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Förord 
 
Föreliggande rapport har utarbetats av KTH Byggvetenskap, avdelning för brobyggnad på 
uppdrag av Banverket Östra banregionen. Rapporten utgör delunderlag för beslut om åtgärder 
för förstärkning av gamla Årstabron i Stockholm. Vidare utgör rapporten underlag för 
upprättande av arbetsritningar. 
 
Under 2005 har Carl Bro AB utfört tillståndsbedömning och skadeinventering av gamla 
Årstabrons betongbågar. Resultaten har visat på nedbrytningar och systematiska försvagningar i 
ej tidigare känd omfattning. 
 
På uppdrag av Banverket Östra banregionen har KTH Byggvetenskap, avdelning för brobyggnad 
under 2005 utfört fältmätningar samt FEM-beräkningar för att utreda brons verkningssätt samt 
säkerhet i brottgränstillstånd. Dessa beräkningar visar att med gjorda antaganden beträffande 
betongens egenskaper och inte alltför pessimistiska antaganden om de försvagningar som finns, 
kan nuvarande trafiklast klaras i både bruksgränstillstånd och brottgränstillstånd. 
 
Enligt Banverkets direktiv anges en återstående livslängd av gamla Årstabron på 50 år med en 
trafiklast motsvarande STAX25. P.g.a. de stora osäkerheter som råder beträffande betongens 
egenskaper, försvagningszoner samt nuvarande nedbrytningsprocesser har föreslagits att 
betongbågarna förstärks för att säkerställa en återstående livslängd på 50 år. 
 
På uppdrag av Banverket Östra banregionen har KTH Byggvetenskap, avdelning för brobyggnad 
upprättat beräkningar av olika förstärkningsåtgärders inverkan på betongbågarna vilka redovisas i 
denna rapport. De förstärkningsalternativ som presenteras har framkommit genom samarbete 
med Banverket Östra banregionen. En systemhandlingsprojektering har utförts av Carl Bro AB 
där ett antal förstärkningsalternativ har framtagits, vilka redovisas i [5, 6]. Det av Banverket 
beslutade slutliga alternativ har studerats i denna rapport avseende bärförmåga i 
brottgränstillstånd. 
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Avsnitt 3.6 om tvärkraftskapacitet har rättats till avseende Ekv. 3.12 och 3.13 samt Figur 3.37. 
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Sammanfattning 
 
Denna rapport omfattar brottgränsberäkningar av gamla Årstabrons betongbågar samt olika 
förstärkningsåtgärders inverkan på bärförmågan i brottgränstillstånd. Endast nolledsbågarna har 
studerats och de treledsbågar som återfinns i anslutning till lyftspannet har inte behandlats i 
föreliggande rapport. 
 
Beräkningarna utförs med finita elementmetoder (FEM) i det generella FEM-programmet 
SOLVIA-03. Fyra principiellt olika modeller har studerats: 
 

- 2D balkmodell för jämförelse med ursprungsberäkningar samt för brottgränsberäkningar, 
fyllning och trafik påförs bågen som yttre last. 

- 2D plan modell för beräkning i brottgränstillstånd samt jämförelse med 2D balkmodell, 
fyllning och trafik påförs bågen som yttre last. 

- 3D modell för beräkning i brottgränstillstånd och analys av förstärkningsåtgärders 
inverkan på bärförmågan. Jämförelse med 2D plan modell för att studera inverkan av 
bågens tvärgående bärförmåga. Fyllning och trafik påförs bågen som yttre last. 

- 3D modell som ovan fast fyllning och sidomurar medverkar som bärande element som 
skapar mothåll mot bågen. 

 
Olika förstärkningsåtgärder studeras utgående från en s.k. grundmodell där bågen inte är 
förstärkt. Grundmodellen ges betongkvalitet C12/15 i bågen och försvagade gjutfogar 
motsvarande 50 % av C12/15 avseende tryckhållfasthet. Ingen draghållfasthet medräknas i 
betongen. De olika modellerna ger avsevärd skillnad i bärförmåga. Störst skillnad i bärförmåga 
fås beroende på om fyllning och sidomurar betraktas som enbart yttre last eller som 
kraftöverförande material. Det sistnämnda ger högre bärförmåga p.g.a. mothållande krafter från 
fyllning och sidomurar. 
 
Om fyllning och sidomurar endast verkar som yttre last fås i brottgränstillstånd en karakteristisk 
bärförmåga på 26 ton/axel för trafiklast UIC-71 på befintlig oförstärkt bro. Med 
partialkoefficient 1.4 motsvarar detta tillåten trafiklast på ca: 19 ton/axel. Motsvarande värden för 
trafiklast D4 är 32.5 ton/axel karakteristiskt, vilket med partialkoefficient 1.3 ger tillåten trafiklast 
på 25 ton/axel. Brottgränsberäkningar utgående från linjärelastiska snittkrafter och bågens 
kapacitet i varje snitt resulterar i en bärförmåga lägre än dagens tillåtna trafik, ca: 24 ton/axel för 
trafiklast UIC-71 utan partialkoefficient på lasten, med antagna värden på randvillkor och 
materialegenskaper. 
 
Enligt Banverkets direktiv anges en återstående livslängd av gamla Årstabron på 50 år med en 
trafiklast motsvarande STAX25. Enligt föreliggande beräkningar klaras ej trafiklast UIC-71 utan 
förstärkning av betongbågarna. I nuläget tillåts trafik D4 med undantag för tunga transporter. 
Banverkets bedömning är att p.g.a. stora osäkerheter i betongens hållfasthet och verkningssätt 
bör förstärkningsåtgärder utföras så snart som möjligt. 
 
I denna rapport har olika förstärkningsåtgärders inverkan studerats avseende bärförmåga i 
brottgränstillstånd. Med bakgrund av de enskilda förstärkningarnas statiska verkningssätt har 
Carl Bro AB tagit fram ett antal förstärkningsförslag i [5], vilka beskrivs utifrån utförande och 
kostnad. Det förslag som av Banverket bedömts fördelaktigast utifrån verkningssätt, utförande 
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och kostnad har vidare studerats i denna rapport avseende bärförmåga i brottgränstillstånd. Det 
slutliga förstärkningsförslaget, benämnt alternativ F, omfattar följande etapper: 

1) Befintlig skadad betong på bågens kanter avlägsnas med vattenbilning, djup ca: 250 mm 
och ny armerad betong med pre-pack eller annan förhållandevis krympningsfri betong 
gjuts till nya bågstrimlor. 

