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Förord 
Det här examensarbetet handlar om att utforma lådbalkbro i högpresterande betong med extern förspännda 
kablar med hjälp av utländska normer och svenska erfarenheter. 

Arbetet är genomfört vid Institutionen för Byggvetenskap, KTH i samarbete med Skanska Teknik AB i 
Stockholm.  

Som stöd personer under arbetets gång vill vi tacka vår handledare på Institutionen för Byggvetenskap, Professor 
Håkan Sundquist och vår handledare Lutfi Ay på Betongtekniskt Centrum, Skanska Teknik. 

Vidare vill vi tacka för all hjälp vi fått från Karin Pettersson, Skanska Teknik och Karl-Erik Nilsson, Internordisk 
Spännarmering. 
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Sammanfattning 
Examensarbete fokuseras på en studie av externa spännsystem med hjälp av utländska normer och tidigare 
genomförda broar med denna teknik. 

Ett annat syfte med arbetet var att utforma ett rimligt förslag till en mellanstödslös bro över motorväg. 
Spännvidd av lådbalk bron är 60 m lång och produceras i Högpresterande Betong (HPB). Spännsystemet består 
av kablar som ligger i lådan. 

I litteraturundersökning fokuserades på extern förspänning, högpresterande betong och utformning av 
lådtvärsnitt. Vi fokuserade speciellt på praktiska användningar av extern förspänning, val av kabelföring, 
korrosionsskydd, förankringsskydd och brandskydd. Inverkan av avståndet mellan avlänkare och 
avlänkarordning studerades också i detta arbete.  

En ny intressant utveckling har belysts; användning av kolfiberarmering i stället för konventionella spännlinor 
Teori och utformningskrav på externt spännsystem enligt Eurocod och brittiska normer har undersökts. 

Högpresterande betong kan ge ekonomisk fördel till följd av den höga hållfastheten. Detta leder till färre 
konstruktionselement och en lång och slank brokonstruktion med estetiskform. Syftet är undvikandet av 
mellanstödet och därigenom säkrare trafik. Högpresterande betongens egenskaper och andra faktorer som 
påverkar HPB har studerats. 

Parametrar typ slankhetsindex, utrymme för underhåll och inspektion som påverkar utformning av lådbalk 
undersöktes. Modellen som vi föreslår är en lådbalk konstruktion med konstant höjd. Den har slankhetsindex 
1/26, fri höjd på 1.9 m och med detta uppfyller Vägverkets krav för underhåll och inspektion. 

Två spännsystem modell undersöktes med hjälp av FE-Program, Axis VM7. Både modellerna hade samma 
betong- och stål kvalitet. Som spännsystem har vi använt VSL 6-26 enligt ASTM A 416-90. I modellen 2 
använde vi ett tvärskott och två avlänkare. Vi har fått nedböjning på 111,4 mm i mitten, spänningen i överkanten 
31,4 N/mm2 och 1.3 N/mm2 i underkanten. Beräkningarna genomfördes endast med trafiklasten. 
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Nomenklatur 
Romerska versaler 

Ad dimensioneringsvärde för olyckslasten   [kN] 

Ak karakteristiskvärde för olyckslasten   [kN] 

Ap Förspänningskabel tvärsnittsarea   [m2] 

Ec E-modul för betong    [GPa] 

Ed,dst dimensioneringseffekter av ostabilitets laster   [kN] 

Ed,stb dimensioneringseffekter av stabilitets laster   [kN] 

Ep E-modul för förspända kablar    [kN] 

Gd PermanentaLaster    [kN/m2] 

Itr tröghetsmoment för omvandlat tvärsnitt   [m4] 

Rd dimensionerings motstånd, i relation med konstruktions  

 egenskaper med den respektive dimensioneringsvärde  [kN] 

Sd interna kraft/moment dimensioneringsvärde   [kN] 

P(t) spännkraft i tiden t, inklusive förlust av förspänning m.h.t. krypning, 

 krympning och relaxation.    [kN] 

Qk karakteristisk värde för variabla laster   [kN] 

 

Romerska gemener 

dpso initial effektiv höjd för förspänningskabel   [m] 

fcck karakteristisk tryckhållfasthet för betong   [MPa] 

fccm tryckhållfasthets medelvärde    [MPa] 

ffrp hållfasthet för kabel av FRP    [MPa] 

fk den fordrade kubtryckhållfastheten   [MPa] 

fpe  initial dragspänning i kablar    [MPa] 

∆fps  spänningsändring i förspänningskabel    [MPa] 

fst kabelns dragbrotthållfasthet    [MPa] 

r tröghetsradie     [m] 

 

Grekiska gemener 

γFL partiell säkerhetsfaktorn för förspänningskraft 

γi partiella säkerhetsfaktorer (där i = F, G, Q, A, P) 
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γs säkerhetsfaktor för förspänning 

εcs betongens krympning 

εcs0 autogen krympning 

εcsd tilläggstöjning, förekommer vid tork/våt följd av fuktighet ändring 

μ friktionskoefficient 

σc betongsspänning i extremfiber av snittet   MPa] 

σc,x  axialspänning av betong    [MPa] 

σcp slutlig betongtryckspänning i höjd med armering under inverkan  [MPa] 

 av långtidslast,     [MPa] 

ф diameter     [m] 

φ krypningstal för betong  

χ stålets relaxation 

ψi faktorer specificerade i Eurocod 1 (där i = 0, 1, 2) 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Broar med extern förspänning var en konstruktionsform på 50-talet och har utnyttjats i syftet att öka 
böj- och tvärkraftförmåga hos armerade och förspända betong konstruktioner. Denna 
konstruktionsmetod ger möjlighet till att kablarna kan utbytas vid behov. Extern förspänningssystem 
utnyttjas i hög grad inom brobyggnad i många länder t ex i Tyskland och England. En sådan bro, 
Medway Bridge, i England med extern förspänning har byggts av Skanska AB. Däremot, har extern 
förspänning utnyttjats bara för förstärkningssyfte i brobygget i Sverige.  

Nya broar med extern förspänning har inte konstruerats i Sverige och inga normer om externa kablar 
för såna konstruktioner finns det heller. Med detta examensarbete presenteras en utformning för extern 
förspänning och användning av detta moderna koncept i nya broar. 

Vägverket har länge frågat efter mer trafiksäkra broar och möjlighet att utforma broar över motorväg 
utan mellan stöd. Detta examensarbete kan vara ett intressant bidrag till detta. 

1.2 Mål och syfte 
Målet med vårt examensprojekt är tillämpning av externt förspänningssystem i broar i Sverige med 
hjälp av svenska och utländska bronormer. 

1.3 Omfattning 
Detta examensarbete behandlar användning av extern förspännings kablar i broar som har låd tvärsnitt 
och krav på utformningsdetaljer med hänsyn till följande: 

Att föreställa användning av förspänning med konventionella spännlinor eller kolfiberarmering med 
hänsyn till dessa egenskapar, komponenter, detaljer och utformningskrav. 

Användning av HPB i broar har ökat nu för tiden då både hållfasthet och beständighet är viktiga 
faktorer som bidrar till bygget av broar med mindre material. Man kan minska underhåll och behålla 
en mer ekonomisk konstruktion. Materialegenskaper och faktorer som inverkar på HPB har behandlats 
i detta examensarbete. 

Utformning av lådbalk och parametrar som påverkar dimensionerings val och utrymme för underhåll 
och inspektion. 

Beräknings exempel föreställer två modeller som har samma material men olika dimensioner. 
Betongkvalitet K100 och VSL (6-22) har använts.  
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2. Litteratur undersökning 

2.1 Extern förspänning 

2.1.1 Inledning 
Extern förspänning består av spända kablar som installeras utanför strukturens tvärsnitt. Bara 
huvudförankringar och de delar av kablar som är nära avlänkare är inbyggda i strukturen. Ett exempel 
på lådbalk tvärsnitt med extern spännsystem visas i Figur 2-1. 

 

 

Figur 2-1 Lådbalk tvärsnitt med extern spännsystem 

 

Avlänkare kan vara inom eller utanför lådan. Extern förspänning kan användas i syfte med att 
förstärka de befintliga strukturerna. Olika aspekter om extern spännarmering t ex utformning, 
sammansättning, material, säkerhet och ekonomi är annorlunda än traditionella lösningar [1] 

2.1.2 Historisk utveckling 
Spännarméring av betong utvecklades av den geniale konstruktören Eugène Freyssinet i Frankrike och 
av Frans Dischinger i Tyskland under 1930-talet. Spännarmering utförs efter två huvudsakliga system.  

Förespänd armering: armering spänns före gjutningen. 

Efterspänd armering: armering spänns efter gjutningen. Systemet har två tekniker, intern och extern 
spännarmering. 

1934 fick Dischinger patent på sin konstruktiva idé med efterspänd armerad betong balk med externa 
kablar.  

För att bestämma förspänningsstorlek har Dischinger föreslagit konceptet om överensstämmande 
förspänning, vilket senare blev känd som ”loadbalancing metod”. Han betraktade långtidsdeformation 
hos betong pga det tidsberoende elastiska beteendet. Dischinger var medveten om banbrytande arbete 
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för Freyssinet och hans klassiska experiment som genomfördes 1926–1929. Medan Freyssinet tydligt 
identifierade betongegenskaper beträffande krypning och krympning var det Dischinger som först 
föreslagit en giltig matematisk modell i 1939. Dischinger valde extern efterspänning. Han önskade 
hålla möjlighet att återspänna kablar och att önskvärd böjning inte sker. Dessutom angav han i sina 
publikationer kabelnslivslängd vilket resulterade av reducerad inverkan av utmattningslast och 
möjlighet att byta ut kablar; även under pågående trafik om detta blir nödvändig. 

Den första bron som visas i Figur 2-2, med extern spännarmering byggdes i Aue, Tyskland mellan 
1935 och 1937 enligt Dischinger princip. Bron bestod av fyra stöd och spännvidderna mellan stöden 
var 2.25 , 0.69 , och 4.23  m. Kablarna bestod av släta stängar, 70φ  mm, med sträckgränsspänning 
på 520  MPa. 

 

 

Figur 2-2 Den första bron som byggdes med extern spännarmering i Aue, Tyskland 

 

1943 infördes spännarmeringen bro över Klockestrand i Sverige. Figur 2-3 visar vyerna för denna bro. 
Bron byggdes med tre huvud spännvidder, 5.40 , 5.71  och 5.40  m. Spännarmeringen var fritt 
placerad utanför själva betongkonstruktionen och Dischingers princip användes. Antal spännkablar i 
huvudspann var 48  stänger ( 30φ  mm) med sträckgränsspänning på 520  MPa. 

 

Figur 2-3 Den första spännarmerade bron i Sverige, bro över Klockestrand 
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1949 stödde Dischinger det nya vidhäftande konceptet. Extern spännarmering upphörde inte helt, trots 
den tydliga utvecklingen av intern förspänning. Ett antal externa efterspänd-armerade broar byggdes i 
Frankrike, Belgien och Storbritannien. Dock blev inte alla projekt framgångsrika. 
Korrosionskyddssystemet uppfyllde inte erforderliga krav i några fall och kablarna ersattes med nya. 

Under den här perioden fanns det också förstärkning för befintliga strukturer med extern 
spännarmering. Ett tidigt exempel är stålfackverks bro över floden Aare i Aarwangen, Schweiz som 
visas i Figur 2-4. 

 

Figur 2-4 Bro över floden Aar i Aarwngen, Schweiz 

 

Bron byggdes år 1889 och blev så småningom otillräcklig för moderna trafikens påfrestningar och 
därför förstärktes den med två spirallock strängar φ63 mm som hade brotthållfasthet 1370  MPa. 

Förnyelse av extern spännarmering observerades i mitten av 70-talet. Freeman Fox och Partners 
konstruerade Exe och Exminster Viadukter i England, där extern spännarmering bestod av bunt med 
19  smorde och plastikbeklädde strängar 30φ  mm. Det viktigaste målet här var att minimera 
överbyggnadsegentyngden med hänsyn till dåligt förhållande i marken.  

Huvudsakliga utvecklingar kom från franska ingenjörer. Mellan 1978–1979 införde Jean Muller 
externa spännarmering i Key broar i Florida, USA. Hans huvudmål var att sätta fart på både 
byggnation och ekonomi. Sedan 1980 konstruerades och byggdes många broar i Frankrike under 
ledning av Virlogeux av SETRA (State design office of highway authority) där antingen externa 
kablar eller en kombination med interna och externa kablar användes. 

