatet ficks två typer 
av bandfordonslaster samt två typer av hjullaster. Därtill modellerades konvojer till varje 
militärfordon. 

 
 
 

6.1 Axellast 
Det första som bestämdes var de olika axellasterna samt deras axelavstånd. Varje militärklass hade 
olika axellaster samt avstånd mellan dessa. Det står i bärighetsberäkning(krav) att varje militärklass 
har en enstaka axellast som behöver tas i beräkning när exempelvis bandfordonen bestäms. Enligt 
bärighetsberäkning(krav) behövdes den enstaka axellasten tas i beräkning då lokal tryck påverkar. 
Figur 6.1 visar resultatet av enstaka axellast för MLC- klass 8, ett tryck som påverkar ena delen av 
axeln. 

 

Figur 6.1 visar en enstaka axellast för MLC-klass 8 
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6.2 Hjulfordon 
Hjulfordon har ett varierande antal axlar med ett varierande avstånd mellan axlarna . I de lägre MLC- 
klasserna då lasterna inte är så stora har fordonen oftast tre eller fyra axlar där avståndet mellan 
axlarna är skapligt jämt fördelade. Då lasterna blir tyngre ju högre upp i skalan finns det fordon med 
upp till fem axlar med ett mindre avstånd mellan axlarna. Figur 6.2 nedan visar resultatet av en 
hjullast för MLC-klass 8. Vid denna klass var lasterna jämt fördelade över alla axlar. 

 

Figur 6.2 visar ett hjulfordon med tre axlar för MLC-klass 8 
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6.3 Bandfordonslaster (Surface loads) 
Att definiera de olika bandfordonen var en mer komplicerad uppgift. För hänsyn skall tas till de 
lokala påverkningar som kan förekomma. Därför tas halva den enstaka axellasten för den 
militärklassen in i räkningen. Här finns det två typer av bandfordon. Den första är one tracked och 
den andra two tracked. 

 
 

 

Class 4 32,45 33,4 

Class 8 19,3 59,98 

Class 12 19,3 64,96 

 

Bandfordon 
(Surface load) 

Bandfordon (surface 
one tracked) 
kN/m2 

Bandfordon 
(surface two 
tracked) kN/m2 
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tabellen ovan visar resultatet för ytlasterna i MLC-klasserna 4 till 12. Den första anger värdet för 
bandfordon med en larvfot medan den andra anger fordon som drivs med två larvfötter. Här nedan 
visas resultatet för två olika bandfordon. Figur 6.3 visar ett bandfordon med en larvfot medan figur 
6.4 visar militärfordon med två larvfötter. 

 
 

Figur 6.3 visar ett bandfordon med ett band för MLC-klass 8 
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Figur 6.4 visar ett hjulfordon med tre axlar för MLC-klass 8 
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6.4 Konvoj 
Varje MLC-klass hade minst två konvojer. När konvojen modellerades hade 10 likadana fordon 
placerades efter varandra med ett fritt avstånd på 30,5m emellan de. Då sträcken blir mer än 300m 
lång så blir det svårt att i programmet kunna visa tydligare än som på figur 6.5 och figur 6.6 nedan 
visar. 

 

Figur 6.5 visar en konvoj för ett hjulfordon med tre axlar i MLC-klass 4 
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Figur 6.6 visar en konvoj för ett bandfordon med två band i MLC-klass 4 
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6.5 Typfordon F 
Då ovanstående figurer visar de laster som modellerades i detta examensarbete bygger de på att 
tillämpa de laster som redan definierades i det förra examensarbetet. Det betydde ju att de tidigare 
gjorda lasterna kontrollerades för att säkerställa att de var korrekta. Ett exempel på en last som 
kontrollerades från typfordonen är lastfordons typ F (1,7m) som visas i figur 6.7. denna last har tre 
axlar med axellasten 132 kN på varje axel. Axelavståndet ligger på 1,3m mellan de två första axlarna. 
Avståndet mellan de två sista axlarna kan vara 1,3m≤ enligt TRVFS, i detta fall har de valt att 
avståndet skall vara 1,3m. c/c avståndet mellan hjulen ligger på 1,7m för denna fordonslast. Men den 
andra lasten för typfordon F har c/c avståndet på 2,3m mellan hjulen. (Mohammed. A, Moussi. J, 
2018) 