2) Befintlig båge och de nya bågstrimlorna spänns ihop med hjälp av tvärgående stag, vilka 
även motverkar längsgående sprickors inverkan i bågen. 

3) Förstärkning av gjutfogar genom vattenbilning av dålig betong samt återgjutning med 
pre-pack eller annan förhållandevis krympningsfri betong. 

4) Vattenbilning av hela bågens undersida ca: 20 mm. Förstärkning med uk-armering och 
pågjutning med pre-pack eller annan förhållandevis krympningsfri betong, ca: 80 mm 
(20+60 mm). 

 
Gjutetappfogarna åtgärdas i samband med att bågens ytor vattenbilas och gjuts. 
 
Under förstärkningsskedet försvagas bågen, främst då bågens kanter bilas bort. Utgående från 
tillåten trafiklast D4 minskar tillåten trafiklast från 25 ton/axel till som lägst 23 ton/axel. 
Beräkningarna utförs utan någon medverkande ursprunglig armering. 
 
Brottgränsberäkningarna är i huvudsak utförda utan hänsyn till befintlig armering. Anledningen 
är dels att armeringens tillstånd inte är känt, dels att dess samverkan med betongen inte är 
verifierbar i ett brottgränstillstånd. Tillståndsbedömningar och skadeinventeringar utförda av 
Carl Bro AB visar dock att en betydande andel armering fortfarande finns kvar och fältmätningar 
utförda under 2005 har visat förväntade armeringsspänningar under brukslaster [1].  
 
Armeringens inverkan på bärförmågan under förstärkningsåtgärderna har studerats för fallet då 
50 % av all ursprunglig armering medräknas med full samverkan mot betongen. För det 
studerade fallet används trafiklast UIC-71. Armeringens inverkan resulterar i en ökad tillåten 
bärförmåga för oförstärkt bro från 19 ton/axel till ca: 25 ton/axel. Under förstärkningsarbetet 
minskar bärförmågan tillfälligt till lägst ca: 23 ton/axel, vilket inträffar under förstärkning av 
bågens kanter. Då tvärstagen har monterats fås en tillräcklig bärförmåga för att hela bågens 
undersida ska kunna vattenbilas och återgjutas i en etapp längs hela bron samtidigt.  
 
Den slutliga förstärkningen, utan medräknande av någon ursprunglig armering, resulterar i en 
tillåten trafiklast motsvarande minst 26 ton/axel för trafik UIC-71. Detta uppfyller kraven för 
STAX25.  
 
Då beräkningarna är utförda med ickelinjära FE – analyser kan en högre slutlig bärförmåga 
uppnås, vilket dock kan ge resultat på osäkra sidan p.g.a. numeriska konvergenstoleranser. 
 
 
 
Nyckelord: Finita Element Metoder, bågkonstruktioner, brottanalys, förstärkning, SOLVIA 
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1 Inledning 
 
Tidigare tillståndsbedömningar och skadeinventeringar av gamla Årstabrons betongbågar, utförda 
av Carl Bro AB [2, 3, 4] har visat på nedbrytningar och systematiska försvagningar i ej tidigare 
känd omfattning. Beräkningar utförda av KTH [1] avseende bärförmåga i brottgränstillstånd har 
visat på tillräcklig bärförmåga för att klara dagens trafiklast. Det bör påpekas att beräknad 
bärförmåga innehåller flera osäkerheter, främst avseende betongens egenskaper. 
 
Banverkets direktiv om en återstående livslängd på 50 år hos bron har föranlett 
rekommendationer om att förstärka betongbågarna. Föreliggande rapport behandlar således olika 
förstärkningars inverkan på brons bärförmåga samt de av Carl Bro AB framtagna 
förstärkningsförslag [5]. 
 
Beräkningarna är baserade på tidigare framtagna FEM-modeller [1] som är kalibrerade mot 
fältmätningar. Syftet med beräkningarna i denna rapport är att utvärdera olika 
förstärkningsförslag och beräkningsmässigt visa hur de påverkar konstruktionen. Beräkningarna 
avser främst trafiklast i brottgränstillstånd.  
 
Skadeinventering av bågarnas undersidor har visat på flera typer av skador. De största skadorna i 
betongen är koncentrerade vid gjutfogar men även stokastiskt fördelade skador förekommer. 
Omfattande armeringskorrosion har hittats vilken i jämförelse med tidigare undersökning, utförd 
av CBI 1996, bedöms ha tilltagit. Med bakgrund av detta har beräkningsmodellerna anpassats 
genom att anta en genomgående betongkvalitet motsvarande betong C12/15 med en 
tryckhållfasthet i brottgränstillstånd på 6.4 MPa samt ingen draghållfasthet. Vidare har områden 
vid gjutfogar antagits ha betongkvalitet motsvarande en tryckhållfasthet på 3.2 MPa. P.g.a. 
tilltagande armeringskorrosion har ingen befintlig armering medräknats i ett slutligt skede, 
betraktat under brons återstående livslängd på minst 50 år. 
 

 

Försvagad zon vid gjutfog

Figur 1.1: Placering av försvagade zoner i anslutning till gjutetappfogar i bågen. 
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2.1. Geometri och modellbeskrivning 

2 Beräkningsmodeller 
 
Följande avsnitt beskriver upprättade FEM-modellers egenskaper avseende geometri, randvillkor, 
laster och analysmetoder vid brottlastberäkningar. 
 
 

2.1 Geometri och modellbeskrivning 
 
Beräkningsmodellerna är gjorda med det generella FEM-programmet SOLVIA-03. Fyra olika 
beräkningsmodeller har upprättats: 
 

- 2D balkmodell (BEAM och ISOBEAM element). 
- 2D plan modell (PLANE STRESS element), där fyllning och sidomurar verkar som yttre 

last på bågen. 
- 3D modell (SOLID element), där fyllning och sidomurar verkar som yttre last på bågen. 
- 3D modell (SOLID element), där fyllning och sidomurar medverkar som element. 