Extern spännarmering är primärt passande i bl.a. broar. Dessutom är tekniken lämplig till applikationer 
av andra konstruktionstyper liksom förstärkning av byggnader, silo, reservoar, tak struktur och 
byggnader med murningsväggar [2] 
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2.1.3 Typer och komponenter 
En stor variation av externa spännkablar används och några av dem är beskrivna i Figur 2-5. 

 

 

Figur 2-5 Typer av externa kablar [3] 

 

Extern efterspänning består av följande delar t ex strängbunt, förankringar och korrosionsskydd 
system. I de fall som sneda kablar används krävs sadel i avlänkningspunkter vilka visas i Figur 2-6. 

 

 

Figur 2-6 VSL Extern kabelsystem [2] 

 

2.1.4 Faktorer som påverkar urval 
Valet av förspänningssystem kan påverka konstruktionens form och dimensionering. Det är inte 
ekonomiskt att använda extern förspänning i broar som är kortare än 40  meter, men om man tar 
hänsyn till totala kostnaden för hela livslängden av bron kan de vara ekonomiskt fördelaktiga [4]. 

Några av fördelarna av externt förspänningssystem är följande  

• Kablarna kan lätt inspekteras, kontrolleras, omspännas eller ersättas 

• Ger möjlighet till mindre egentyngd eftersom kabel föring utförs utan rör 
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• Liv tjocklek kan minskas 

• Extern förspänning tillåter enklare kabel föring 

• Förspänningsförlust  friktion och krypning blir mindre 

• Böjbrottet kan föregå för omfattande nedböjning och sprickbildning vilket ger bättre varning 
innan brott uppstår 

Nackdelarna av externförspänning jämfört med internt förspänningssystem är [4] : 

• Kablarnas maximala excentricitet blir mindre 

• Ökning av kraften i kabeln i brottgränstillståndet blir mindre. Det innebär att sektionens 
böjförmåga i brottgränstillståndet vanligen blir mindre 

• Kablarna skyddas inte av betong och de blir mer utsatta för sabotage och brand  

• Konstruktionens bärighetsförmåga beror på förankringar. 

2.2 Högpresterande betong HPB 

2.2.1 Inledning 
HPB har, jämfört med konventionell betong, förbättrade egenskaper på flera avseenden [5]. 
Högpresterande betong kännetecknas av en eller flera av följande egenskaper [6]. 

• Hög hållfasthetstillväxt 

• Hög sluthållfasthet 

• Lägre krypning 

• Hög täthet och därmed hög beständighet samt mycket god slitstyrka. 

HPB har längre liv i hårda miljöer och under minskad underhållning. Beständigheten i högpresterande 
betong ger möjligheter till förlängda underhållsfria perioder för betongkonstruktioner som är utsatta 
för hårda miljöer.  

Ökad draghållfasthet och E-modul kan möjliggöra slanka konstruktioner och utökade spännvidder. 
Ökad spännvidd och reducerad tjocklek skapar stora utrymmen. Detta leder till mindre material 
kostnader. 

Den snabba hållfasthetstillväxten och mindre självtorkning hos HPB möjliggör förkortning av 
byggtiden för platsgjutna konstruktioner och därmed minskar behovet av åtgärder vid gjutning under 
vinter. 

Högpresterande betong är självtorkande, vilket innebär att de inte ger ifrån sig någon fukt till 
omgivningen och kan alltså inte bidra till fuktskador [6]. 

Krympning hos högpresterande betong är lägre än hos normalbetong. Detta är beroende på det låga 
vatteninnehållet 

HPB är värdefull när något av följande krävs: 

• Hög och tidig hållfasthet 

• Låg genomtränglighet 
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• Motstånd mot frost och tö skador 

• Motstånd mot kemikaliska angrepp 

• Hög E–modul i höga byggnader 

• Volym stabilitet. 

2.3 Lådbalk 

2.3.1 Inledning 
Lådbalk består av överfläns och underfläns förenade monolitiskt med vertikala eller lutande liv som 
formar en cellulär struktur. Lådbalk bildas av en eller flera celler med eller utan konsol. Cellerna kan 
vara antingen rektangulär eller trapetsformad. Ett encelligt tvärsnitt visas i Figur 2-7. 

 

 

Figur 2-7 Encelligt tvärsnitt 

Balken vars tvärsnitt är en slutenform (liksom fyrkant, triangel eller cirkel) är naturligt mer styv mot 
vridning än en balk med I- eller T-tvärsnitt. Huvudfördelen med dessa typer av broar ligger i den höga 
vridstyvheten av den slutna lådan som möjliggör variation av höjden varieras längs spannet. Högt 
vridmotstånd ger bron stabilitet och gör formen passande till svängda broar. På detta sätt kan en 
vridstyv struktur som kan sprida excentrisk last erhållas. 

Platsgjuten flercellig armerad lådbalk av betong är avsedd för spännvidden mellan ( 3020 −  m). 
Efterspänd platsgjuten flercellig lådbalk av betong används för spännvidden upptill 60m. Encellig 
trapetsformad lådbalkbro kan byggas med spännvidden ( 5030 − 30 m). Efterspänd förtillverkad 
lådbalk har bevisats vara ekonomisk för långa spännvidder upptill 100  m. Spännvidd- och 
höjdförhållandet för förspänd gjutbetong- lådbalk ligger i skala från 20  till 30  beroende på 
stödförutsättning [11]. 

Följande punkter är fördelar för en lådbalk: 

• högt vridmotstånd 

• lämpligt för broar där någon kurva finns i bronsplan riktning 

• minskad konstruktionshöjd jämför med I-balk och T-balk 

• lämpligt för underhåll och inspektionsarbete 

• estetiska fördelar 

• möjliggör läggning av t.ex. vatten rör, tele och el-kommunikationer, kablar etc. 
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3. Förslag på utformning av extern förspänd lådbalk bro i 
HPB 

3.1 Val av lådbalk 
De olika parametrar vilka skall beaktas för val av lådbalk är: 

• Konstant eller variabel höjd 

• Spannvidd-höjd förhållande 

• Form, mått, antal liv och fläns 

• Underhåll och inspektion. 

Alla faktorer ovan är närbesläktade och de beror också till stor del på konstruktions krav [12] 

3.1.1 Konstant vs. variabelhöjd 
Konstant lådbalk höjd är kanske lättare alternativ. Den är den bästa lösningen för korta spännvidder 
och måttliga spännvidder, ungefär 80  m. Konstant höjd har använts också för estetiska skäl för 
spännvidder upp till 137  m t.ex. Pine Valley Bro i Kalifornia [12]. 

När spännvidden ökas ökar även moment pga egentyngd av bron vid stödet och vanligen kräver en 
variation av höjd och parabolisk valvyta. Det kan också vara mer ekonomiskt att variera snittet. 

3.1.2 Spännvidd och höjd förhållande  
Balkhöjd kan bestämmas enligt följande faktorer som ska vanligen uppfylla ett visst behov t.ex. 
underhåll, nedböjning och brottbeteende. 

Konstant höjd 

Vid val av lådbalk med konstant höjd ska man följa ett förhållande mellan höjd och spännvidd 
31151 0 >> LH  [12]. Optimal värde för detta värde varierar mellan 181  till 201 . 

 

Figur 3-1 visar en frittupplagd bro med konstant höjd. 

 

 

 

Figur 3-1 Lådbalk konstruktion med konstant höjd 
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Variabel höjd med rak kvot 

Vid en sån brotyp skall man följa nedanstående höjd - spännvidd förhållanden [12]. 

Vid stöd 2011161 >> LH , Optimalt 1811 =LH . 

Vid fältmitt 2811221 >> LH , Optimalt 2411 =LH . 

Figur 3-2 visar bron med variabel höjd med rak vot. 

 

 

Figur 3-2 Lådbalk konstruktion med rak vot 

 

Variabel höjd med runt vot 

För bron med runt vot skall man välja höjd-spännvidd förhållanden enligt nedanstående krav [12] 

Vid stöd 2011161 >> LH , Optimalt 1811 =LH . 

Vid fältmitt 5011301 >> LH . 

 

 

Figur 3-3 Lådbalk konstruktion med variabel höjd 

3.1.3 Underhåll och inspektion 
Vid Tvärskott 

Öppningar i tvärskott ska ordnas och ska minst ha måtten 8.0  x 0.1  m (bredd x höjd). Dessa ska 
ordnas så att inspektörer kan genomföra invändig inspektion, se Figur 3-4. Om bredden på tvärbalken 
är mer än 0.1  m ska höjden h ökas till 1h . 

1h bestäms enligt (3.1) 
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( ) 210.11 −+= bh  (3.1) 

=b tvärbalkens bredd i m [13] 

 

 

Figur 3-4 Visar öppning och kablarnas ordning vid tvärskott (Vänster lådbalk med vertikala liv, 
höger lådbalk med lutande liv) 

 

Vid Ribba 

Figur 3-5 och Figur 3-6 visar kabelordningen vid ribba resp. sadel. För att undvika skador som kan 
inträffa och för att underlätta rörelse för inspektörer vid kabels inspektering skall en frihöjd finnas. 

 

 

Figur 3-5 Visar sektion vid ribba (Vänster lådbalk med vertikala liv, höger lådbalk med lutande liv) 

 

Vid Sadel 

 

 

Figur 3-6 Sektion vid fältmitt (Vänster lådbalk med vertikala liv, höger lådbalk med lutande liv) 
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Utrymme med frihöjd mindre än 9.1  m är det obekvämt för inspektörer för att inspektera brons insida. 
Om botten delen av tvärbalksöppning, en ribba eller en sadel inte är jämnt skall betongramp ordnas. 
Detta görs för att underlätta nödvändiga rörelser för inspektörer och indikeras i plan att 
tvärbalksöppningar kvarstår fria och inte nyttas för ledningar, kabel rännor, dragning av kabel eller för 
andra fästanordningar. 

Ingångsplatser i trafikfält och platser som kolliderar med inspektörssäkerhet eller med allmänna 
resande ska undvikas [14]. 

Vid övergångskonstruktioner som undertill är försedda med centreringsanordningar, traversbalkar, 
speciella förankringar och andra anordningar som kräver inspektionsmöjlighet underifrån ska 
utrymmet under konstruktionen ges en bredd av minst 6.0  m [13]. 

Med hänsyn till underhåll och inspektörsarbete och för att ha en styv bro föreslår vi följande 
utformning av lådbalk i högpresterande betong med extern förspänning : 

• Bro med konstant höjd, 

• Överbyggnads slankhet ( )30201 −=LH , 

• Över- och underfläns tjocklek är 250  mm, 

• Lådbalk liv är vertikala och har tjocklek 250  mm. 

Frihöjden som skall underlätta underhåll av balkens insida och inspektering av kablar skall vara 9.1  m 
om det inte andra dimensionering förutsättningar förekommer. Vilka förspänningssystem som väljs 
kommer att föreställas i avsnitt 3.2. 

3.2 Val av förspänningssystem 

3.2.1 VSL-system 
VSL extern förspänning system har använts runt om i världen och det finns två följande typer, som 
visas i Figur 3-7. 

Typ 1: Bunt av trådar i ett stål eller plastiskt rör. Injekterings komponent är normallt cement.  

Typ 2: Bunt av individuella smorde och plastiskbeklädda monosträngar. Dessa är dragna i ett stål eller 
plastiskt rör. Injekteringskomponent är cement utom vid förankring där korrosionsskydd används [2]. 
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Figur 3-7 Två olika typer av tvärsnittet av VSL extern förspänningskabel 

 

3.2.2 BBR system 
BBR offererar ett komplett område av efterspänning och täcker all användning i bärande 
konstruktioner. BBR CONA system, som visas i Figur 3-8, består av 61  strängar med en maximum 
förmåga på 11 MN. Linorna består av en nominell diameter på 13  mm eller 15  mm. De installeras 
inne i strukturen genom stål- eller PE-rör. Systemet använder typiskt för grov liftning t.ex. broar, 
tankar och silor [15]. 

 

 

 

Figur 3-8 Standard BBR CONA 

 

3.2.3 Dywidag-system 
Dywidag har två typer av externa strängar, typ W och typ MC, se Figur 3-9 och Figur 3-10. Linor är 
uppbyggda av 7  eller 19  ståltrådar [16] 
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Figur 3-9 Dywidag sträng typ W. 1- Fettlock, 2- Omslags rör, 3-Slitsrör, 4-PE trumpet, 5- PE 

strängar med korrosionsskydd, 6- Injekteringsbruk, 7- Förankrings plåt 
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Figur 3-10 Dywidag sträng typ MC. 1- Förankring typ MA, 2- PE trumpet, 3- Slitsrör, 4-

Avlänkare, 5- Trådar, 6- Spiral, 7- Injekteringsbruk, 8- PE rör 

 

3.2.4 Kabelföring 
Antalet och kabelplaceringen kan bestämmas från dimensioneringskriterier som är nyttade för 
strukturen. En ordentligt betraktande borde vara given till spänningsfördelningar i det kritiska snittet.  