 

Figur 6.7 visar de gjorda lasterna för typfordon F
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7 Analys 

Examensarbetet började med att kontrollera det tidigare arbetets resultat för typfordon ifall de var 
korrekta. Detta gjordes genom att först göra en handräkning av några utvalda typfordon från 
trafikverket då momentkurvan för de gjorda lasterna kollades. Den skulle ge samma momentkurva i 
programmet för de valda lasterna. Kontrollen gav samma resultat som redan angivits. Arbetet med 
att modellera nya laster kunde fortsätta. 

 
Här kontrollerades några slumpmässigt utvalda laster från de militära fordonen som modellerats i 
detta arbete. 
Kontrollen gick till på så sätt att en handräkning av en definierad last skulle ge samma momentkurva 
som visas i programmet med samma fordonslast. 
Första kontrollen gjordes för enstaka axellast i klass 4. Där räknades momentet över en 10m lång balk 
och moment diagrammet för balken ritades på excel för att sen kunna se om det resultatet 
överensstämmer med resultatet som ges i FEM-Design. 
Genom att placera den enstaka axellasten i mitten av balken räknades momentet till 
55,7 kNm. Eftersom det bara finns en enstaka axellast över balken blir momentet i diagrammet 
linjärt som visas i figur 7.1 

 
                               figur 7.1 visar beräkningen för den enstaka axellasten från klass 4 
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I FEM-Design ritades en 10m balk med två fritt upplagda stöd. För att kunna placera samma last 
behöver den hämtas från biblioteket där alla laster som har modellerats finns. Lasten i FEM-Designs 
bibliotek har i det här fallet döpts till Class 4 Singel axel. Efter att lasten placerats över balken 
behöver man göra en Calculation (beräkning) som ligger under Analysis (analys), där finns 
informationen om den beräknade balken men det som var intressant var att se om momentdiagram 
stämmer med den handräknade versionen över balken. Resultatet blev den samma vilket bekräftar 
att den stämmer. Momentdiagrammet kan ses i figur 7.2 

 
Figur 7.2 visar momentkurvan för den enstaka axellasten i FEM-Design 
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Andra exempel som kontrollen gjordes för med hjälp av en balk var hjulfordon från klass 12 med fyra 
axlar som redovisas i figurerna 7.3 och 7.4. kontrollen gjordes även för hjulfordon från klass 4 med tre 
axlar som redovisas i figurerna 7.5 och 7.6. Där den beräknade resultatet i båda fallen stämde med 
FEM-Designs momentdiagram. 
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Figur 7.3 visar beräkningen av hjulaster för klass 12 på en balk 
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Figur 7.4 visar momentdiagrammet för klass 12 i FEM-Design 
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Figur 7.5 visar beräkningen av hjullaster för klass 4 på en balk 
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Figur 7.6 visar momentet för klass 12 i FEM-Design  
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Något annat som skulle kontrolleras var två plattor som gjordes i FEM-Design där på den ena skulle 
sättas ett militärfordon av de laster som fanns i FEM-Design biblioteket som i detta fall valdes 
slumpmässigt till ett bandfordon med två larvfötter fordon från MLC-Klass 4. För den andra plattan 
skulle samma fordonlast som för den första plattan men lasten skulle då inte hämtas från FEM- 
Design biblioteket utan den skulle modelleras på nytt. Detta gjordes för att kontrollera om de 
sparade lasterna hade modellerats på rätt sätt så att de lasterna kan användas utan problem utav en 
konstruktör. Nedan visas momentdiagrammen för plattorna. Intressant för att kunna se om det fanns 
någon skillnad mellan de två plattorna. Momentdiagram kan se på figur 7.7. 