 
2D balkmodellerna har används dels för jämförelse med ursprungliga beräkningar dels för 
beräkningar i brottgränstillstånd. För det sistnämnda har ISOBEAM element används, vilka i 
SOLVIA-03 kan tilldelas icke-linjära betongegenskaper. Ett flertal beräkningar har med denna 
modell utförts för att bl.a. studera fyllningens lastspridande egenskaper samt olika lasters inverkan 
på bågen. Beräkningar i brottgränstillstånd har gjorts med laster enligt gällande normer, 
BVS 583.11 [22], dels med icke-linjära FEM-modeller dels baserat på analys av linjära snittkrafter. 
 
En 2D plan modell formulerad med PLANE STRESS element har upprättats med vilken bågens 
längsgående bärförmåga kan beräknas. Resultaten är att jämföras med 2D balkmodellen men ger 
en tydligare bild av bågens brottmoder samt spänningsfördelning över tvärsnittet. 
 
För att beräkna brons totala bärförmåga har två olika 3D modeller upprättats. Den ena modellen 
omfattar en båge där tillhörande sidomurar och fyllning medverkar som bärande element med 
motsvarande styvhet. I den andra modellen studeras endast betongbågen och tyngd från 
sidomurar och fyllning påförs endast som yttre last. 
 

 
Figur 2.1: Elevation gamla Årstabron, CAD ritning från [7] baserad på originalritningar. 
 
Bågens geometri beskrivs enligt ritningar med ett antal olika radier som i Figur 2.2. 
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2. Beräkningsmodeller 

 
Figur 2.2: Geometri nolledsbåge, [7]. 
 
I SOLVIA-03 [19] beskrivs bågens geometri som båglinjer mellan nodpunkterna i Figur 2.3: 
 
LINE ARC 4 6 NCENTER=2 
LINE ARC 6 7 NCENTER=1 
LINE ARC 7 8 NCENTER=3 
 

 
Figur 2.3: Bågens geometribeskrivning i FEM-modellerna. 
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2.1. Geometri och modellbeskrivning 

Nodernas koordinater beskrivs i Tabell 2.1. 
 
Tabell 2.1: Geometri för upprättande av FEM-modeller av gamla Årstabrons betongbågar. 
styrnoder: Y: Z: 

1 1.152 -2.535 
2 0.000  0.000 
3 0.000  2.074 
   

TP-båge: Y: Z: 
4 -10.149  4.294 
6  -4.969  9.582 
7  -2.130 10.591 
8   0.000 10.849 
   

uk-båge: Y: Z: 
24 -9.541  4.037 
26 -4.800  9.247 
27 -2.050 10.271 
28 0.000 10.524 
   

ök-båge: Y: Z: 
34 -10.757  4.551 
36  -5.138  9.916 
37  -2.210 10.911 
38   0.000 11.174 

 
Bågens tyngdpunktslinje kan approximeras med en konstant radie som 

= − < <2 2( ) 10.9 ,   0 10.15y x x x ,    (2.1) 
 
bågens tvärsnittshöjd räknat från tyngdpunktslinjen kan approximeras som 

= − + < <2( ) 0.0079 0.015 0.65,   0 10.15h x x x x ,   (2.2) 
 
och fyllningens höjd, räknat från överkant båge kan approximeras som 

= − + + < <3 2( ) 0.0042 0.00096 0.125 2.05,   0 10.80H x x x x x   (2.3) 
 
Figur 2.4 - Figur 2.8 nedan visar bågens geometri för olika FEM-modeller. 
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2. Beräkningsmodeller 

 
Figur 2.4: 2D balkmodell av tre bågar med pelare, 627 frihetsgrader. 
 

 
Figur 2.5: 2D plan modell av en båge, 920 frihetsgrader. 
 

 
Figur 2.6: 3D modell av en båge, 5650 frihetsgrader. 
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2.1. Geometri och modellbeskrivning 

 
 
Figur 2.7: 3D modell av en båge med sidomurar och fyllning som medverkande element, 

17700 frihetsgrader. 
 

 
Figur 2.8: 3D modell av sidomurar som medverkande element. 
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2. Beräkningsmodeller 

2.2 Randvillkor 
 
Bågarna betraktas som nolledsbågar där anfangen är helt rotationsförhindrade i 
inspänningssnitt 1 enligt Figur 2.10. Då flera bågar studeras, som i Figur 2.4, bestäms bågarnas 
horisontalstyvhet av pelarna och intilliggande bågar. Då endast en enskild båge betraktas, beskrivs 
horisontalstyvheten med en elastisk fjäder med styvheten motsvarande en dubbelsidigt inspänd 
konsol som 312 LEIK = , vilket med antagna värden ger ca: 39 1578105.1912 ⋅⋅⋅=K  

. Intilliggande båges horisontalstyvhet uppskattas i separat FEM-modell till ca: 
100 MN/m, vilket motsvarar lutningen av förskjutning - kraft kurvan i Figur 2.9. Bågens totala 
mothållande horisontalstyvhet i anfangen sätts därmed till 5500 MN/m. Pelarnas tillstånd har 
studerats 1998 av [

 MN/m5400=

8] genom akustisk emission. Resultaten visade på stora sprickor främst i pelare 
6 och 7. 
 

y = 8.33E+07x + 4.62E+06
R2 = 9.77E-01

y = 1.04E+07x + 5.32E+06
R2 = 9.09E-01
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Figur 2.9: Samband mellan horisontalförskjutning och horisontalkraft i anfanget för båge med 

betongkvalitet C12/15 med försvagade gjutfogar. 
 
Bågarna är konstruerade som nolledsbågar med teoretisk spännvidd 21 m och pilhöjd 6.5 m. 
Detta motsvarar att anfanget definieras i inspänningssnitt 2 enligt Figur 2.10, vilket även används 
i ursprungsberäkningarna, se Bilaga F. Inspänningssnitt 2 utgörs dock av en gjutetappfog varför 
denna inte med säkerhet kan antas vara helt rotationsförhindrad. I 3D FEM-modellerna antas 
därför att bågens anfang ligger i inspänningssnitt 1, som är helt rotationsförhindrad. Detta 
motsvarar att anfanget definieras i inspänningssnitt 2 med en momentstyvhet motsvarande 
sträckan mellan inspänningssnitt 1 och 2. 
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2.3. Laster 

Inspänningssnitt 1

Inspänningssnitt 2 

 
Figur 2.10: Randvillkor anfang båge. 