Det finns två huvud kriterier:  

1. Snittet skall inte krossas eller bucklas under den applicerade spännkraft. 

2. För betongen, snittet skall inte spricka (eller sprickbildning skall vara begränsad beroende på 
strukturens klass och beständighet) [17] 

Kablarna kan antingen ha rak eller sned profil beroende på dimensioneringskrav.  

1. Sned profil är uppbyggd av räta segment som byter riktningen och hänger mellan pelare eller 
väggar av betong eller stål, målet med sneda kablar är att få mindre infästningspunkter och 
bra anpassning till moment av laster, se Figur 3-11 [18]. 

 

 

Figur 3-11 Sned kabelföring 

 

2. Rak profil, kablarna är horisontala och raka genom tvärsnittet. Korta längder av kablar kan 
placeras på olika platsar och excentricitet kan också utnyttjas. Detta försök leder till ett 
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mindre acceptabelt resultat. Det finns många förankrings punkter, vilka gör konstruktionen 
oekonomisk, se Figur 3-12 [33]. 

 

 

 

Figur 3-12 Rak kabelföring ([19], sid. 33) 

 

Figur 3-13 visar kabelföring vilket är mycket nära till en parabolisk form och därför är lämpligt till att 
ta effekt mot moment från laster. Sådan placering av kablar producerar moment. Det också kan leda 
till en större tvärkraftsminskning nära stödet än om vi har kablar med en tvärskott för varje fack [18]. 

 

 

 

Figur 3-13 Optimerad kabelföring enligt Virlogeux [19] 

 

Figur 3-14 visar en ordning som har samma effekt som i Figur 3-13 med nackdel för de stora 
tvärbalkar. Det anses bättre att avvika kablar nära balkliv för att undvika tvärgående böjmoment. 
Härav är det viktigt att kablarna byter riktningen i plan [18]. 

 

 

 

Figur 3-14 Modell med tvärbalkar Pseuda–parapolik extern kabel Virlogeux [19] 

 

Figurerna nedan visar Kabelföring för lådbalk med variabel höjd [19] 
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Figur 3-15 Lådbalk bro med två tvärbalkar 

 

 

 

 

 

Figur 3-16 Lådbalk bro med fyra tvärbalkar 

 

 

 

Figur 3-17 Lådbalk bro med sex tvärbalkar 

3.2.5 Förankringar 
Man kan särskilja två olika praktiska användningar av förspänning system för externa kablar och dess 
förankring. 

System 1: bunt av trådar eller linor in i ursparningsröret vilket är helst av HDPE (High Density 
Polyethylene) men ibland av metall. Kabelrören passerar förankringsblock med hjälp av metallrör som 
ställs i betong struktur. Se Figur 3-18. 

Metallröret eller hylsan kan också användas för att kabelröret passerar tvärbalk eller tvärskott. Efter att 
linor spänns, injekteras förankring och ursparningsrör med cementbruk. Den här metoden är 
egentligen traditionell [19]. 
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Figur 3-18 Förankring och avlänkning zon för system 1 

 

System 2: Detta system består av bunt av smörjd och plastiskbeklädd monosträng (monostrand) som 
är inne i HDPE röret eller rör av metall. De monosträngar som kallas icke-vidhäftande kablar används 
ofta i system 2. Systemet används i tunna konstruktioner t.ex. plana tak. Monosträng är ordentlig 
grupperad och är inspänd i rakt utrymme inne i HDPE rör som visas i Figur 3-19. 

Kabelrör är direkt fast i förankringsblock och tvärbalk eller tvärskott. Mellan strängar i röret injekteras 
cementbruk och monosträngar är spända en efter en. För att undvika sprickbildning i cementbruk inne 
i röret med hänsyn till effekt av sträckning ska monosträngar vara raka och inte visa krängning [19]. 

 

 

 



– 28 – 

PE rör
O     c

täck

upplagsplåt

förankringsblock

injekteringsbruk
monosträng i 
PE-plåtklädsel

HDPE ursparningsrör

A

A
snitt A-A & B-B

B

B

 

 

 

 

Figur 3-19 Förankring och avlänkning zon, system 2 

 

Förankringsskydd 

Kablarna kan förankras i olika delar av struktur, d.v.s. i tvärbalk, liv eller fläns. Förankringzon som är 
utsatt för vatten i närheten av stöd ska skyddas vilket visas i Figur 3-20. 

 

 

 

 

 

ØC>ØPE 

 ØC är öppningsdiameter i betongelement vid avlänkare  
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Figur 3-20 Detaljer för korrsionsskydd av förankring vid stöd 

 

Ursparningsrör 

Metallrör skapar det mesta resurser för att skapa en gapande hål för linor. Röret kan vara bestående av 
mer än ett material inklusive styv stålrör, flexibelt plast eller armerat plaströr och profilerat stålrör. 

Kabelrören måste vara stabila, böjliga och ha följande krav [19]: 

• Bärförmåga mot miljöangrepp och förspännarmering ska ha korrosionsskydd över hela 
längden vid anslutningar mellan sektioner och avlänkningszoner 

• Vattentät 

• Bärförmåga mot skador under konstruktion och installationstid 

• Bärförmåga mot skador under bruks tid som sabotering o.s.v. 

• Brandmotstånd 

• Bärförmåga mot tvärkrafter, vid avlänkningszoner 

• Möjlighet att ersättas och kan ställa nya på plats. 

Konventionell plåtklädsel formad av profilerat bandstål eller PVC rör är inte tillåtet [21]. 
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Korrosionsskydd 

Extern förspännarmering borde vara skyddad för att undvika korrosion under bruks tid. Ursparningsrör 
kan fungera som ett primär spärr mot miljö angrepp. Den andra spärren kan ordnas med en skyddande 
injekteringsbruk inne i röret bland förspännarmeringen.  

Denna korrosionsmaterial borde uppfylla följande krav [19]: 

• Kabelröret är helt fylld och inga luftfickor 

• Vidhäftning med förspännarmering över den hela kabellängden 

• Det ska fungera som ett kontinuerligt smidigt skikt på förspännarmering under livslängd av 
kabeln. Inga sprickor får förekomma av längsgående deformationer 

• Inga deformationer orsakade av tid, temperatur eller sättningar borde förekomma 

• Det skall inte innehålla föroreningar vilka är skadliga för spännarmering 

• Det skall möjliggöra kabelutbyte. 

Korrosionsmaterialet kan vara cementbruk, fett, vax, bitumen eller plast. Cementbruk har använts 
sedan utvecklingen av den konventionella förspänningstekniken. 

Effektivitet av injektering visades i praktiken att bli svårt att kontrollera efteråt om ursparningsröret 
inte är fullständig fylld. Blödning av injekteringsbruk, särskilt i toppen av krökt rör, kan leda till en 
dålig skydd i delar av förspännarmering. En av nya korrosionsskydd system visas i Figur 3-21. 

 

 

Figur 3-21 En av nya korrosionsskydd system 

Resultat av injektering i externa kablar är mycket behaglig för kontroll eftersom ursparningsrör kan 
möjliggöra en enkel inspektion. Om något defekt är upptäckt kan de repareras genom att göra ett litet 
hål i röret för att applicera nytt injekteringsbruk 

Om externa kablar är injekterade med cementbruk blir det svårt att byta ut kablarna. Att lossa 
dragkraften i förspännarmering kan förorsaka att kraften sprider i injekteringsbruk, vilket kan leda till 
brott. Det är tvivelaktigt om kilarna i förankringar lossnar eftersom cementbruk också borde fylla 
utrymme mellan kilarna och förankring element. Därför anser FIP (Fédération Inernationale 
Précontrainte Kommitté) att cementinjekterande kablar inte kan ersättas. 

sprickor i cementbruk kan förekomma på grund av krympning och vibration. Det har visats att 
cementbruk inte är det mest tillämpligt material som kan uppfylla alla krav. 
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Bituminösa produkter, epoxiasfalt och fett har visat sig i några praktiska användningar inte är stabila. 
Sättningen uppkommer i ursparningsrör efter någon tid. Denna sättning är följden av delvis 
ofullständig fyllning i ursparningsrör. 

Man kan konkludera att vax uppträder mycket bra som ett injekteringsbruk för externa kablar. 
Erfarenheten med ursparningsrör fyllda med vax är begränsad [19]. 

3.2.6 Sadel–avlänkar zoner 
Externa kablar kan avlänkas i vissa zoner som visas i Figur 3-22. 

 

 

 

Figur 3-22 Avlänkningszon 

 

Avlänkare eller sadlar består av metallrör eller hylsor som är konkretiserande i tvärbalkar eller 
tvärskott. HDPE rör för externa kablar i system 1 ovan är passerat i konstruktionselement. Kabelns 
radie beror på metallrörets- eller hylsans form. 
 

 
 

Figur 3-23 Sadel-avlänkningszon extern förspännd lådbalk bro 

HDPE rör kan vara direkt konkretiserande, system 2. Naturligtvis kan rören också passera tvärbalk 
eller tvärskott med hjälp av metallrör eller hylsa. 

I andra fall kan avlänkare bestå av en mängd krökta skal av stål, delar av stålrör eller förtillverkade 
betongelement med krökt rör. Plåtklädsel av PE inpassar dem krökta delarna. Denna lösning är 
naturligtvis lämpligt bara om kabeln är pressad i avlänkar zonen i det krökta röret.  

I avlänk-zoner har verkan av tvärkraft på kablar. Tvärkraften är kombinerad med relativa rörelser av 
förspännarmering i längdriktning under påkänningsoperationen.  
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HDPE rör tjocklek i system 1 skall vara tillräckligt stark för att göra motstånd mot högt tvärtryck av 
den förspända armeringen i avlänkare punkter. 

Sadeln bör också inte skada förspännarmerings hållfasthet under strukturens livstid. 

Under påkänningsoperationen bör sadeln inte skada förspännarmering och att inte utvecklas för hög 
friktion i kontaktyta mellan sadel och förspännarmering. Speciella försiktighetsåtgärder bör tas för att 
undvika eventuella skador (friktion och härdning effekt) av förspännarmering. 

Neoprenskuddar med teflon har utvecklats för att undvika friktion och skador av förspännarmering i 
avlänkningspunkter. Detta tillåter glidning av förspännarmering med liten friktion mellan armering 
och sadel [19]. 

3.2.7 Avlänkar och andra ordningseffekt 
Beteende av extern förspänd betongbalk är inte lika med de interna icke vidhäftande förspända 
betongbalken. Främst åstadkommer av sekundär effekt som nämnas ”förlust av kabelns excentricitet” 
vilket medför en stor nedböjning av balk under last.  

Kablarna i externt förspänningssystem är byggda i strukturens tvärsnitt vid avlänkare eller förankring. 
Kabel mellan två avlänkningspunkter är fri för rörelse. Detta leder till att kabel inte följer 
betongensnedböjning frånsett vid avlänkningszoner, vilket visas i Figur 3-24. 

 

 

 

Figur 3-24 Nedböjning och förlust av kabels excentricitet i extern förspänd betongbalk [22] 

 

Faktorer som främst medför förlust av kabelexcentricitet i extern förspänd betongbalk är avståndet 
mellan avlänkare och antal avlänkare.  

Inverkan av avståndet mellan avlänkare 

Avlänkaravståndet har betydelse för förlust av excentricitet mellan kabel gruppen och 
betongsektionen. Provningar enligt [22] har visat att fritt upplagd balk med spännvidd 2.5  m som 
hade stort avlänkaravstånd 3d =S  m har mer förlust av excentricitet än den som hade kortare avstånd 
mellan avlänkare, Figur 3-25 och Figur 3-26. 
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Figur 3-25 Extern förspänd betongbalk, 2-avlänkare, 8.20ps =dL , 35.0d =LS  

 

 

 

 

Figur 3-26 Extern förspänd betongbalk, 2-avlänkare, 8.20ps =dL , 58.0d =LS  

 

Figur 3-27 illustrerar jämförelse av kabel excentricitetsförlust mellan 8.1d =S  m och 3d =S  m vid 
mittfält, vilket är kritisk för böjning.  