 

Figur 7.7 visar momentkurvorna för plattorna 

 
 
 

Genom att analyser momentdiagrammen och de maximala momenten för de två metoderna som 
redovisats här kunde slutsatsen dras att de stämmer överens med varandra. Det enda som skiljde sig 
var att på plattorna gavs det två olika svar för stöd B, -10,4 och -10,5 och detta hände på grund av en 
liten omvandling av resultatet för de laster som matades in i programmet. 
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8 Slutsats 

Syftet med detta examensarbete var att fortsätta utvecklingen av FEM-Design mer för 
brodimensionering. Det byggde på att först kontrollera de redan gjorda lasterna för att sedan 
addera nya tyngre laster. 

För att kunna tillämpa trafikverkets laster i FEM-Design behövs en beräkning av krafterna från 
axlarna och ytlasterna. Till att börja med behöver användaren läsa igenom Trafikverkets föreskrift 
bärighetsberäkning av broar (krav). Där står det hur stor vikten skall vara på de olika axlarna för 
fordonet och den anges i ton. Axelavstånden finns också att hitta i samma föreskrift. På samma sätt 
görs det för ytlasterna då de finns på samma sidor i föreskriften som hjullasterna. Det som skiljer sig 
är att de ska ha en area som lasten ska sträcka sig över. 

Genom att integrera alla möjliga laster som kan förekomma på över en bro kommer FEM-Design 
att bli mer optimerad för brodimensionering. 

För att kunna integrera lasterna i FEM-Design kan en användare följa genomförandet i detta 
examensarbete. Då genom att följa de stegen som visats både med text och bild från FEM-Design 
programmet. 

Med återkoppling till frågeställningarna kan man konstatera att genom att läsa igenom de 
litteraturstudier som studerats i detta arbete samt följa genomförandet så är det möjligt att tillämpa 
nya laster för militära fordon. 

I detta examensarbete har det modellerats 128 nya laster för militära fordon där hälften av dessa 
laster är för konvoj. 

Då målet för detta arbete var att effektivisera FEM-Design så att den skulle bli mer anpassad för 
brodimensionering enligt svenska normer, så har resultatet tagit det ett steg närmare målet. 

 
Med alla laster som modellerats samt kontrollerats så har detta arbete tagit FEM-Design ett steg 
närmare för att bli mer optimal för brodimensionering. 
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9 Rekommendationer 

Baserat på hur resultatet av det genomförda arbetet så har några 
rekommendationer för fortsatta sudier av resultatet tagits fram. 

Då arbetet var begränsat till att endast ta fram fordonslaster så ges råd till företaget på hur de kan 
förbättra hantering av lasterna i FEM-Design. Lasterna som verkar över en bro modelleras enskilt i 
programmet. Det betyder att användaren behöver skapa en ny lastmodell ifall den tänkt använda sig 
av flera laster då det inte går att kombinera de i programmet. Det blir då jobbigt för en användare 
som tänkt kontrollera en bro genom att kombinera flera laster samtidigt. Då rekommenderas 
företaget att skapa ett bibliotek där en användare endast behöver klicka på de önskade lasterna för 
att de samtidigt skall användas i programmet. 
Tidsmässigt så blir det smidigare för användaren att kunna välja fler laster samtidigt. 

Något mer som kan förbättras i programmet vore att tillåta att en användare kan justera en redan 
definierad last. För i nuläget behöver en användare som vill redigera en last definiera den på nytt 
men i andra konstruktionsprogram där vissa parametrar i lasten kan justeras enligt användarens 
behov. 
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Bilagor 
 

Under bilagor kommer Laster från Class 4 inte att redovisas då de finns redan visats och förklarats i 
genomförandet. Alla de militära fordonlasterna från MLC-klass 4 till 150 har fyra olika lastfall. 
Lastfallen varierar mellan punkt- och ytlaster. 
 