Koppling pelare-båge 

Pelare

 
 

2.3 Laster 
 
Beräkningarna i denna rapport omfattar primärt permanenta laster samt trafiklast i 
brottgränstillstånd. Inverkan av temperatur, broms- och accelerationskraft samt utbredd 
trafiklastandel har endast studerats för en 2D balkmodell. Trafiklasten består av fyra axellaster 
med avståndet 1.6 m vilket motsvarar tåglast BV-2000 eller UIC-71. Beroende på 
influenslinjernas utformning ger medtagande av utbredda lastandelar liten inverkan på 
bärförmågan, varför endast axellasterna används. Permanenta laster består av: 
 

- betongbågens egentyngd, γ = 2400 kg/m3 

- sidomurarnas egentyngd, γ = 2200 kg/m3 

- fyllningens egentyngd, γ = 1700 kg/m3 
 
Last av sidomurar och fyllning bestäms enligt Figur 2.7 och 2.8 där en gravitationslast på 
sidomurarnas och fyllningens element ger resulterande krafter på bågens översida. 
Dimensionerande trafiklast bestäms ur: 

trafikegen QQQ ⋅+⋅= 4.10.1dim     (2.4) 

där lägsta tillåtna bärförmåga av karakteristisk trafiklast Qtrafik motsvarar 25 tons axeltryck. 
Trafiklasten påförs som axellaster i höjd med rälsen och sprids ner till bågen via räls, slipers, 
fyllning och sidomurar. I de fall då fyllningens och sidomurarnas bärförmåga eller mothållande 
egenskaper inte medräknas, ersätts dessa element med motsvarande yttre last på bågen. Lastens 
fördelning beräknas med en modell omfattande dessa delar som element och bågens ovansida 
som upplag. Resulterande reaktionskrafter påförs med omvänt tecken som yttre punktlaster i en 
modell med enbart betongbågen. Samma förfarande används vid beräkning av trafiklastens 
utbredning på bågen. 
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2. Beräkningsmodeller 

Dimensionerande lastposition beräknas genom att flytta trafiklasten statiskt över bågen med 
steglängden ca: 0.5 m. Analysen utförs med icke-linjära materialegenskaper enligt nedan. Ett 

.4 Materialegenskaper 

kn typer av ickelinjära materialmodeller använts, i FEM-
rogrammet SOLVIA-03 benämnda CONCRETE och NONLINEAR-ELASTIC. För 

rell icke-linjär materialmodell som 
nvänds för att beskriva godtyckliga ickelinjära materialegenskaper. I FEM-modellerna för 

CONCRETE, 
[19]. 

flertal beräkningar görs med ökande trafiklast. Bågen genomsöks därefter för extremvärden på 
spänningar, vilket resulterar i ett antal fasta lastpositioner. Dessa lastpositioner studeras var för 
sig i en förfinad analys för beräkning av brottlast. Lastpositionen som svarar mot den lägsta 
bärförmågan används i fortsatta analyser. Liknande metoder för framtagande av dimensionerande 
lastposition i icke-linjära analyser används t.ex. i det kommersiella programmet RING [30, 31] 
som är framtaget för beräkning av stenvalvsbroar i brottgränstillstånd. 
 
 

2
 
I berä ingsmodellerna har två olika 
p
materialmodellen CONCRETE anges en arbetskurva för betongen enligt Figur 2.11. Modellen är 
anpassad för att återge betongens egenskaper vid brottlast och tar hänsyn till ett triaxiellt 
spänningstillstånd, enligt Figur 2.12 och Figur 2.13. De i SOLVIA-03 fördefinierade 
parametrarna för triaxiellt spänningstillstånd används. Enaxiellt beskrivs betongens arbetskurva 
enligt Figur 2.11. Materialparametrar motsvarande betong C12/15 med partialkoefficienter i 
brottgränstillstånd och säkerhetsklass 3 används, se nedan. 
 
Materialmodellen NONLINEAR-ELASTIC är en gene
a
brottberäkningar används NONLINEAR-ELASTIC för att beskriva jordmaterialet. Då 
fyllningen beskrivs med en materialmodell tas hänsyn till både vertikal och horisontell last mot 
bågen. För ett helt elastiskt material motsvaras  

 
 
Figur 2.11: Enaxiell arbetskurva för b
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2.4. Materialegenskaper 

 
Figur 2.12: Triaxiellt spänningstillstånd i tryck för materialmodellen CONCRETE, [19]. 
 

 
Figur 2.13: Ökning av betonghållfasthet vid fleraxligt spänningsstillstånd med 

materialmodellen CONCRETE, [19]. 
 
Figur 2.13 visar betongens egenskaper vid fleraxligt spänningstillstånd, där betongens 
tryckhållfasthet ökas från σc till σc’. 
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2. Beräkningsmodeller 

 
Figur 2.14: Arbetskurva för ett generellt ickelinjärt material enligt NONLINEAR-ELASTIC, 

[19]. 
 
 

2.5 Toleranser vid brottgränsberäkningar med FEM 
 
Beräkningarna i denna rapport omfattar brottgränsberäkningar av bågens yttersta bärförmåga, 
d.v.s. då all bärförmåga är uttömd. I detta tillstånd beter sig betongen på ett mycket icke-linjärt 
sätt vilket med FEM-beräkningar ställer höga krav på beräkningsmetod för att uppnå ett riktigt 
resultat. För att hitta jämvikt i varje beräkningssteg krävs ett antal numeriska iterationer p.g.a. 
ickelinjära egenskaper av t.ex.. materialet eller 2:a ordningens effekter. För att uppnå konvergens 
inom rimligt antal iterationer krävs att särskilda toleranskrav ställs på beräkningarna, d.v.s. 
konvergens anses ha uppfyllts inom vissa gränsvärden. I beräkningarna i denna rapport styrs 
toleranskravet enligt: 
 

RTOL
RNORM

FUCUMR
2

)1()1()1(

≤

−−−
−Δ+−⋅

Δ+
−⋅⋅Δ+Δ+ itti

tt
itttt

    (2.5) 

 

RTOL
RMNORM

FUCUMR
2

)1()1()1(

≤

−−−
−Δ+−⋅

Δ+
−⋅⋅Δ+Δ+ itti

tt
itttt

   (2.6) 