 

 

 

Figur 3-27 Last-eccentricities förlustkurva 
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Inverkan av avlänkare ordning 

Böjhållfasthet av extern förspänd betongbalk minskar på grund av förlust av excentricitet vid mittfält. 
För att eliminera förlusten ordnas en ytterligare avlänkare i mittfält, Figur 3-28 

 

 

 

Figur 3-28 Extern förspänd betongbalk, 3-avlänkare, 8.20ps =dL , 29.0d =LS  

Extern förspänd betongbalk i Figur 3-28 visar att böjverkningssätt är starkare än extern förspänd 
betongbalk i Figur 3-26. Av detta kan man peka på att en lämplig ordning av avlänkare i extern 
förspänd betongbalk, vilken eliminerar förlusten av kabels excentricitet, skall beaktas i dimensionering 
av externa spända betongbalkar. Figur 3-29 visar excentricitetsförlust med hänsyn till avstånd och 
ordning av avlänkare [22] 

 

 

 

Figur 3-29 Last - nedböjning kurva 

 

3.2.8 FRP-Fiber Reinforced Polymers 
En ny intressant utveckling är att använda kolfiberarmering istället för konventionella spännlinor. 
Kolfiberarmering har högre draghållfasthet och därmed behövs färre enheter. Korrosion existerar inte 
på kolfiberarmering. Finns det andra tänkbara nedbrytningsmekanismer? 

Högre hållfasthet ger högre uppspänningskrafter vilket innebär att förankringar och kopplingar måste 
utvecklas. Ett problem med extern FRP-kabeln är förankringen. På grund av dess anisotropi kan 
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vinkelrätta krafter krossa kabeln, vilket blir problem för några kilsystem. Det pågår en hel del 
forskning för att få till dessa detaljer dock finns ännu inga färdiga koncept. 

På grund av lägre vikt (ca. en femte del av stålets), högre draghållfasthet och bra generell 
miljöbeständighet är kolfiberbaserade kablar alltmer använda som betongarmering. Reduktion hos 
vikten innebär bättre behandling och lättare installation jämfort med stål. De här elementerna orsakar 
mindre böjning på grund av egentyngden, vilken höjer lastkapacitet medan den möjliggör 
konstruktioner med längre spannvidder [23]. 

 

Tabell 3-1 Egenskaper av stål och FRP kablar, Pisani (1998) 

 

Typiska egenskaper 

Stål( ASTM 
Grade 270, 
Euronorm 
Fe7S1860) 

 

GFRPGlasline®

 

AFRPArapree® 

 

CFRPLeadline®

Fiber volym kvoten (%) 

Densitet (g/cm3) 

Draghållfasthet, 20˚C (MPa) 

Skjuvmodulen, 20˚C (GPa) 

Brott förlängning (%) 

Längdutvidgningskoefficient, 

axial riktning (10-6/˚C) 

Längdutvidgningskoefficient, 

radiell riktning (10-6/˚C) 

Hållfasthetsminskning under 
belastning efter 100 år (%) 

Relaxation, 20˚C (%) 

--- 

7.85 

1860 

195 

>3.5 

12 

 

12 

 

~0 

 

3 

65 

2.15 

1500 

50 

3.0 

5.2 

 

~35 

 

30 

 

4 

50 

1.25 

1490 

62 

2.4 

-1.8 

 

~35 

 

35 

 

>30 

65 

1.6 

1840 

147 

1.3 

0.68 

 

~20 

 

~0 

 

3 

 

Just nu finns det tre huvudprodukter tillgängliga i Japan: 

• Leadline stänger/tendons, tillvärkas och levereras av Mitsubishi Chemical Company 

• Carbon Fibre Composite Cable (CFCC) tillvärkas och levereras av Tokyo Rope 
Manufacturing Co., Ltd. 

• Nippon Steel Advanced Carbon Fiber Composite (NACC) strängkablar, tillvärkas och 
levereras av The Suzuki Metal Industry Co., Ltd. och Nippon Steel Corp. 

Leadline och CFCC är alldeles bra etablerade och har användningshistoria från 1987-88. CFCC och 
NACC är multipla snedvrida kablar. Leadline är en individuellstång [23] 
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Leadline Stänger/Kablar 

Stänger har den specifika tyngdkraften av 6.1 , relaxationstalet på 42 −  %  vid C°20 , 
längdutvidningskoefficient på C°⋅ − 11068.0 6  i längdriktningen. Stängarna har drag modulen 147 
GPa och 5.1  till 7.1  %  förlängning vid bristen. Stängerna är tillgängliga i många diametrar med 
huvudtyper av yta visad i Figur 3-30. 

 

 

Figur 3-30 Olika typer av Leadlines ytor 

 

Inskärningar är gjorda för att förbättra spänningsöverföringen och kontakt mellan stången och 
omgivande betong [23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3-2 Egenskaper hos Leadline stång 

 Runda Stångar Insärpta Stångar 

Beteckning R1 R3 R5 R8 R10 R12 R17 D5 D8 D10 D12 

Diameter  
(mm) 

1 3 5 8 10 12 17 5 8 10 12 

Dragkraft   
(kN) 

1.8 16 44 111 170 255 512 40 104 162 245 

Tvärsnitsarean 
(mm2) 

0,8 7,1 19,6 49,0 75,4 113,1 227 17,8 46,1 71,8 108,6 

Vikt          
(g/m) 

1.2 11 32 78 119 178 360 30 77 118 177 
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Två huvud-typer av förankringar användes, kil-typen och injekteringsbruks-typen och de visas i Figur 
3-31 

 

  

Figur 3-31 Kil- och Injekteringsbruk-typer av förankringen använda med Leadline 

 

Kil typ användes både för förspänning som för efterspänning. Cementinjekterade förankringar brukar 
användas för efterspänning. Som tidigare sagt, Leadline stänger har använts i många 
tillämpningsområden från långa spännvidder till jordförankringar. De här stängerna plåtrullas lät med 
längden av 500  meter och packas i ringar med diameter på 2  m för lättare transport och lagring [23] 

Carbon Fibre Composite Cable 

CFCC elementer är gjorda av PAN (polyacrylonitrile) baserad på kolfiber. Fibrerna användes i form 
av ”tow” som stängas för att få primärt sträng. Stångensyta är speciellt belägna. Flera stycken strängar 
användes för att utförma vridandekabeln utformas. Den utformade kabeln uppvärms för att framkalla 
vidhäftning mellan beläggningen och limmet runt enskilda strängar. CFCC är tillgängligt i form av 
enskilda strängar och kablar som innehåller 7 , 19  och 37  strängar. 

Elementerna är tillgängliga i tre typer baserade på olika limsystem, och används vid olika 
temperaturområde som visas i Tabell 3-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3-3 Detaljer om CFCC elementer baserad på tillgängligt limsystem 

Klass Limtyp Draghållfasthet 
(kN/mm2) 

Dragmodulen 
(kN/mm2) 

Brottfölängning 
(%) 

130˚C Typ 

180˚C Typ 

240˚C Typ 

Modifierad Epoxy 

Värmebeständig  

Epoxy Bismalimid 

0.088 

0.068 

0.078 

3.5 

3.9 

3.5 

4.2 

1.7 

2.5 



– 38 – 

CFCC elementer har draghållfastheten på 8.1  GPa, G-modulen 137  GPa, brottförlängning på 6.1  
% . Koefficienten av spänningsrelaxation är 65.0  vid C20°  i period av 10  timmar och 5.2  vid 

C20°  i period av 50  timmar. Krypningen är 04.0  %  över 1000  timmar vid C180°  och har 
koefficienten av termalexpansion på C106.0 6°⋅ −  i längdriktningen vid temperaturer mellan C°20  
och C180° . 

NACC Sträng 

NACC sträng liknar med CFCC och har varit utvecklad av The Kajima Corporation, Nippon Steel 
Corporation, Nippon steel Chemical Co., Ltd., och Suzuki Metal Industry Co., Ltd. Strängar byggas av 
kolfibrer och är tillgängliga i 7 , 19  och 37  trådkablar, använder bodda PAN- och pichbaserad 
kolfibrer. Figur 3-32 visar tre typer av NACC strängar. 

 

 

 Figur 3-32 Typer av NACC sträng element 

 

Materialet har relaxationskoefficient från 5.0  till 5.1  %  vid 1000  timmar. Det finns två typer av 
förankringar i vilken används tryckinjektering. I den första förankringstypen används enkla strängar. 
Förankringssystemet är ickemetall och tillverkas så att bodde kol- och glasfiber används, som visas i 
Figur 3-33. I den andra används metallförankringsände för multisträngar, Figur 3-34 [23]. 

 

 

 

Figur 3-33 Ickemetall ankare för NACC sträng 
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Figur 3-34 Ändförankrings detaljer för multisträng system 

 

Förankring 

Huvudfrågan för dimensioneringsproblematiken är hur den tillgängliga draghållfastheten kan utnyttjas. 
Man kan inte använda den konventionella förankringstypen med stora sammansatta kablar på grund av 
materialets relativa låg sidoegenskaper, inklusive skjuvhållfasthet. Nya förankringssystem utvecklades 
av tillverkarna, så att sammansatta kablar når upp till 90  %  av den totala brotthållfastheten av den 
individuella kabeln innan brottet i förankringen [24]. 

Det finns två huvudtyper av förankringar, kilankare och ”grout-potted” ankare som visas i Figur 3-35. 

 

 

Figur 3-35 Bild av en kil- och ”grout-potted” ankare 

3.2.9 Kilankar system 
Kilankar system liknar de som används i stål förspänningssystem. Det största problemet med den här 
typen är att lokala skador som kan uppkomma. Provningarna har visat att kablarna är fortfarande 
effektiva efter lokala skador (Nanni et al. 1996). Al-Mayah et al. (2001) genomförde provning med 
rostfritt stål kil ankare med positiva resultat. Förankringskilar har producerats av ickemetalliskt 
material (Harada et al.). Trots glidning mellan stång och ankaren ser konstruktörerna detta är en 
praktisk metod. 

Pincherira och Woyak (2001) jämförde kåda injekterade hylsa med en förankringskil med en tunn 
metallisk hylsa mellan stång och kil, se Figur 3-36. Testens slutsatser var att kådinjekterade hylsan har 
varit mer ansträngt intensiva och krävde längre förankringslängd för att överföra krafter [24]. 
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Figur 3-36 Olika förankringstyper testade av Pincherira och Woyak (2001) 

 

3.2.10 ”Grout-potted” Ankare 
”Grout-potted” ankare skapas när man placerar kabeln in i en kådfylld kon eller injekteringsbruk. Ett 
problem med den här typen är att brottet uppstår på grund av utdragning från konen. En lösning att 
göra kådfyllda ankare mer effektivare kan vara att den har variabel styvhet över ankarens hela längd. 
Det här kan reducera spänningar som uppkommer under belastningen. 

Figur 3-37 visar konen som är fylld med olika injekteringsbruk och har varierande styvhet. Vid 
ankarens ände är injekteringsbruks elasticitetsmodul lägre. Detta resulterar bättre spänningsfördelning 
med lägre toppspänning [24]. 
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Figur 3-37 Spänningsfördelning i en kon, från Erki och Rizkalla (1993) [24] 

 

FRP kablar användes, i många konstruktioner, bl. a. Hexagonal Marine Structure(för The Ministry of 
Transportation), Hisho Bridge – Tsukude Country Club, Birdie Bridge (för The Southern Yard 
Country Club) [23]. 
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4. Tidigare genomförda broar med extern 
förspänning 

4.1 Bavarian exempel med extern förspänning 

4.1.1 Ledande projektet (Ruderting) 

Ruderting bro på väg 85  från Passau till Cham i Tyskland är ett ledande projekt. I detta projekt 
användes extern förspänning. Bron har 6 spännvidder. Spännvidder är 36  m, 4  à 45  m, 36  m. Bron 
passerar Haselbachtal dal på en höjd cirka 43  m. Den raka resvägen och den låga krökningsradien har 
gett det optimala kravet för att använda extern förspänning. Överbyggnad har lådbalk med en höjd på 

7.2  m och reguljär spännvidd är 45 m dvs. slankheten är ( )457,2  = ( )7,161  Bronselevation visas i 
Figur 4-1 [25]. 

 

 

Figur 4-1 Långsektion för Ruderting bron 

Ingen konstruktionsmetod var specificerad i planer. Bron kunde byggas med provisorisk ställning eller 
stegvis lansering. Därför undersöktes både metoder och ingick i projektplan. 