Ur TDOKs bärighetsberäkning krav finns bärighetskraven för varje militärklass och hur mycket en 
axellast skall klara. Kolumn 1 anger MLC-klass medan kolumn 2 ger värden för bandfordon och de 
resterande visar hjullaster. De illustreras i figurerna 11.1–11.4 för alla MLC-klasser. (Ronnebrant 
2017) 
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Figur 11.1 visar MLC-klass 4-16 för militärfordon 
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Figur 11.2 visar MLC-klass 20-40 för militärfordon 
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Figur 11.3 visar MLC-klass 50-80 för militärfordon 
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Figur 11.4 visar MLC-klass 90-150 för millitärfordon 
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Class 8 
Figur 11.5 visar ett hjulfordon med en enstaka axellast. Den har en Kraft på 49,0 KN. 

 

Figur 11.5 

 
 
 
 

Figur 11.6 visar ett hjulfordon med tre axellaster och två axelavstånd. Kraften för varje axel är 
26,7kN. Avståndet varierar mellan axlarna och avståndet mellan den första axeln från vänster och 
andra axeln är 2,44m, och avståndet mellan den andra axeln och tredje axeln är 1,22m. 

 

Figur 11.6 
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Figur 11.7 visar ett bandfordon med två larvfötter. Ytlasten är 60,0KN/m2 för en larvfot och har en 
area på 1,98x0,3m2. C/C avståndet mellan larvfötterna är 1,68m. 

 

Figur 11.7 

 

 
Figur 11.8 visar ett bandfordon med en enstaka larvfot. Den har en Ytlast på 19,3KN/m2 och en area 
på 1,98x1,98m2. 

 

Figur 11.8 
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Class 12 
Figur 11.9 visar ett hjulfordon med en enstaka axellast. Den har en Kraften på 71,3 KN. 

 

Figur 11.9 

 

 
Figur 11.10 visar ett hjulfordon med fyra axellaster och tre axelavstånd. Kraften för den första axeln 
från vänster är på 27,3 kN. Den andra och tredje axeln från vänster har krafterna 44,6 kN vardera. De 
två kvarvarande lasterna har 57,9 kN vardera. Avståndet varierar mellan axlarna, avståndet från 
vänster mellan den första axeln och den andra axeln är 3,66m. Avståndet mellan den andra och 
tredje axeln från vänster ligger på 1,22m. avståndet mellan den tredje och fjärde axeln är 3,66m 

 

Figur 11.10 
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Figur 11.11 visar ett bandfordon med två larvfötter. Ytlasten är på 65,0KN/m2 för en larvfot och har 
en area på 2,74x0,3m2. C/C avståndet mellan larvfötterna är 1,73m. 

 
 

Figur 11.11 

 

 
Figur 11.12 visar ett bandfordon med en enstaka larvfot. Den har en kraft på 19,3KN/m2 och en area 
på 1,98x1,98m2. 

 

Figur 11.12 
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Class 16 
Figur 11.13 visar ett hjulfordon med en enstaka axellast. Den har en Kraft på 84,6 KN. 

 
 

Figur 11.13 

 

 
Figur 11.14 visar ett hjulfordon med fyra axellaster och tre axelavstånd. Krafterna vid de yttersta 
axlarna är på 26,7 KN. axlarna i mitten har en kraft på 57,9 KN vardera. Avståndet varierar mellan 
axlarna, första avståndet från vänster är på 3,05m mellan den första axeln och andra axeln. 
Avståndet mellan den andra och den tredje axeln från vänster ligger på 1,22m. det sista avståndet 
mellan den tredje och fjärde axeln ligger på 3,66m 

 
 

Figur 11.14 



44  

Figur 11.15 visar ett bandfordon med två larvfötter. Ytlasten är 86,6KN/m2 för en larvfot och den har 
en area på 2,74x0,3m2. C/C avståndet mellan larvfötterna är 1,83m. 