 
Eftersom beräkningarna är statiska innebär detta att feltermen, täljaren, är differensen mellan 
krafter och reaktionskrafter i varje punkt i modellen. För att konvergens ska uppnås krävs att de 
obalanserade krafterna i varje punkt är mindre än produkten RTOL·RNORM. Då betongen 
spricker upp kraftigt sker spänningsomlagringar vilket ökar svårigheten att hitta konvergens. 
Genom att öka produkten RTOL·RNORM under en liten lastökning kan dessa 
spänningsomlagringar fortgå, varefter toleranskraven återigen minskas. Ett konstant toleranskrav 
RTOL·RNORM innebär vid ökad last att högre noggrannhet uppnås i förhållande till lastnivån 
samtidigt som materialet beter sig mer ickelinjärt. Detta gör att fler iterationer krävs för att hitta 
jämvikt. Då större delen av konstruktionens bärförmåga är uttömd måste toleranskravet ökas för 
att beräkningarna ska fortgå. Vid denna tidpunkt kan modellen inte ta nämnvärt högre last och 
deformationerna ökar under i princip konstant last. Det värde på bärförmågan som redovisas i 
denna rapport är den precis innan denna tidpunkt.  
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2.5. Toleranser vid brottgränsberäkningar med FEM 

Beräkningarna kan optimeras genom att välja ett lagom stort laststeg som resulterar i rimligt 
många iterationer. För att säkerställa att rätt brottlast nås görs känslighetsanalyser avseende 
toleranser samt konvergenstester avseende modelluppbyggnad och elementindelning. Dessutom 
studeras flera olika typer av modeller för att verifiera att samma verkningssätt och brottmod 
uppträder. Den iterationsprocess som krävs för att hitta konvergens vid varje beräkningssteg kan 
i SOLVIA-03 utföras enligt tre olika metoder enligt [19]: 
 

- Modifierad Newton iteration. 
- Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS) iteration. 
- Full-Newton iteration. 

 
Vald iterationsmetod inverkar på förmågan att hitta konvergens i beräkningarna samt 
beräkningstid. Generellt gäller att modifierad Newton kräver minst beräkningstid, därefter BGFS 
och sist Full-Newton iteration. Full-Newton iteration är användbar vid t.ex.. kontaktproblem eller 
då konvergens är svår att hitta. Modifierad Newton iteration används om endast relativt små 
olinjära problem studeras. I denna rapport har BFGS valts, vilken ofta används vid beräkningar 
av betong i ett icke-linjärt tillstånd. BFGS metoden har bl.a. använts av [21] för beräkning av 
skjuvbrott i betongbalkar vilka uppvisat goda resultat jämfört med laboratorieförsök. Då 
skjuvning ofta resulterar i spröda brott anses dessa vara svåra att beräknas med FEM p.g.a. 
konvergensproblem. 
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3.1. Egentyngd 

3 Betongbågarnas statiska verkningssätt 
 
Ursprungliga beräkningar av nolledsbågens verkningssätt finns redovisad i Bilaga F. Påkänningar 
och snittkrafter av permanent last beräknas för en enskild båge. Vid beräkning av trafiklastens 
inverkan tas hänsyn till pelarnas horisontalstyvhet samt intilliggande bågar. 

Jämförande beräkningar har utförts med en 2D balkmodell i FEM. Indata till FEM-modellerna 
återfinns i Bilaga E. Beräkningarna utförs här med icke-linjära materialegenskaper varvid i detta 
avsnitt redovisade snittkrafter härrör till dessa. Vid beräkning av snittkrafter och påkänningar av 
permanent last studeras en enskild båge där randvillkoren vid anfangen varieras. Vid beräkning av 
trafiklast omfattar modellen 3 bågar, enligt Figur 3.1. Anfangen är fortfarande 
rotationsförhindrade men har en horisontalstyvhet K (N/m). I samtliga 2D balkmodeller är 
anfangen definierade i inspänningssnitt 2 enligt Figur 2.10, för att vara jämförbara med 
ursprungliga beräkningar. 
 

 
a) 

K

 

 
 
b) 
Figur 3.1: Systemmodell av a) en båge för beräkning med permanenta laster, b) tre bågar för 

beräkning med trafiklast. Pelarnas horisontalstyvhet representeras av K (N/m).  
 

3.1 Egentyngd 
 
Fördelning av permanent last på bågen erhålls i separat FEM-beräkning genom att påföra 
fyllningen som element med bågen som upplag, vilka resulterar i punktlaster på bågen i modell 
Figur 3.1a. Last från båge och fyllning redovisas i originalberäkningar till 906.5 ton för halva 
bågen, motsvarande värde i FEM-modellen är 932.1 ton, d.v.s. 3 % större. 
 
Inverkan av momentinspänning och horisontalstyvhet studeras avseende snittkrafter och 
spänningar. Om anfangen betraktas som helt momentinspända ökar momentet i anfangen 
betydligt då horisontalstyvheten minskas. Momentet i hjässan ökar mindre samtidigt som 
momentet i fjärdedelspunkten förblir konstant. Motsvarande normalkraft i Figur 3.3 minskar 
något längs helt bågens sträckning, mest dock i hjässan. Om anfangen betraktas som helt ledade i 
anfangen kan inget böjande moment upptas där varvid momentökning av minskad 
horisontalkraft sker högre upp i bågen som i Figur 3.4. Motsvarande normalkraft är i princip 
oförändrad. Figur 3.6 visar båge med helt momentinspända anfang och olika horisontalstyvheter, 

K 2
L

f

1

KK 33L L L 
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3. Betongbågarnas statiska verkningssätt 

där böjande moment är projicerad på bågen. Momentet är dock ej skalenligt visade för olika 
horisontalstyvheter. 
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Figur 3.2: Böjande moment av permanent last för helt momentinspänd i anfangen och 
variation av horisontalstyvheten K (N/m), baserat på icke-linjärt material. 
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Figur 3.3: Normalkraft i bågen av permanent last för helt momentinspända anfang, variation 

av horisontalstyvheten K (N/m) , baserat på icke-linjärt material. 
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3.1. Egentyngd 
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Figur 3.4: Böjande moment av permanent last för båge ledad i anfangen, variation av 

horisontalstyvheten K (N/m) , baserat på icke-linjärt material. 
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Figur 3.5: Normalkraft i bågen av permanent last för båge helt ledad i anfangen, variation av 

horisontalstyvheten K (N/m) , baserat på icke-linjärt material. 
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3. Betongbågarnas statiska verkningssätt 

 

 

K = 5500 MN/m

K = 1800 MN/m

K = 500 MN/m

K = ∞

 
Figur 3.6: Böjande moment av permanent last på nolledsbåge med olika horisontalstyvheter 

K (N/m). 
 