Det djupgående uppdraget av (road administration) vägverket i Passau var efterfrågat i hela Europa. 
Alternativa förslag var tillåtna under följande förutsättningar: 

• Inga ändringar i spännvidder och totallängd, 

• Överbyggnads slankhet är 161≤LH , 

• Kablarna måste vara utbytbara under den högsta trafiklasten Klass 3030 , 

• Brott av sprickbildning är tillkännagivet, 

• Möjlighet att trafiklast ökas med 20  %  genom konstruktions livs höjd med 4  ytterliga 
kablar, 

• Inga förspänningar i tvärled. 

Ungefär 32  kablar är excentriska. Kablarna är placerade längs botten i fälten och ovanför vid stöden.  
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Förankringen till kablarna har utförts i tvärskott. De är placerade 8  m före och efter tvärbalk vid 
stödet. Resten av kablar är placerade i tvärsnittstyngdpunkt och är bara förankrade i slutet av tvärbalk. 
Kontinuerlig och kabelkoppling böjdes i två sadlar p.g.a. lätt nedböjning i bron. Tvärbalken och 
förankring till kablarna visas i Figur 4-2 [25]. 

 

 

Figur 4-2 Tvärskott och kabel förankring 

 

4.1.2 Standard dimensioneringsmetod 
På grund av dem goda erfarenheter som församlats av det ledande projektet och fördelar för extern 
förspänning bestämde vägverket i Passau att införa den här förspänningsmetoden som en standard 
dimensioneringsmetod för broar med lådtvärsnitt. Vägverket antog följande fördelar särskild med 
hänsyn till beständighet och underhål: 

• Det är lätt att kontrollera kablar, 

• Kablarna är utbytbara, 

• Kablarna kan utsättas till sekundär dragning (omspänning), 

• Kablarna har hög kvalitet och korrosionsskydd, 

• Spänningen av trafik vibration är liten, 

• Partiell förspänning kan utnyttjas för ekonomiska konstruktioner och kabel verkningssätt 
ersätter en stor mängd av konventionell armering, 
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• Kablarna är inte placerade i liv vilket gör enkelt att gjuta betong, 

• Byggplats är mindre väder beroende för ingen cementinjektering i kablar är nödvändig. 

Normer för extern förspänning är inte införda av (building administration) boverket i Tyskland. Därför 
har vägverket erbjudit experter för att formulera föreskrifter vilka är baserad på erfarenheter från 
ledande projekt [25]. 

För vidarekonstruktioner kan följande normer användas: 

Gränsstadium för avsläppning 

( )( ) 0.03,, kxc, ≤QtPGσ     (4.1) 

xc,σ  axialspänning av betong, 

G  egentyngd av struktur, 

( )tP  spännkraft i tiden t , inklusive förlust av förspänning med hänsyn till krypning, krympning och 
relaxation, 

kQ  trafiklast enligt modellen i DIN 1072. 

Gränsstadium för dragspänning i betong under konstruktion 

( )( ) 0.3,,c ≤QtPGσ  N/mm2 för betong B35   (4.2) 

( )( ) 5.3,,c ≤QtPGσ  N/mm2 för betong B45   (4.3) 

cσ  betongsspänning i extremfiber av snittet, 

G  egentyngd av struktur, 

( )tP  spännkraft i tiden t , inklusive förlust av förspänning med hänsyn till krypning, krympning och 
Relaxation, 

Q  variabla laster enligt (snö, vind och sättning). 

Gränsstadium för dragspänning i betong tvärriktning 

( )( ) 0.4,,c ≤QtPGσ  N/mm2 för betong B35   (4.4) 

( )( ) 0.5,,c ≤QtPGσ N/mm2 för betong B45   (4.5) 

cσ  betongsspänning i extremfiber av snittet, 

G  egentyngd av struktur, 

( )tP  spännkraft i tiden t , inklusive förlust av förspänning med hänsyn till krypning, 
krympning och relaxation, 

Q  variabla laster enligt (snö, vind och trafik). 
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Gränsstadium för spännarmering 

Spänning före låsning 

Det minsta värdet av ptkmaxp0, 85.0 f⋅=σ  eller ptukmaxp0, 75.0 f⋅=σ   (4.6) 

Spänning efter låsning 

Det minsta värdet av ptkmaxp0, 80.0 f⋅=σ  eller ptukmaxp0, 75.0 f⋅=σ   (4.7) 

Gränsstadium för sprickbildning 

Minimiarmering är enligt DIN 4227-1 

Brottgränstillstånd för utmattning 

Sprickbredd kontrolleras enligt DIN 4227 

Brottgränstillstånd 

RPQG ≤⋅+⋅+⋅ 0.175.175.1     (4.8) 

Eller 

RPQG ≤⋅+⋅+⋅ 5.175.125.1     (4.9) 

Tvärkraft 

Ingen spänning analys är nödvändig för brukgränstillstånd. I brottgränstillstånd sker analysen enligt 
DIN 4227-1 [25] 
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Hisho Bro 
Bron är 111 m lång med fri spännvidden på 75  m och bredden på 6.3  m. Taisei Corp. har byggt den i 
Juni 1993. Bron är det första exemplet av kombination mellan externa och interna förspända kablar. 
Figur 4-3 visar vyer, elevation och tvärsnittsmått för Hisho bro. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4-3 Hisho bron med extern och interna förspända kablar 
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För inre kablar användes CFCC kablar som består av 7  strängar 5.12=d  mm och efterspändes med 
hjälp av multi-type die-cast förankringen som visas i Figur 4-4. Den totala längden av CFCC element 
är 177.17  m. För externa kablar användes samma typ av kablar, men efterspänning gjordes med 
multifästing kådan - fyllda förankringen som visas i Figur 4-5. 033.2  m långa CFCC element 
användes för extern efterspänning.  

Det var 5  %  skillnad i spänningsnivån, som procent av brotthållfastheten mellan interna och externa 
kablar. Nivåer vid efterspänningen var 65  %  och 60  % , vid transferen på 60  %  och 55  %  och 
under dimensioneringslasten på 55  %  och 50  %  för interna och externa kablar respektive [23]. 

 

 

Figur 4-4 Förankring till interna efterspända kablar 

 

 

Figur 4-5 Förankring till externa efterspända kablar 
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5. Normer för extern förspänning 

5.1 Inledning 
I detta kapitel presenteras dimensioneringskrav från Eurocode och British Standard för konstruering 
och byggandet av lådbalkbroar med extern förspänning.  

I Sverige finns inga normer för lådbalkbroar med extern förspänning. Därför har allmänna 
dimensioneringskrav som gäller lådbalk konstruktioner och spännarmering från Bro 2004 och BBK 04 
studerades för att få hjälp av de grundläggande dimensioneringskrav för vårt mål. 

Vi studerade brandskyddssystemen. I detta kapitel presenteras två alternativ för brandskyddssystem 
med testresultat. 

5.2 Eurocode 

5.2.1 Extern förspänning 
Dimensionering antagande 

• Konstruktionsanalys är uppförd enligt den nominella tvärsnittsarea av förspänningsstål och det 
karakteristiska värdet av karaktäristiskt provningshållfasthet, k1.0p ⋅f  och karaktäristiskt 

draghållfasthet, pkf  och karaktäristisk töjning vid brottet ukε . 

• Dimensionerade elasticitetsmodul pE  kan antas 205  GPa för tråd och stång. Det nominella 

värdet ligger mellan 195  och 210  GPa. 

• Dimensioneringsvärde av 195  GPa kan antas för strängar. Det nominella värdet ligger mellan 
185  och 205  GPa. 

• Den dimensionerande medeldensitet hos stålet kan antas: 

För tråder och strängar är den 7810  3mkg  och för enskild stång är den 7850  3mkg  

• Temperaturutvidgningstal för dimensioneringssyfte kan antas på 16 K102 −− ⋅⋅  för 
förspänningsstål. Skillnaden mellan detta värde och temperaturutvidgningstal för betong kan 
ignoreras. 

• Värdet givet ovan kan användas i ett temperaturområde mellan C40°−  och C100°+  för 
förspänningsstål i den färdiga konstruktionen. 

• Dimensioneringsvärde för spänning erhålls från den idealisk-karakteristisk diagram dividerad 
med säkerhetsfaktor för förspänning sγ . 

Säkerhetsfaktor hos spänning för varaktig och tillfällig last är 15.1=sγ . 

Säkerhetsfaktor hos spänning för olyckor är 0.1=sγ . 
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Figur 5-1 visar spänning-töjnings arbetskurvan för förspännings stål. Den dimensionerande 
töjningsgränsen kan antas vara ukud εε ⋅= 9.0 . Om mer exakt värde inte är bekant rekommenderas 
töjningsgräns 02.0=udε  och spänningsförhållandet 9.01.0 =⋅ pkkp ff  eller en horisontal linje utan 
töjningsgräns vilka visas med linje B i Figur 5-1 [27]. 

 

 

 

5.2.2 Maximum påkänningskraft 
Den maximala kraften som appliceras till en kabel P0 (kraften i den aktiva änden under dragning) skall 
inte överskrida följande värde [27]. 

max,0p0 σ⋅= AP  (5.6) 

pA  tvärsnittsarean för kabeln, 

max,0σ  den maximala spänningen som appliceras till kabeln är det minsta värdet  av (5.7(a)) 
och (5.7(b)) 

pkmax,0 8.0 f⋅=σ  (5.7(a)) 

eller 

k1.0pmax,0 9.0 ⋅⋅= fσ  (5.7(b)) 

 

 

Figur 5-1 Dimensionerande spänning - töjning diagram för förspänning stål 
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pkf  karaktärisk draghållfasthet 

k1.0p ⋅f  karaktärisk provningshållfasthet 

5.2.3 Begränsning av betongspänning 
Tryckspänning följd av förspänningskraft och andra laster som har inverkan vid uppspänning eller 
byte av kablar i betongkonstruktionen måste begränsas till följande: 

( )tf ckc 6.0 ⋅≤σ  (5.8) 

( )tf ck  är den karaktäriska tryckhållfastheten i betong vid tiden t när strukturen är utsatt för 
förspänningskraft [27]. 

5.2.4 Förspänningskraft 

Förspänningskraft vid 0tt =  som appliceras omedelbart till en betongstruktur efter uppspänning och 
förankring får inte överskrida det följande värdet: 

pm0pm0 σ⋅= AP  (5.9) 

pm0σ  spänning i kabel omedelbart efter uppspänning och är det minsta värdet av (5.9(a)) 
och (5.9(b)) 

pkpm0 75.0 f⋅=σ  (5.9(a)) 

eller 

kp0.1pm0 85.0 ⋅⋅= fσ  (5.9(b)) 

Den varierande förspänningskraft ( )txP ,  längs kabeln vid en given tid t och avstånd x från den aktiva 
änden är skillnaden mellan m0P  och summan av alla förluster iPΔ . 

Följande effekter måste beaktas vid bestämning av förspänningskraft m0P : 

• elastisk deformation cPΔ , 

• korttids relaxation rPΔ , 

• förluster med hänsyn till friktion ( )xμPΔ , 

• förankringsglidning s1PΔ . 

Medelvärde av förspänningskraft tPm  vid tiden 0tt >  skall bestämmas med hänsyn till 
förspänningsmetod. Förutom de angivna effekterna ovan måste långtidsförluster typ krypning och 
krympning i betongen och relaxation av förspänningskabel beaktas [27]. 
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5.2.5 Förankring 
De minsta tillåtna krökningsradierna för kablar vid avlänknings zoner bortom ankarplattan visas i 
Tabell 5-1. Lineär interpolation mellan tabellvärdena är tillåten. 

 

Tabell 5-1 Minimum krökningsradier vid förankringen 

Slingor Kablar Minimum radie (m) 

19ф13 mm el. 12ф15 mm 54 ф 7 mm 3.5 

31ф13 mm el. 19ф15 mm 91 ф 7 mm 4.0 

55ф13 mm el. 37ф15 mm 140 ф 7 mm 5.0 

 

Kablarna kan förankras vid olika delar av konstruktionen, t.ex. slutblock, tvärskott, vid liv eller fläns. 
Vid utformning av förankringen måste spänningskoncentrationen i bärandekonstruktionen tas hänsyn 
till oberoende av konstruktionen är av stål eller armerad betong. Man måste ta hänsyn till även 
excentrisk last från uppspänningssekvensen. 

Specificering av armeringen skall vara så att sprickbildning skall undvikas eller sprickbredden skall 
begränsas 

Förankringar skall positioneras symmetrisk omkring den centrallinjen av lådbalken. Detta görs för att 
undvika ojämna permanenta krafter i konstruktionen. Förspänningssekvens kan väljas för att minimera 
den ojämna kraften under förspänning. Obalans i krafter kan undvikas med hjälp av att använda två 
eller flera domkrafter samtidigt [21]. 