 
 

Figur 11.15 

 

 
Figur 11.16 visar ett bandfordon med en enstaka larvfot. Den har en kraft på 24,4 KN/m2 och en area 
på 2,74x2,13m2 

 
 

Figur 11.16 
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Class 20 
Figur 11.17 visar ett hjulfordon med en enstaka axellast. Den har en kraft på 84,6 KN. 

 

Figur 11.17 

 

 
Figur 11.18 visar ett hjulfordon med fyra axellaster och tre axelavstånd. Kraften för den första axeln 
från vänster är på 35,6 kN. Den andra och tredje axeln från vänster har krafterna 75,7 kN vardera. De 
två kvarvarande lasterna har 26,7 kN vardera. Avståndet varierar mellan axlarna, avståndet från 
vänster mellan den första axeln och den andra axeln är 3,05m. Avståndet mellan den andra och 
tredje axeln från vänster ligger på 1,22m. avståndet mellan den tredje och fjärde axeln är 3,66m 

 

Figur 11.18 
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Figur 11.19 visar ett bandfordon med två larvfötter. Ytlasten är på 79,2 KN/m2 för en larvfot och de 
har en area på 2,74x0,41m2. C/C avståndet mellan larvfötterna är 2,03m. 

 
 

Figur 11.19 

 

 
Figur 11.20 visar ett bandfordon med en enstaka larvfot. Den har en kraft på 24,4 KN/m2 och en area 
på 2,74x2,44m2. 

 

Figur 11.20 
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Class 24 
Figur 11.21 visar är ett hjulfordon med en enstaka axellast. Den har en Kraften på 107,0 KN. 

 
 

Figur 11.21 

 

 
Figur 11.22 visar ett hjulfordon med fyra axellaster och tre axelavstånd. Kraften för den första axeln 
från vänster är på 44,6 kN. Den andra och tredje axeln från vänster har krafterna 89,0 kN vardera. De 
två kvarvarande lasterna har 26,7 kN vardera. Avståndet varierar mellan axlarna, avståndet från 
vänster mellan den första axeln och den andra axeln är 3,05m. Avståndet mellan den andra och 
tredje axeln från vänster ligger på 1,22m. avståndet mellan den tredje och fjärde axeln är 3,66m 

 

Figur 11.22 
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Figur 11.23 visar ett bandfordon med två larvfötter. Ytlasten är på 87,8 KN/m2 för en larvfot och de 
har en area på 2,74x0,46m2. C/C avståndet mellan larvfötterna är 2,08m. 

 

Figur 11.23 

Figur 11.24 visar ett bandfordon med en enstaka larvfot. Den har en kraft på 30,7 KN/m2 och en area 
på 

2,74x2,54m2. 
 

Figur 11.24 
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Class 30 
Figur 11.25 visar är ett hjulfordon med en enstaka axellast. Den har en Kraften på 129,0 KN. 

 

Figur 11.25 

 

 
Figur 11.26 visar ett hjulfordon med fyra axellaster och tre axelavstånd. Kraften för den första axeln 
från vänster är på 53,4 kN. Den andra och tredje axeln från vänster har krafterna 98,0 kN vardera. De 
två kvarvarande lasterna har 53,4 kN vardera. Avståndet varierar mellan axlarna, avståndet från 
vänster mellan den första axeln och den andra axeln är 3,05m. Avståndet mellan den andra och 
tredje axeln från vänster ligger på 1,22m. avståndet mellan den tredje och fjärde axeln är 3,66m 

 

Figur 11.26 
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Figur 11.27 visar ett bandfordon med två larvfötter. Ytlasten är på 86,7 KN/m2 för en larvfot och de 
har en area på 3,35x0,46m2. C/C avståndet mellan larvfötterna är 2,08m. 

 

Figur 11.27 

 

 
Figur 11.28 visar ett bandfordon med en enstaka larvfot. Den har en ytlast på 31,4 KN/m2 och en 
area på 3,35x2,54m2. 

 

Figur 11.28 
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Class 40 
Figur 11.29 visar ett hjulfordon med en enstaka axellast. Den har en Kraften på 151,0 KN. 