Tabell 3.1 och Tabell 3.2 sammanställer snittkrafterna i anfang, fjärdedelspunkt och hjässa för de 
olika modellerna. 
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3.1. Egentyngd 

 
Tabell 3.1: Böjande moment och normalkraft av permanent last och momentinspända anfang, 

variation av horisontalstyvhet K (N/m). 
 Böjande moment (kNm) Normalkraft (kN) 
Horisontalstyvhet anfang L/4 L/2 anfang L/4 L/2 
K = ∞ -130 -242 161 10 572 5 997 5 314 
K=5500 MN/m 965 -229 -89 10 485 5 813 5 111 
K=1800 MN/m 2 650 -254 -526 10 348 5 523 4 790 
K=1000 MN/m 3 550 -270 -766 10 275 5 369 4 619 
K=500 MN/m 3 980 -299 -911 10 240 5 296 4 539 
ursprunglig ber. 337 -227 187 - - 5 432 
 
 
Tabell 3.2: Böjande moment och normalkraft av permanent last och helt ledade anfang, 

variation av horisontalstyvhet K (N/m). 
 Böjande moment (kNm) Normalkraft (kN) 
Horisontalstyvhet anfang L/4 L/2 anfang L/4 L/2 
K = ∞ 0 -231 142 10 562 5 976 5 291 
K=5500 MN/m 0 -309 45 10 557 5 965 5 279 
K=1800 MN/m 0 -473 -156 10 546 5 940 5 251 
K=1000 MN/m 0 -663 -392 10 533 5 911 5 220 
K=500 MN/m 0 -922 -712 10 516 5 876 5 180 
ursprunglig ber. 337 -227 187 - - 5 432 
 
 
Spänningsfördelningen för motsvarande modeller redovisas i Figur 3.7 – Figur 3.10. Längsgående 
spänning i över- och underkant båge presenteras. Beräkningarna görs med icke-linjära 
betongegenskaper i bågen som inte kan ta någon dragkraft. 
 
Helt momentinspänd båge visar största spänningar vid anfang och hjässa då 
horisontalförskjutningen är förhindrad, Figur 3.7 och Figur 3.8.. Vid minskad horisontalstyvhet 
ökas spänningarna vid anfang, max vid ca: L/20. För låga horisontalstyvheter fås dessutom 
dragning i båge över- och underkant kring hjässan på en sträcka från 0.3L till 0.7L. För båge med 
ledade anfang fås för låga horisontalstyvheter dragning mellan fjärdedelspunkt och hjässa, 
Figur 3.9 och Figur 3.10. Spänningsfördelningen i under- och överkant visas i Figur 3.11 
projicerade på bågen. 
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3. Betongbågarnas statiska verkningssätt 
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Figur 3.7: Längsgående spänning av permanent last i underkant båge för helt 

momentinspända anfang, variation av horisontalstyvhet K (N/m) , baserat på icke-
linjärt material. 
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Figur 3.8: Längsgående spänning av permanent last i överkant båge för helt momentinspända 

anfang, variation av horisontalstyvhet K (N/m) , baserat på icke-linjärt material. 
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3.1. Egentyngd 
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Figur 3.9: Längsgående spänning av permanent last i underkant båge för helt ledade anfang, 

variation av horisontalstyvhet K (N/m) , baserat på icke-linjärt material. 
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Figur 3.10: Längsgående spänning av permanent last i överkant båge för helt ledade anfang, 

variation av horisontalstyvhet K (N/m) , baserat på icke-linjärt material. 
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3. Betongbågarnas statiska verkningssätt 

 
Figur 3.11: Längsgående spänningar i under- och överkant båge av permanent last, helt 

inspänd anfang med horisontalförhindrade anfang. 
 
Spänningarna i under- och överkant i anfang, fjärdedelspunkt och hjässa sammanställs i 
Tabell 3.3 och Tabell 3.4. 
 
Tabell 3.3: Sammanställning av längsgående spänningar i över- och underkant för 

momentinspänd båge med olika horisontalstyvheter K (N/m). 
 Spänning underkant (MPa) Spänning överkant (MPa) 
Horisontalstyvhet anfang L/4 L/2 anfang L/4 L/2 
K = ∞ -0.88 -0.26 -1.12 -0.99 -1.15 -0.68 
K=5500 MN/m -1.22 -0.62 -0.75 -0.53 -1.12 -0.99 
K=1800 MN/m -1.71 -0.59 -0.11 -1.71 -0.51 -0.11 
K=1000 MN/m -2.13 -0.51 -0.06 -2.13 -0.46 -0.06 
K=500 MN/m -2.30 -0.46 0.00 -2.30 -0.41 0.00 
ursprunglig ber. -1.01 -0.66 -1.23 -0.74 -1.23 -0.64 
 
 
Tabell 3.4: Sammanställning av längsgående spänningar i över- och underkant för båge ledad i 

anfangen och med olika horisontalstyvheter K (N/m). 
 Spänning underkant (MPa) Spänning överkant (MPa) 
Horisontalstyvhet anfang L/4 L/2 anfang L/4 L/2 
K = ∞ -0.93 -0.63 -1.09 -0.93 -0.63 -1.09 
K=5500 MN/m -0.92 -0.54 -0.96 -0.85 -1.21 -0.84 
K=1800 MN/m -0.92 -0.36 -0.68 -0.85 -1.37 -1.11 
K=1000 MN/m -0.92 -0.14 -0.35 -0.92 -0.14 -0.35 
K=500 MN/m -0.92 -0.08 -0.06 -0.92 -0.08 -0.06 
ursprunglig ber. -1.01 -0.66 -1.23 -0.74 -1.23 -0.64 
 