5.2.6 Avlänkare 
Avlänkaren skall uppfylla nedanstående krav: 

• Ta emot både normalkrafter och tvärkrafter från kablarna och föra över dem till konstruktionen. 

• Tillförsäkra, utan oacceptabelt vinkel ändring, kopplingen mellan två raka sektioner av kabeln. 

Rör genom vilka kablarna går vid avlänknings zoner skall göras av stål eller HDPE. De skall klara 
radialtryck och longitudinalrörelse av kabeln utan att skada och förstöra kablarnas egentliga 
funktioner. Plåtklädsel gjord av stål skall böjas till specificerade vinklar. 

Vid frånvaro av angivna godkända dokument för systemet får man ta den minsta krökningsradien för 
kabeln vid avlänkningszoner. Dessa radier visas i Tabell 5-2. 

 

Tabell 5-2 Minimum radier vid avlänkningszon 

Slingor Kablar Minimum radien (m) 

19ф13 mm el. 12ф15 mm 54 ф 7 mm 2.5 

31ф13 mm el. 19ф15 mm 91 ф 7 mm 3.0 

55ф13 mm el. 37ф15 mm 140 ф 7 mm 5.0 
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Lineär interpolation mellan tabellvärden är tillåten. Avvikelser up till 02.0  rad är tillåtna utan 
speciell sadel-avlänkare. Man skall ta hänsyn till krafterna vid avlänkare i beräkningen. [21] 

5.2.7 Förluster av förspänning 
Förluster omedelbar deformation av betong 

Förlusten cPΔ  kan antas som en medelförlust i varje kabel och kan räknas enligt följande: 

( ) ( )[ ]∑ Δ⋅⋅⋅=Δ tEtjEAP cmcppc σ  (5.10) 

( )tcσΔ  spännings avvikelse p.g.a. ändring i kablarnas tyngdpunkt vid tiden t , 

j  koefficient lika med ( ) nn 21− , 

1 för permanent avvikelser efter förspänning, 

n  antal identiska kablar som successivt förspännas, 

( )tEcm  Medel elasticitets modul av betongen vid tiden t  [27]. 

Förluster Friktion 

Friktionsförlust ( )xμPΔ  i efterspända kablar kan beräknas enligt följande 

( ) ( )( )kxePP +⋅−−⋅=Δ θμ
μ 1x 0  (5.11) 

θ  summan av vinkeländring över avstånd x ( oberoende av tecken eller riktning), 

μ  friktionskoefficient mellan kabel och ursparingsrör, 

k  avsiktlig vinkelförskjutning (per längd enhet), 

x  avstånd längs kabel från punkten där förspänningskraft är lika med 0P . 

Värdet k  beror på: 

• Yrkesskicklighet (Kvalitet av utförande), 

• Avstånd till upplaget mellan kablar, 

• Typ av rör eller plåtklädsel som används, 

• Grad av vibration som används i betong placering. 

Värdet μ  beror på: 

• Ytegenskaper hos kablar och röret, 

• Närvaro av korrosion, 

• Förlängning av kabel och kabel profil. 
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Friktionskoefficienter μ  för olika utförande är givna i Tabell 5-3. 

 

Tabell 5-3 Friktionskoefficient μ  för stål och HDPE rör 

 Friktionskoefficient, μ  

 Stål rör HDPE rör 

Smörjade strängar 0.18 0.12 

Smörjade trådar 0.16 0.10 

Icke smörjade strängar 0.25 0.14 

Icke smörjade trådar 0.24 0.12 

 

Värdet k kan vanligen vara mellan 01.0005.0 << k  (enligt European Technical Approval) 

För externa kablar som består av parallella trådar eller strängar kan förspännings förluster vid avsiktlig 
vinkelförskjutning ignoreras [27]. 

Långtidsförluster av efterspänning 

Långtidsförlust kan beräknas genom att beakta de två följande reduktioner av spänning: 

• töjningsreduktion som är orsakad av betongdeformation, krypning och krympning under ständig 
last, 

• spänningsreduktion i stål relaxation under drag. 

Relaxation av stål beror på töjningsreduktionen, krypning och krympning. Interaktionen kan vanligen 
och ungefärligen tas i beräkning med en reduktionsfaktor på 8.0 . 

Långtidsförluster vid avstånd x under ständiga laster för före- och efterspänning beräknas enligt 
(5.12). 
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rscp, ++Δσ  variation av spännig i kabel p g a krypning, krympning och relaxation vid avstånd x 
och tiden t , 

( )0s , ttε  bedömd krympning, 

α  cmp EE , 

pE  E-modul för förspänning kabel (se dimensionerings antagande), 

cmE  E-modul för betong 
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prσΔ  bestämd för en spänning av ( )qg0pp += σσ , 

( )qg0p +σ  initialspänning i kablarna  förspänning och kvasipermanent påverkan, 

( )0, ttϕ  kryptal vid tiden t  och lastapplikation vid tiden 0t , 

( )qgc +σ  spänning i betongen som ligger intill kabel. Denna spänning är p.g.a. egentyngd och 
andra kvasipermanent påverkan, 

0cpσ  initialspänning i betong som ligger intill kablarna. Denna spänning är  förspänning, 

pA  area av alla kablar vid beaktad nivå, 

cA  area av betongsnitt, 

cI  tröghetsmoment av betongsnitt, 

cpz  avståndet mellan tyngdpunkt av betongsnitt och kabeln [27]. 

5.2.8 Kabelrör 
Rören för efterspända kablar skall placeras och konstrueras så att: 

• Betongen skall placeras försiktigt utan att skada kabelröret, 

• Betongen skall stå emot krafterna av kabelröret i de krökta delar under och efter påkänning, 

• Inget injekteringsbruk skall läcka till andra rören under injektering. 

Buntade rör i efterspänt element borde inte normalt samlas ihop utan de parvis placeras vertikalt. 

Den minsta fri avstånd mellan rören ska vara enligt Figur 5-2. 

 

 

 

Figur 5-2 Minsta fri avstånd mellan kabelrör [27]. 

Röret borde ha en god förmåga för att stå emot en inre nominell tryck på 2mmN1.0 ⋅ . Högre 
tryckförmåga krävs när kabelföring förs med ett högre injektionstryck. 



– 55 – 

Inre diameter för röret måste ha minst ( ) 21
p6.1 λ⋅ . Där pλ  är nominell kabel tvärsnitt när cementbruk 

används. 

När kabel röret är fylld med smörjolja eller vax måste röret ha förmåga mot temperatur och inre 
tryckändringar som specificerad av det tekniska godkännande dokumentet. Inverkan av temperatur- 
ändringar mellan rör och fyllningssammansatta material får inte skada kabelns korrosionsskydd. 

Vid frånvaro av godkännande dokument till systemet måste tjockleken t av stålröret kan vara det 
största av följande värdet: 

50φ≥t  

mm5.1≥t  

där φ  är extern diameter 

När stålrörets snitt är sammansatta genom svets måste röret ha minsta tjocklek på 3 mm. Stålröret 
skulle kunna böjas till en radie på 20  gånger av diametern utan avsevärd nedböjning av den 
ursprungliga tvärsnittsformen. 

Vid frånvaro av godkända dokument till systemet måste tjockleken t av HDPE rör ta det största värdet 
av följande: 

16φ≥t  eller mm5≥t . Där φ  är extern diameter. 

Materialet av HDPE röret måste ha ultra violett motstånd och ha åtminstone en antioxidations halt på 
1000  ppm [21]. 

 

 

5.3 British Standard (BS) 

5.3.1 Inledning 
Bärförmågan hos extern förspända konstruktioner beror på det statiska systemet. Om kablarna inte är 
tillräckligt inspända till konstruktionen, betongens deformation som uppstår mellan två avlänkare kan 
minska momentkapaciteten av konstruktionen. Otillräckligt uppspända kablar kan överdrivet vibrera 
och detta kan resultera i utmattningsbrott. 

5.3.2 Böjning 
Brotthållfastheten av konstruktionen med icke vidhäftande förspänning är beroende av spännkraften. 
Man måste vara beredd på att den verkliga spännkraften kan vara mindre än den antagna vid 
dimensionering. Den här kan uppkomma, till exempel, som ett resultat av att domkraften blir minde än 
den planerade eller den verkliga förspänningsförlusten blir större än den beräknade.  

Plana snitt med förspänningskablar i vidhäftande förspända konstruktioner kan antas att kvarstå plana. 
Detta antagande beror på att kabeln kvarstår häftad i betongen och därför är det inte giltig för icke 
vidhäftande förspänning. Ökning av töjningen i stålet i icke vidhäftande förspänning i brott är mindre 
än för vidhäftande kablar och det är inte tillräckligt att uppnå flyt [4]. 
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5.3.3 Skjuvning 
Dimensionerings regler för skjuvning i balkar givna i BS 5400 Part 4 är empirisk och baserad på 
testresultaten av vidhäftande kablar. De är därför inte lämpliga för icke vidhäftande förspänning. För 
att bestämma skjuvbärförmåga kan man anta att icke vidhäftande förspänning behandlas som armerat 
snitt med en extern applicerad last. 

Dimensionering för skjuvning är baserad på en form av fackverksanalogi och medför en stor kraft i 
dragsträng än den skulle antas enligt böjningsteorin. Det här finns in i BS 5400: Part 4: 1990.  

5.3.4 Vridning 
Så som vridningsregler för vidhäftande kablar i BS 5400 Part 4 skapar inga tillåtelser för de nyttiga 
effekter av förspänning. Därför krävs det inte någon modifikation för det icke vidhäftande förspända 
systemet. [4] 

5.3.5 Förspänningsförlust 
Med användning av icke rörbeklädnade system eller rör med smörjde eller vaxade strängar menas att 
förspänningssystemet som är använt i extern och icke vidhäftande förspänning har lägre 
friktionskoefficienter än de vidhäftande systemen. Med extern förspänning elimineras 
vibrationsförluster [4]. 

Trots att vidhäftning saknas ska det inte ändra förlustsmedelvärde p.g.a. krypning. Eftersom förlust av 
krypning är konstant över hela längden av balken är förlusten sannolikt i kritiskt snitt mindre än med 
vidhäftande konstruktioner. Detta kan vara meningsfull i korta spännvidder när permanent 
tryckspänning för nyttig last är hög [4] 

5.3.6 Extern förspänning 
Det är tillrådligt att externa kablar kan lätt inspekteras och bytas om. Eftersom kablarna är inneslutna 
inom lådbalken, finns det inte så stor risk att korrosion uppträder. Därför är det tillräckligt att använda 
galvanisering som korrosionsskydd enligt BS 2763. Man kan använda en annan typ av 
korrosionsskydd heller. Konstruktören måste vara medveten att galvanisk korrosion kan uppträda och 
göra allt att undvika detta. 

Man kan lätt inspektera kablar som är inte omslutna med rör. 

Användning av halvöppnade avlänkarna är mer önskvärd på grund av lättare och fullständigare 
kontroll vid avlänkningszoner [4]. 

5.3.7 Robusthet 
Lokalt brott av kabel i vidhäftande förspända konstruktioner skulle inte påverka dess 
brottgränstillstånd vid kabelns omspänning. För icke vidhäftande förspända konstruktioner när brottet i 
kabel händer, i vilken punkt som helst, blir den ineffektivt. Därför kan broar med icke vidhäftande 
externa förspända kablar bli utsatta till oproportionerlig kollaps. 

Standarden BD 58 (DMRB 1.3) föreställer prövning vilken tillförsäkrar att konstruktioner med icke 
gjutna förspända konstruktioner inte rasar om någon eller några kablar går sönder. Till exempel, 
infästningsposition i en kontinuerlig konstruktion behöver ha ett visst avstånd eller lådbalken behöver 
förstärkning för att förhindra kollapsen tillsammans med förlusten av kablar [4]. 



– 57 – 

5.3.8 Rivning 
Skärning av icke vidhäftande förespända kablar utlöser mycket energi. Därför skall det undvikas vid 
rivning. Eftersom man kan avspänna varje kabel för sig, blir det lätt att riva extern förspända broar. 
Men man måste ändå tänka hur kablarnas avspänning påverkar de närliggande brospann. 

Vid broar med korta spann, förankringarna skall vara detaljerade så att de förenklar avspänning i 
framtiden [4]. 

5.3.9 Underhåll och utbytte av kablar 
Enligt BD 57 måste lådbalken ha tillräckligt plats för att man kan lätt kontrollera kablarna. Därför kan 
man inte använda extern förspänning i broar kortare än 40  meter. 