 

Figur 11.29 

 

 
Figur 11.30 visar ett hjulfordon med fyra axellaster och tre axelavstånd. Kraften för den första axeln 
från vänster är på 62,3 kN. Den andra och tredje axeln från vänster har krafterna 115,7 kN vardera. 
De två kvarvarande lasterna har 124,65 kN vardera. Avståndet varierar mellan axlarna, avståndet från 
vänster mellan den första axeln och den andra axeln är 3,66m. Avståndet mellan den andra och 
tredje axeln från vänster ligger på 1,22m. avståndet mellan den tredje och fjärde axeln är 4,88m. 

 

Figur 11.30 
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Figur 11.31 visar ett bandfordon med två larvfötter. Ytlasten är 86,9 KN/m2 för en larvfot och area är 
på 3,66x0,56m2. C/C avståndet mellan larvfötterna är 2,28m. 

 

Figur 11.31 

 

 
Figur 11.32 visar ett bandfordon med en enstaka larvfot. Den har en ytlast på 34,3 KN/m2 och dess 
area på 3,66x2,84m2. 

 

Figur 11.32 
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Class 50 
Figur 11.33 visar ett hjulfordon med en enstaka axellast. Den har en Kraften på 178 KN. 

 

Figur 11.33 

 

 
Figur 11.34 visar ett hjulfordon med fyra axellaster och tre axelavstånd. Kraften för den första axeln 
från vänster är på 71,26 kN. Den andra och tredje axeln från vänster har krafterna 133,58 kN vardera. 
De två kvarvarande lasterna har 178,04 kN vardera. Avståndet varierar mellan axlarna, avståndet från 
vänster mellan den första axeln och den andra axeln är 3,66m. Avståndet mellan den andra och 
tredje axeln från vänster ligger på 1,22m. avståndet mellan den tredje och fjärde axeln är 4,88m 

 

Figur 11.34 
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Figur 11.35 visar ett bandfordon med två larvfötter. Ytlasten är på 85,2 KN/m2 för en larvfot och de 
har en area på 3,96x0,66m2. C/C avståndet mellan larvfötterna är 2,59m. 

 

Figur 11.35 

 

 
Figur 11.36 visar ett bandfordon med en enstaka larvfot. Den har en Ytlast på 34,6 KN/m2 och en 
area på 3,96x3,25m2. 

 

Figur 11.36 
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Class 60 
Figur 11.37 visar ett hjulfordon med en enstaka axellast. Den har en Kraft på 205 KN. 

 

Figur 11.37 

 
Figur 11.38 visar ett hjulfordon med fem axellaster och fyra axelavstånd. Kraften för den första axeln 
från vänster är på 71,26 KN och de två efter kommande axlarna har samma kraft på 160,27 KN. De 
två sista lasterna är på 115,72 KN. Avståndet varierar mellan axlarna, det första avståndet från 
vänster är på 3,66m mellan de två första axlarna. Avståndet mellan den andra och den tredje axeln 
från vänster är på 1,52m. avståndet mellan den tredje och den fjärde axeln från vänster ligger på 
4,57m och avståndet mellan de två sista axlarna är på 1,22m. 

 

Figur 11.38 
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Figur 11.39 visar ett bandfordon med två larvfötter. Ytlasten är på 88,1 KN/m2 för en larvfot och de 
har en area på 4,27x0,71m2. C/C avståndet mellan larvfötterna är 2,64m. 

 

Figur 11.39 

Figur 11.40 visar ett bandfordon med en enstaka larvfot. Den har en ytlast på 37,3 KN/m2 och en 
area på 4,27x3,35m2. 

 

Figur 11.40 
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Class 70 
Figur 11.41 visar ett hjulfordon med en enstaka axellast. Den har en Kraften på 227 KN. 