Resultaten ovan visar att horisontalstyvheten har stor inverkan främst avseende böjande moment, 
se t.ex. Figur 3.2. Av permanent last baseras dock resultaten på en modell omfattande en båge, 
där horisontalmothållet utgörs av en fjäder. Detta resulterar i att bågens anfang 
horisontalförflyttas under permanent last. Last från intilliggande bågar ger dock upphov till en 
mothållande horisontalkraft resulterande i att bågens anfang inte förflyttas nämnvärt av 
permanent last. Figur 3.12 och Figur 3.13 visar horisontalmothållets inverkan på snittkrafter av 

 22



3.2. Trafiklast 

permanent last. Figur 3.12 visar att momentet vid anfanget reduceras ca: 50 % av 
horisontalmothållet. I dimensionerande snitt L/4 däremot, är momentet oförändrat. Inverkan av 
normalkraften är förhållandevis liten och ger en största differens på ca: 250 kN i hjässan, 
Figur 2.13. 
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Figur 3.12: Böjande moment av permanent last, inverkan av en horisontal-kraft i anfanget 
resulterande i horisontalförskjutning noll. 
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Figur 3.13: Normalkraft av permanent last, inverkan av en horisontalkraft i anfanget 
resulterande i horisontalförskjutning noll. 

 

3.2 Trafiklast 
 
Från ursprungliga beräkningar som upprättades då bron byggdes redovisas influenslinjer enligt 
Figur 3.14 och 3.15. Dessa baseras på en styvhet motsvarande pelarlängd 25 m och 
tröghetsmoment 78 m4. Pelarens horisontalstyvhet om denna är rotationsförhindrad i båda ändar 
ger  MN/m1800257810301212 393 =⋅⋅⋅== LEIK . 
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3. Betongbågarnas statiska verkningssätt 
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Figur 3.14: Influenslinje för böjande moment i hjässan, ursprungliga beräkningar. 
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Figur 3.15: Influenslinje för böjande moment i anfanget, ursprungliga beräkningar. 
 
Motsvarande beräkningar görs med FEM-modellen där resultaten presenteras i Figur 3.16 och 
Figur 3.17. Influenslinjerna är beräknade baserat på en icke-linjär materialmodell fast med laster 
tillräckligt långt från brottlast för att materialet ska befinna sig inom det linjärelastiska området. 
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3.2. Trafiklast 
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Figur 3.16: Influenslinje för böjande moment i hjässan, FEM-modell. 
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Figur 3.17: Influenslinje för böjande moment i anfanget, FEM-modell. 
 
Samtliga modeller är rotationsförhindrade i anfangen. Utan mothållande kraft från pelarna fås 
större moment i både hjässa och anfang. För böjande moment i hjässan ligger momentet i 
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3. Betongbågarnas statiska verkningssätt 

intervallet 084.0046.0 <<
PL
M

för , för en punktlast placerad i hjässan.  För böjande 

moment i anfanget ligger momentet i intervallet 

0>>∞ K

087.0135.0 <<−
PL
M

 för  vilket för 

K = 0 inträffar i fjärdedelspunkten och för K = ∞ i ca: 0.4L. 

∞<< K0

 
Figur 3.16 och 3.17 visar att horisontalstyvheten har liten inverkan på trafiklasten inom rimliga 
gränser, differensen mellan K=1800 MN/m och K=∞ är förhållandevis liten främst för moment 
i hjässan men även för moment i anfanget. Från Figur 3.2 och 3.3 framgick att inspänningsgraden 
har större inverkan av permanent last. 
 
 

3.3 Lastfördelning i fyllning 
 
I ursprungliga beräkningar användes influenslinjer på bågen för att beräkna snittkrafter av 
dimensionerande trafiklaster utan hänsyn till fyllningens lastspridning, se Bilaga F. 
Exempel på influenslinjer som beaktar lastfördelning genom fyllningen ges i Figur 3.18 och 3.19. 
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Figur 3.18: Influenslinje för böjande moment i hjässan, inverkan av lastspridning. 
 

 26



3.3. Lastfördelning i fyllning 
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Figur 3.19: Influenslinje för böjande moment i anfanget, inverkan av lastspridning. 
 
Lastspridningen i Figur 3.18 och 3.19 baseras på en FEM-modell där fyllningen beskrivs med 
icke-linjära materialegenskaper som inte kan ta dragspänningar och begränsade tryckspänningar. I 
det linjära området har materialet styvheten E = 50 MPa. Lastspridningen resulterar i en 
halvering av böjande momentet i hjässan och ca: 40 % reducerat moment i anfanget. 
Influenslinjens längd ökas dock, främst i anfanget, vilket kan resultera i större snittkrafter för 
utbredda laster. I beräkningarna tas hänsyn till horisontellt jordtryck i materialbeskrivningen av 
fyllningen. Detta inkluderar såväl vilojordtryck som överlast. För att exkludera fyllningens 
eventuella bärförmåga eller mothållande egenskaper kan fyllningen ersättas med yttre verkande 
laster, som tidigare beskrivits i avsnitt 2.3. Då de yttre lasterna är beräknade baserat på fyllningens 
egenskaper inkluderar nodlasterna horisontellt jordtryck från såväl permanent last som trafiklast. 
 
Fyllningens lastfördelande egenskaper beskrivna med den ickelinjära materialmodellen kan 
illustreras med en rektangulär 2D platta enligt Figur 3.20. Plattan har dimensionerna L·h och är 
9 m bred. Lasten från en punktlast P sprids via räls och slipers c/c 0.6 m ner i fyllningen och 
bildar ett jordtryck q(x). 
 

 
 
Figur 3.20: Lastspridning i en rektangulär platta. 
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Figur 3.21: Lastspridning i en rektangulär platta för olika höjder h, Ejord = 100 MPa. 
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Figur 3.22: Lastspridning i en rektangulär platta för olika E-moduler, h = 2m. 
 
I Figur 3.21 visas lastfördelningen från en punktlast genom en rektangulär platta med olika 
höjder. Jordens E-modul påverkar trycket rakt under lasten mer än det påverkar lastens spridning 
längre bort, vilket visas i Figur 3.22. 
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3.3. Lastfördelning i fyllning 

Enligt Boussinesq kan spänningen i jorden av en vertikal linjelast p beskrivas som 
 

α
π

σ 4cos
2

z
p

z =      (3.2) 

 

 
Figur 3.23: Lastspridning enligt Boussinesq för en vertikal linjelast. 
 

största spänning fås rakt under lasten då α = 0, ger 2

24.02
z

p
z
p

z ≈=
π

σ . En jämförelse mellan 

spänningsfördelning enligt Boussinesq och en FEM-modell visas i Figur 3.24. Det framgår att 
lastfördelningen enligt Boussinesq ger större lastspridning än motsvarande FEM-modell, även för 

låga E-moduler. För E-modulen 100 MPa ger FEM-modellen största spänningen ca: 9.1

75.0
z

p
.  