Enligt BA 58/94 måste man ha bestämmelser för utbyte och omspänning av kablar. Konstruktion skall 
hålla ut en extrakraft vilken framkommer när en kabel bytas. Dessutom svängrummet inom lådbalken 
skall vara tillräckligt för att manövrera förspänning domkraft [4]. 

 

5.3.10 Korrosionsskydd 
Korrosionsskyddssystem för extern förspänning skall beaktas vid generell utformning. Eftersom 
korrosion sker i en fuktig miljö, måste man göra allt genom bra utformning och val av material att 
utesluta vatten ifrån rör och lådbalken [4]. 

5.3.11 Icke vidhäftande kablar 
Rör som används för externa kablar skall göras av HDPE (High Density Polythylene) med minsta 
väggtjockleken av 2 mm. Dem skall ha dräneringshål vid undersidan för att befria vatten som kan 
infinna sig inom röret och att underlätta inspektionen. 

Icke vidhäftande kablar inne i röret kan skyddas mot korrosion genom galvanisering, målning med ljus 
färg eller med adekvat skyddssystem vilket tillåter byte och omspänning av kablar [4]. 

5.3.12 Förankringar: 
Eftersom kabelns kraft överförs till konstruktionen genom förankringarna måste man göra allt att 
utesluta vatten i närheten av förankringar. Förankringsavslutningar skall vara öppna och inspekterbara, 
och förankringshål skall vara stängd med flyttbara plattor. Kablar och förankringar skall skyddas med 
vattentät band.  

Bimetallisk korrosion kan förekomma vid kabelns infästning med förankringen. Därför skall 
förankringsplattor och kilar göras av samma ståltyp som kablar. 

Vid utformning av förankringen måste man vara säker att dem underlättar avspänning och omspänning 
av kabel [4]. 

5.3.13 Vibration 
Bronsreaktionen är inte helt specificerad enligt statiska krafter. Vilken bro som hälst kan röra sig. Alla 
partier har både massan och elasticitet och kan växla mellan kinetiskenergi av rörelsen och 
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töjningsenergi av böjning. Vibration är skadlig för material. Den kan leda till utmattning i partierna 
och eventuella brott. Vind- och trafiklast är två fakta som har stor effekt på bronskonstruktionen. 

Utmattningsbrott av vibration i förspända kablar måste betraktas. Kontroller måste utföras för att 
tillförsäkra att resonans inte förekommer. För bro tillämpningar, en orimlig vibration för externa 
efterspända kablar kan förekomma om den naturella frekvens för kablarna är från 0.8 till 1.2 gånger 
brons naturella frekvens. Vibratioskontroll inkorporeras antingen att begränsa längden av de 
friliggande kablarna eller att använda anti-vibration anordning, Figur 5-3 [17]. 

 

 

Figur 5-3 Antivibration anordning 

 

BD 58/94 kräver dynamisk kontroll när kabelnslängd mellan två fästpunkter överskrider 12 m  och 
tyska koden av praktiken begränsar längden till 35  m  (ARS Nr. 28/1998) utan ytterligare kontroll.  

En annan källa anser att en maximum sträcka mellan två avlänkarpunkter för kablar är 87 −  m  och 
att egen frekvens för kabel är mindre än 107 −  Hz [19]. 

5.4 Bro 2004 
Spännarmering 

Spännkabeln ska vara rak och vinkelrät mot förankringen på en sträcka av 0.1  m  närmast 
förankringen. 

Spännarmeringsrör 

Rören ska placeras så att betongen kan placeras effektivt. Vid flera rör i sidled ska rören sorteras i 
grupper med ett fritt avstånd av minst 100  mm  mellan grupperna. Det fria avståndet mellan rören ska 
bestämmas så att betong med maximal stenstorlek 32  mm kan användas. Det minsta avståndet ska 
vara 40  mm  [4]. 

Rören fastställs i gjutformen så att en jämn linjeföring i vertikal och horisontal riktning åstadkoms. 
Det är också viktigt att rören inte förskjuts under betonggjutningen. 

Minsta godtagbara krökningsradie är ( ) m8 5.0
uP⋅ , där uP  är kabelns brottlast (MN). Mindre 

krökningsradie godtas om det visas att armeringspåkänningen inte överskrider kapaciteten och 
friktionsvärdena inte förändras samt att armering läggs in för eventuella spjälkpåkänningar [13]. 

Spännkraft 

Snittet 21.17 i lastförutsättning handlar om spännkraft i förspända betongkonstruktioner och att 
förspännings effekt ska beräknas: 
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• Omedelbart efter det att uppspänningsarbete är avslutat ( )0=t , 

• Efter kort tid ( )1tt =  då en del av de tidsberoende effekterna uppnåtts och bron antas vara utsatt 
för trafiklast, 

• Efter lång tid ( )2tt =  då de tidsberoende effekterna uppnått sina slutvärde t1 kan vara 30 dagar 
efter avslutning av uppspänningsarbetet. 2t  kan vara 100  år efter det att bron tagits i trafik. 

Den elastiska initialdeformationen skall tas hänsyn till. Beräkningsförutsättningar avseende 
kraftförlust  rörelse vid förankring (kilglidning) i samband med uppspänning är redovisad i bilaga 1.1. 

Inverkan av friktion 

Friktionen ska bestämmas enligt BBK med följande ändringar. 

Faktor 01.0  i 5.5.1.3 ska ersättas med μk , där k  är förlust av friktion per meter p.g.a. oavsiktlig 
krokighet hos röret, 

Friktionstal 18.0=μ  och 0022.0=k  används om inte speciella utredningar visar annat. 

Tidsberoende effekter ska bestämmas enligt BBK med följande ändringar: 

• Relaxationen χ  uppgår till värdet χ  %  vid en stålpåkänning stustu 70.070.0 ff ⋅≥⋅  

• Relaxationen χ  uppgår till 0  %  vid stålpåkänning stu45.0 f⋅  

En raklinjig interpolering kan användas när man bestämmer relaxation för övriga värden på 
stålpåkänning. 

• 45  %  av relaxation antas ha uppnått vid 1tt = , 

• 100 % av relaxationen antas ha uppnått vid 2tt = , 

• För spännarmering av tråd eller lina ska χ  sättas till 5.5  %  och för stänger 0.9  % , 

• Värdet χ  kan anses motsvara relaxation efter 100  år, 

• Vid 1tt =  godtas inte någon krympning och att 20  %  av krypning sker. 

Brandskydd 

Enligt Bro 2004 finns krav att konstruktioner ska uppfylla tekniska egenskaper vid byggande på vägar 
och gator. Reglerna i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:140) avsnitt 4. 

Man måste utföra utredning om brandskydd behövs för lådbalkbroar med extern förspänning. 
Utredningen ska innehålla bedömning om utrymningsbehov och antalet utrymningsvägar.  

Om det visas att brandskydd behövs, då måste man upprätta brandskyddsdokumentation, vilken skall 
innehålla utförandet av brandskydd och brandskyddets utformning. 

Verifiering av brandskyddet kan man göra genom att utföra beräkningsmodell som på ett 
tillfredsställande sätt beskriver det aktuella fallet. Beräkning skall utgå från en omsorgsfullt vald 
dimensionerande brand. Beräkningsmodellen måste redovisas häller. 

Utrymningsvägar skall vara rymliga och ha bra framkomlighet för att betjäna antal personer de är 
dimensionerande för. Dörrar skall vara lättöppnade och självstängande. 
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Vägledande markeringar skall finnas i sådan omfattning så att de är synliga och att man kan lätt 
orientera sig i konstruktionen. 

Det skall finnas minst två oberoende utrymningsvägar i broar med lådkonstruktion. 

Material av lägst klass A2-s1,d0(obrännbart) skall användas i bärande och avskiljande konstruktioner 
där brand medför risk för personskador. 

Installationer, elledningar o.d. skall anordnas så att de inte kan ge upphov till antändning av 
närbelägna konstruktionsdelar och detaljer. 

Bärande konstruktioner skall utformas och dimensioneras att säkerheten mot material brott och mot 
instabilitet i form av knäckning, vippning, buckling o.d. vid dimensionerande last är betryggande vid 
brand. 

Man får bestämma konstruktionens bärförmåga genom: 

• provning enligt hydrokarbonkurvan, 

• beräkning med hydrokarbonkurvan, 

• en kombination av provning och beräkning enligt ovan [19]. 

Två ledande produktions företag, Freyssinet och VSL, har utvecklat brandskydd system för externa 
kablar. 

Freyssinet: 

Freyssinet utvecklade FCP(Fire Cable Protection) system som brandskydd av kablar. 

FCP består av flera komponenter: 

• extern rostfritt stål skyddande omslag, 

• oorganiskt isoleringsmaterial, fyller mellanrum mellan kabeln och extern skyddande omslag. Den 
fylles med portland cement med vermiculite, och tillsatsmedel för att få bra brukbarhet, 

• ”intumescent joints” ligger mellan två etapper av fyllning, möjliggör rörelser av skyddade 
kabeln. 

Standard tjockleken för isolering blir 30  mm . Kabelns yttre mått står i Figur 5-4: 
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Figur 5-4 Kablarnas yttre mått. 

Tjocklekar av FCP kan modifieras för att uppfylla behörighetskrav för ett projekt och andra diametrar 
studeras om det behövs. 

FCP är flexibel vid användning och användas både för nya och nuvarande konstruktioner. Figur 5-5 
visar en FCP kabelns brandskyddssystemet.  

 

 

Figur 5-5 Visar FCP komponenter 

Figur 5-6 visar kabelns temperatur vid olja brand av olika typer av skydd: 

• FCP kablar( 30  och 50 mm ) 

• Snedkablar utan brandskydd (gjuten eller icke gjuten med cement) 
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Figur 5-6 Visar brandmotstånd av kablar med olika brandskyddssystem 

 

 

Analysen visar: 

• Livslängd av kablar utan brandskydd är ungefär flera minuter även om de är gjutna med cement, 

• FCP systemet bjuder minst en time innan temperatur i stål överskrider C100° , 

• Beroende på tjockleken av FCP, livslängd bibehåller dess integritet varierar mellan 1h 15min. till 
2h 30min., baserad på en tröskel temperatur på C200°  för den perifera armeringen. [28] 

VSL: 

VSL utvecklade ”heat-resistive” kablar för att minska brandeffekter på förspända stålets hållfasthet. 
Dessa kablar är dimensionerade att befordra brandskydd av förspända system i broar. 

När det svällande skiktet uppvärms tillräckligt, svalls och skapar isolerande snitt och skyddar 
underliggande skikt av elden. Kabeln har korrosionsskydd häller.  

Figur 5-7 Visar tvärsnitt av VSL kabel. 
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Figur 5-7 Tvärsnitt av Vsträng ”Heat-Resistive Tendon” 

 

Figur 5-8 Visar olika skikt av VSL brandskyddssystem. 

 

 

Figur 5-8 Vsträng ”Heat-Resistive Tendon” komponenter 

 

VSL kablarna har testats av South-West Research Institute i San Antonio. Kablarna testades för att 
utvärdera effektiviteten hos det svällande skiktet. Resultaten visas i Figur 5-9 [29]. 
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Figur 5-9 Testresultat för VSL kablar utsatta för brand. 

 

 

 

Bilaga 1.1 av vägverket godtagna produkter 
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6. Beräknings exempel 
Bron i detta examensarbete är ett encelligt tvärsnitt med två körfält. För beräkning har vi valt två 
modeller med olika dimensioner med samma material och ett lastfall som är trafiklast. Modell 1 är 
hämtad från [31]. I denna modell har man inte tillräckligt fritt innermått (1.5 m) för inspektionsarbetet. 
Farbaneplattan har inte tillräckligt bredd för att få ingång till bron. Modell 2 har ett annat mått och vi 
har tagit hänsyn till fritt innermått som är 1.9 m och farbaneplatta är breddare. Syftet med detta är att 
nå en funktionell utformning av låd balken för underhåll och inspektion. Ett annat syfte med detta var 
att klara nedböjningskravet enligt Bro 2004 (?). 

 

6.1 Förutsättningar 
• Bron har konstant höjd över hela längden, 

• Kablarna är raka med sned profil mellan avlänkare och förankring vid stödet, 

• Ett lastfall (trafiklast) enligt modell i (21.2221) i bro 2004 har använts. I detta lastfall 
försummas egentyngden, 

• Ingen dimensionering genomförs för farbaneplatta och lutning 2.5 % försummas, 

• Kantbalk ingår inte i beräkningen, 

• Ingen dimensionering genomförs i brottgränstillstånd för böjning, skjuvning och vridning, 

• Spjälk- och präglingsdimensioneringar genomförs inte, 

• Kontroll genomförs enligt lastkombination V (Bro 2004 avsnitt 22.25), 

• Livslängdsklass L2. 