 

Figur 11.41 

 

 
Figur 11.42 visar ett hjulfordon med fem axellaster och fyra axelavstånd. Kraften för den första axeln 
från vänster är på 93,439 KN. Den andra och tredje axeln från vänster har kraften 186,98 KN vardera. 
De två kvarvarande lasterna har 124,65 KN vardera. Avståndet varierar mellan axlarna, avståndet 
från vänster mellan den första axeln och den andra axeln är 3,66m. Avståndet mellan den andra och 
tredje axeln från vänster ligger på 1,52m. avståndet mellan det tredje och fjärde axeln är 4,57m och 
1,22m mellan de två sista axlarna. 

 

Figur 11.42 
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Figur 11.43 visar ett bandfordon med två larvfötter. Ytlasten är på 86,3 KN/m2 för en larvfot och den 
har en area på 4,57x0,79m2. C/C avståndet mellan larvfötterna är 2,72m. 

 

Figur 11.43 

Figur 11.44 visar ett bandfordon med en enstaka larvfot. Den har en Ytlast på 38,9 KN/m2 och dess 
area på 

4,57x3,51m2. 
 

Figur 11.44 



59  

Class 80 
Figur 11.45 visar ett hjulfordon med en enstaka axellast. Den har en Kraft på 227 KN. 

 

Figur 11.45 

 

 
Figur 11.46 visar ett hjulfordon med fem axellaster och fyra axelavstånd. Kraften för den första axeln 
från vänster är på 106,89 KN. Den andra och tredje axeln från vänster har krafterna 213,67 kN 
vardera. De två kvarvarande lasterna har 142,42 kN vardera. Avståndet varierar mellan axlarna, 
avståndet från vänster mellan den första axeln och den andra axeln är 3,66m. Avståndet mellan den 
andra och tredje axeln från vänster ligger på 1,52m. avståndet mellan det tredje och fjärde axeln är 
5,49m och 1,52m mellan de två sista axlarna. 

 

Figur 11.46 



60  

 

Figur 11.47 visar ett bandfordon med två larvfötter. Ytlasten är på 86,9 KN/m2 för en larvfot och den 
har en area på 4,88x0,84m2. C/C avståndet mellan larvfötterna är 2,82m. 

 

Figur 11.47 

 
 

Figur 11.48 visar ett bandfordon med en enstaka larvfot. Den har en ytlast på 39,9 KN/m2 och en 
area på 4,88x3,66m2. 

 

Figur 11.48 



Figur 11.50 
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Class 90 
Figur 11.49 visar ett hjulfordon med en enstaka axellast. Den har en Kraften på 267 KN. 

 

Figur 11.49 

 

 
Figur 11.50 visar ett hjulfordon med fem axellaster och fyra axelavstånd. Kraften för den första axeln 
från vänster är på 120,23 KN. Den andra och tredje axeln från vänster har krafterna 240,37 kN 
vardera. De två kvarvarande lasterna har 160,28 kN vardera. Avståndet varierar mellan axlarna, 
avståndet från vänster mellan den första axeln och den andra axeln är 3,66m. Avståndet mellan den 
andra och tredje axeln från vänster ligger på 1,52m. avståndet mellan det tredje och fjärde axeln är 
5,49m och 1,52m mellan de två sista axlarna. 

 



Figur 11.52 
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Figur 11.51 visar ett bandfordon med två larvfötter. Ytlasten är på 86,9 KN/m2 för en larvfot och de 
har en area på 5,18x0,89m2. C/C avståndet mellan larvfötterna är 2,92m. 

 

Figur 11.51 

 

 
Figur 11.52 visar ett bandfordon med en enstaka larvfot. Den har en Ylast på 40,6 KN/m2 och arean 
ligger på 5,18x3,81m2. 

 



Figur 11.54 
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Class 100 
Figur 11.53 visar ett hjulfordon med en enstaka axellast. Den har en Kraft på 285 KN. 