 

6.2 Modell beskrivning 

6.2.1 Modell 1 
Geometri 

Längden är 60  m , 

• Bron har konstant höjd, 

• Slankhet LH  är 301 , 

• Bron har ett tvärskott med manhål i mitten. Bron är utformad med två avlänkare och två stela 
tvärbalkar vid upplag, 

• Bredden på tvärskott i fältmitt är 7.0 m . Bredden på avlänkare är 7.0 m . Bredden på 
tvärbalk vid upplag är 1 m . 
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Figurerna nedan visar måtten på olika sektioner i modell 1 

 

Figur 6-1 Långsektion visar kabelföring och avståndet mellan avlänkare 

 

 

Figur 6-2 Kabelföring, tvärskott med manhål och avlänkare i 3D 

 

 

Figur 6-3 Sektion visar normalt tvärsnitt 
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Figur 6-4 Sektion vid tvärskott i mitten av bron 

 

 

Figur 6-5 Sektion vid avlänkare  
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Figur 6-6 Sektion vid ände och förankring 

6.2.2 Modell 2 
Geometri: 

• Längden är 60  m , 

• Bron har konstant höjd, 

• Slankhet LH  är 261 , 

• Bron har ett tvärskott med manhål i mitten. Bron är utformad med två avlänkare och två stela 
tvärbalkar vid upplag, 

• Bredden på tvärskott i fältmitt är 7.0 m . Bredden på avlänkare är 7.0 m . Bredden på 
tvärbalk vid upplag är 1 m . 

Figurerna nedan visar måtten på olika sektioner i modell 2 

 

 

Figur 6-7 Långsektion visar kabelföring och avståndet mellan avlänkare 
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Figur 6-8 Kabelföring, tvärskott med manhål och avlänkare i 3D 

 

 

 

Figur 6-9 Sektion visar normalt tvärsnitt  

 

 

Figur 6-10 Sektion vid tvärskott i mitten av bron 
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Figur 6-11 Sektion vid avlänkare 

 

 

Figur 6-12 Sektion vid ände och förankring 

Material 

Betong 

Högpresterande betong 

Material kod 100K  

2
ck mmN40500=E  

2
ck mmN70=f  

2
ctk mmN1.3=f  

2.0=ν  
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1
T 51 −Κ−Ε=α  

3mkg2500=ρ  

Kryptal 36.1=ϕ [31] 

Koefficient som beaktar inverkan av långtidslast eller lastupprepning 85.0=α  

5.1=mηγ  

Spännarmering 

Antal kablar är 12  kablar  

Spännsystem är VSL 6-26 enligt ASTM A 416-90 [32] 

Nominell stål area är strängmm140 2 kabelmm364026140 2
s =×=A  

2
k mmN1670=yf  

2
uk mmN1860=f  

2
sk mmN195000=E  

3.0=ν  

152.1 −− Κ=Tα  

3mkg7810=ρ  

Lastfall 

Ett lastfall beaktas i detta examensarbete och det är trafiklast (ekvivalentlast typ 1) som visas i Figur 
6-13 

 

 

Figur 6-13 Ekvivalentlast typ 1 

I längdriktning   I tvärriktning 

mkN250=A   mkN125=A  
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mkN12=P    2mkN4=P  ytlast 

Figur 6-14 visar hur symetrisk trafiklast är placerad på bron i modell 2 

 

 

Figur 6-14 Symetrisk trafiklast  

6.2.3 FE-program 
Programmet heter AxisVM7 och är finit element program ”student version” för statisk, vibration och 
buckling analys. Antal stångelement är bara 40 element. Plattelement är bara 400 element och 20 
lastfall. Beräkningar i programmet kan utföras enligt följande normer: 

DIN 1045 (German) 

DIN 1045-1 (German) 

Eurocode 

Italian 

MSZ (Hungarian) 

MEN (Dutch) 

SIA 26x (Swiss) 

STAS (Romanian) 

Beräkning och analys i detta examensarbete är utförda enligt Eurocode 

6.3 Resultat 
Programmet möjliggör att resultatet rapporteras grafiskt och i tabell. Man kan också studera resultatet i 
3-dimensionellform. Olika sektioner i längs och tvärled av modell kan väljas för att undersöka eller 
studera krafter, spänningar och deformationer i de valda sektionerna som är utsatta för olika typer av 
laster.  

Programmet gör enkelt att skapa geometrin för modeller som skall beräknas och analyseras. På samma 
sätt förenklar programmet arbetet vid material indata, vilket är en fördel att använda programmet. Man 
kan också lägga in de lasterna som skall studeras och analysera dess inverkan 
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Eftersom programmet utger en massa resultat kommer svårigheter därefter när man studerar resultatet. 
En exakt beräkning är inte krav i vårt examensarbete och det kan vara svårt att få en totalbild på vilka 
utdata som skall användas i beräkningarna. 

Följande är en del resultat 

Modell 1 
Lastkombination V: 

Dellastkombination V:A 

Tillåtna spänningar i överkanten och underkanten är 

Tryckspänning 2
ckc mmN426.0 == ftillσ  

Dragspänning 2
ctkt mmN55.121.3 === ςσ ftill  

Beräknad spänning: 

Spänningar i snitt 11 beaktas  

22 mmN42mmN58.43ökispänningSxx >==T  ej OK 

22 mmN55.1mmN96.2ukispänningSyy >==B  ej OK  

Konstruktionen kan sprickas upp. d.v.s. tvärsnitt är sprucket 

Snittet som betraktas i beräkning visas i Figur 6-15 

 

 

 

Figur 6-15 Betraktat snitt 11 i LKV 

Dellastkombination V:B 

Bron är tryckt i underkanten och utsatt för drag i överkanten i snitt 22  som visas nedanstående Figur 
6-16. 

Beräknad spänning i snitt 22 

2mmN38.9Sxx −=B  OK 
2mmN44.1Syy =T  OK 
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Figur 6-16 visar snittet som betraktas i modell 1 för beräknad spänning. I detta snitt finns det en 
avlänkare där 6 kablar avlänkas.  

 

 

Figur 6-16 Betraktat snitt 22 i LKV 

Dellastkombination V:C 

I denna lastkombination kontrolleras nedböjning i mitten av bron i snitt 11 och rörelse vid fri ände i 
snitt 33 . 

Tillåtna nedböjningar. 

I mitten: 

mm150400 == L
tillδ  

Vid ände: 

mm5=tillδ  

Beräknad nedböjning 

I mitten: 

mm150mm5.181z >=e   ej OK 

Vid ände: 

mm5mm65.3z <=e  OK 

Figur 6-17 visar betraktande snitt i modell 1 för beräknad nedböjning i fältmitt och rörelse i ände. 
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Figur 6-17 Betraktande snitt 11 och 33 i LKV 

 

Figur 6-18 visar deformation av trafiklast i modell 1 i 3-dimensionellform. 

 

 

Figur 6-18 Deformation i modell 1 

Modell 2 
Lastkombination V:  

Dellastkombination V:A 

Beräknad spänning i snitt 11 

22 mmN42mmN42.31ökispänningSxx <==T  OK  

22 mmN55.1mmN27.1ukispänningSyy <==B  OK  

Tvärsnitt är osprucket. 

Snittet som betraktas i beräkning visas i Figur 6-19. 
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Figur 6-19 Betraktat snitt 11 i LKV 

Dellastkombination V:B 

Bron är tryckt i underkanten och utsatt för drag i överkanten i snitt 22 . 

Beräknad spänning i snitt 22 : 

2mmN12.8Sxx −=B  OK 

2mmN12.1Syy =T  OK 

Figur 6-20 visar snittet som betraktas i modell 2 för beräknad spänning. I detta snitt finns det en 
avlänkare där 6 kablar avlänkas. 

 

Figur 6-20 Betraktat snitt 22 i LKV 

Dellastkombination V:C 

Beräknad nedböjning: 

I mitten: 

mm150mm4.111z <=e  OK 

Vid ände: 

mm5mm386.2z <=e  OK 

Betraktande snitt i modell 2 för beräknad nedböjning i fältmitt och rörelse i ände visas i Figur 6-21  
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Figur 6-21 Betraktat snitt 11 och 33 i LKV 

 

Figur 6-23 visar deformation av trafiklast i modell 2 i 3-dimensionellform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6-23 Deformation i modell 2 
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7. Slutsats 
Modeller som använts har samma betongkvalitet K100 med olika dimensioner och olika slankhets 
index. Slankhet i modell 1 är 301 och maximal förskjutning av trafiklast i fält är 182 mm. Detta leder 
till att spänningar ökas betydligt. Ökning i spänning nivå beror på mängd av dragarmering. Mer 
dragarmering läggs desto får man låga värde på spänningar. 

Slankhet i modell 2 är 261  och förskjutning i modell 2 har inte visat sig vara ett problem och inte 
spänningar heller i över och under flänsar. Förskjutningen av trafiklast i fält är 111 mm . Förhållande 
mellan lådbalk höjd och längd är en av mesta viktiga parametrar vilka påverkar utveckling av 
spänningar i icke vidhäftande kablar. Ökning av LH  påverkar den effektiva höjden till 
förspänningskabel. Detta leder till minskning av spänningar.  

Vi anser att modell 1 inte uppfyller alla krav. Tvärtom i modell 2 har vi nått en lämplig nedböjning 
och ett rimligt utrymme för underhåll och inspektion. Dimensionerande krav för tryck- och 
dragspänningar i över- och underkanten och nedböjning i mitten av bron och i de fria ändarna har 
uppfyllts i bruksgränstillståndet.  
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8. Diskussion och kommentar 
Examens arbete föreställer föreskrifter om extern förspänning system och att utforma lådbalk broar i 
högpresterande betong med detta system. 

Extern kablar i nya broar har en bred användning nuförtiden och det finns många exemplar över hela 
världen. Metoden har en rad fördelar t.ex. säker korrosionsskydd, mycket liten friktion och lätt 
underhåll och kabelutbyt. Spänningar i kablar utvecklas genom att förankra en rak kabel vid 
ändtvärbalk och att införa en avvikning vid mittfält. 

Externa kablar kan utsatta för sabotage eller brand. Genom att använda VSL sträng ”Heat Resistive 
Tendon” eller FCP (Fire Cable Protection) kan man undvika risken. Korrosion i förspännings kablar 
påverkar deras mekaniska egenskaper också koefficient av friktion mellan strängar och ursparningsrör.  

Nya material som FRP (Fiber Reinforced Polymers) kan användas i förspänningssystem. De har goda 
egenskaper. Avsnitt 3.2.8 visar att FRP kan vara ett alternativ till externa kablar av stål. Kablar av FRP 
påverkas inte av miljö effekter i samma grad som stålkablar. 

Injektering i externa kablar är mycket behaglig för kontroll eftersom ursparnings rör kan existera en 
enkel inspektion eftersom kablarna är tillängliga. Om något defekt är bestämd kan de repareras genom 
att göra ett litet hål i röret för att addera nytt injekteringsbruk. 

Konstruktören kan skapa med HPB konstruktioner som har längre spännvidder, mindre tvärsnitts 
dimensioner och bättre estetisk utformning. Lådbalk är utformad med hänsyn till krav enligt Bro 2004. 
Innermått är 1.9 m och öppning har 1x1.5 m. Kablarna är installerade så att undvika att sätta dem 
längs kanterna under öppningar vid tvärskott för att inspektör kan förflyta sig inuti bron. Spännvidd 
och höjd förhållande beror på konstruktions metod, d v s förtillverkad låd eller platsgjuten.  

Vid diskussion om extern förspännings tänker man på att kablar ska vara utbytbara under trafiklasten.  

Eftersom kablar inte är vidhäftande är de fria i rörelse med förhållande till brons deformation. Töjning 
i kablar är egentligen inte lika med töjning i betong vid varje snitt av brons längd. Töjning i kablar 
påverkas av initial kabel profil, spännvidd-höjd förhållande och friktion vid avlänkare. Detta gör 
demissionering och analysering av broar med extern förspänning mer komplicerade och en riktig 
modellering blir nödvändig. 

Vi hoppas att detta examensarbete kommer att kunna vara en grund till att utforma broar med extern 
förspänning. Som förslag på vidare utveckling av den här typen av konstruktioner rekommenderar vi 
att utforma modell 2 med avancerad beräkning och analysering.  
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