 

Figur 11.53 

 

 
Figur 11.54 visar ett hjulfordon med fem axellaster och fyra axelavstånd. Kraften för den första axeln 
från vänster är på 133,582 KN. Den andra och tredje axeln från vänster har krafterna 267,16 kN 
vardera. De två kvarvarande lasterna har 178,04 kN vardera. Avståndet varierar mellan axlarna, 
avståndet från vänster mellan den första axeln och den andra axeln är 3,66m. Avståndet mellan den 
andra och tredje axeln från vänster ligger på 1,68m. avståndet mellan den tredje och fjärde axeln är 
6,25m och 1,52m mellan de två sista axlarna. 
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Figur 11.55 visar ett bandfordon med två larvfötter. Ytlasten är 84,5 KN/m2 för en larvfot och de har 
en area på 5,49x0,96m2. C/C avståndet mellan larvfötterna är 3,0m. 

 

Figur 11.55 

 

 
Figur 11.56 visar ett bandfordon med en enstaka larvfot. Den har en kraft på 41,0 KN/m2 och en area 
på 5,49x3,96m2. 

 

Figur 11.56 
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Class 120 
Figur 11.57 visar ett hjulfordon med en enstaka axellast. Den har en Kraften på 321 KN. 

 

Figur 11.57 

 

 
Figur 11.58 visar ett hjulfordon med fem axellaster och fyra axelavstånd. Kraften för den första axeln 
från vänster är på 160,28 KN. Den andra och tredje axeln från vänster har krafterna 320,56 kN 
vardera. De två kvarvarande lasterna har 213,67 kN vardera. Avståndet varierar mellan axlarna, 
avståndet från vänster mellan den första axeln och den andra axeln är 3,66m. Avståndet mellan den 
andra och tredje axeln från vänster ligger på 1,83m. avståndet mellan den tredje och fjärde axeln är 
6,10m och 1,52m mellan de två sista axlarna. 

 

Figur 11.58 
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Figur 11.59 visar ett bandfordon med två larvfötter. Ytlasten är på 85,9 KN/m2 för en larvfot och dess 
area är på 6,10x1,02m2. C/C avståndet mellan larvfötterna är 3,25m. 

 
Figur 11.59 

 

 
Figur 11.60 visar ett bandfordon med en enstaka larvfot. Den har en kraft på 41,0 KN/m2 och en area 
på 6,10x4,27m2. 

 

Figur 11.60 
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Class 150 
Figur 11.61 visar ett hjulfordon med en enstaka axellast. Den har en Kraften på 374 KN. 

 

Figur 11.61 

 

 
Figur 11.62 visar ett hjulfordon med fem axellaster och fyra axelavstånd. Kraften för den första axeln 
från vänster är på 195,90 kN. Den andra och tredje axeln från vänster har krafterna 373,95 kN 
vardera. De två kvarvarande lasterna har 284,93 kN vardera. Avståndet varierar mellan axlarna, 
avståndet från vänster mellan den första axeln och den andra axeln är 3,66m. Avståndet mellan den 
andra och tredje axeln från vänster ligger på 2,13m. avståndet mellan den tredje och fjärde axeln är 
6,71m och mellan de två sista axlarna så är avståndet 1,83m 

 
 

Figur 11.6 
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Figur 11.63 visar ett bandfordon med två larvfötter. Ytlasten är på 71,8 KN/m2 för en larvfot och den 
har en area på 7,32x1,27m2. C/C avståndet mellan larvfötterna är 3,40m. 

 

Figur 11.63 

 

 
Figur 11.64 visar ett bandfordon med en enstaka larvfot. Den har en Ytlast på 39,1 KN/m2 och en 
area på 7,32x4,67m2. 

 

Figur 11.64 
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Class 4 Convoy 
Figur 11.65 visar en konvoj för MLC-klass 4 (Weeled). Det är 10 hjulfordon från MLC-klass 4 som kör 
efter varandra med avståndet 30,5m mellan varje militärfordon. 

 

Figur 11.65 

Figur 11.66 visar en konvoj MLC-klass 4 Two tracked som är 10 bandfordon med två larvfötter från 
MLC-klass 4 som kör efter varandra med avståndet 30,5m mellan varje militärfordon. 

 
Figur 11.66 
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