Från kalibrering av modell i [1] har visats att en E-modul i jorden på ca: 150 MPa gav bäst 
överensstämmelse med fältmätningar. 
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Figur 3.24: Jämförelse i lastspridning mellan FEM och Boussinesq, h = 2m. 
 
Lastfördelningen av en 100 kN punktlast genom fyllningen på bågen visas projicerad på bågen i 
Figur 3.25 i anfang, fjärdedelspunkt och hjässa. Normerade kurvor på desamma återfinns i 
Figur 3.26. Fyllningen tillåter lastspridning till intilliggande bågar. Resultaten visar att då 
punktlasten står i hjässa går all last ner i den bågen. Då lasten flyttas till fjärdedelspunkten går ca: 
4 % av lasten över till intilliggande båge. Då lasten står vid anfanget går ca: 34 % ner i 

z 

x 
σz

α 

p 

 29 



3. Betongbågarnas statiska verkningssätt 

intilliggande båge. Figur 3.27 och Figur 3.28 visar motsvarande för en trafiklast med fyra axlar 
med avståndet 1.6 m. I princip samma andel last fördelas mellan valven som för en punktlast. 

 
Figur 3.25: Lastfördelning av en axellast 100 kN i anfang, fjärdedelspunkt och hjässa. 
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Figur 3.26: Lastfördelning på bågen genom fyllningen av en punktlast. 
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3.3. Lastfördelning i fyllning 

 
Figur 3.27: Lastfördelning av fyra axlar c/c 1.6 m, vardera 100 kN, i anfang, fjärdedelspunkt 

och hjässa. 
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Figur 3.28: Lastfördelning av fyra axlar c/c 1.6 m, vardera 100 kN. 
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3. Betongbågarnas statiska verkningssätt 

3.4 Lastkombination i brottgränstillstånd med FEM 
 
En lastkombinering i brottgränstillstånd har utförts enligt BVS 583.11 [22] med undantag att 
brottlasten beräknas med en icke-linjär FEM-analys. Detta innebär att omlagring av krafter och 
spänningar kan ske. Motsvarande lastkombinering görs i avsnitt 3.5 fast utgående från linjära 
snittkrafter där brottlasten bestäms av tvärsnittets kapacitet. Följande laster studeras: 
 
Permanenta laster: 

- Egentyngd båge. 
- Fyllning och sidomurar. 

 
Variabla laster: 

- Tåglast UIC 71, se Figur 3.27. 
- Broms- och accelerationskraft. 
- Jämn temperaturändring. 

 
Permanenta laster påförs som punktlaster på bågen. Variabla laster av tåglast samt broms- och 
accelerationskraft påförs i höjs med rälsen vilken tillåts lastfördelas genom fyllningen för att i 
brottgränsberäkningarna ersättas med nodlaster på bågen. Temperaturlasten påförs i SOLVIA-03 
som en yttre last med LOADS TEMPERATURE kopplad till en längdutvidgningskoefficient 
definierad i materialmodellen betecknad ALFA. 
 
Tåglasten sätts som huvudlast varvid denna ges lastkoefficienten ψγ = 1.4. Detta resulterar i fyra 
axellaster om 250·1.4 = 350 kN/axel samt en utbredd lastandel 80·1.4 = 112 kN/m per spår. 
Den utbredda lastandelen påförs längs positiv influenslinje för böjande moment enligt Figur 3.18. 
P.g.a. influenslinjernas utseende av böjande moment, Figur 3.16 och Figur 3.17 samt fyllningens 
inverkan på desamma, Figur 3.17 och Figur 3.18, kan medtagande av utbredda lastandelar ge en 
högre bärförmåga. Fem olika lastpositioner med endast axellasterna i Figur 3.29 studeras för att 
bestämma dimensionerande lastposition. Axellasterna placeras centriskt i hjässa, fjärdedelspunkt 
och anfang samt mellan hjässa och fjärdedelspunkt respektive mellan fjärdedelspunkt och anfang 
som i Figur 3.30. Trafiklast räknas på båda spåren. 

 

4 x 250 kN 

80 kN/m80 kN/m 

3 x 1.6 m 

6.4 m 

 
Figur 3.29: Tåglast UIC 71 enligt BVS 583.11 [22]. 
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3.4. Lastkombination i brottgränstillstånd med FEM 

 
 
Figur 3.30: Fasta lastpositioner LC1 – LC5 på modell med tre bågar. 
 
Broms- och accelerationskraft påförs som en längs spåret jämt fördelad horisontell last. För 
trafiklast UIC 71 uppgår bromskraften till 20 kN/m, dock max 4 000 kN på ett spår. För andra 
spåret räknas samtidigt en accelerationskraft på 30 kN/m, dock max 1000 kN. Broms- och 
accelerationskraft ges lastkoefficienten ψγ = 0.4 resulterande i bromskraft på 8 kN/m och 
accelerationskraft på 12 kN/m. Största lastutbredning är 4 000 / 20 = 200 m för bromskraft samt 
1 000 / 30 = 33 m för accelerationskraft. Lasterna påförs modell beskriven i Figur 3.1 varvid 
bromskraft påförs längs hela bron och accelerationskraft påförs längs sträckan 33 m från hjässa 
mittersta bågen. Horisontalstyvheten i anfanget sätts till 5 500 MN/m. 

LC3

LC4 

LC5 

 
Enligt BVS 583.11 [22] godtas att broar dimensionerade innan 1975 endast beräknas för jämn 
temperaturfördelning. Karakteristiska max- och min temperaturer väljs till T+ = 24°C samt T- =  
-16°C. lastkoefficienter för temperatur är ψγ = 0.6 vilket ger T+ = 15°C och T- = -10°C. 
ländutvidgningskoefficient α = 1.0·10-5 °C-1 används. 
 
Beräkning av ovanstående laster görs med samma icke-linjära FEM-modell med ISOBEAM 
element som beskrivits tidigare. 
 

L
L/2 

L/4 

LC1

LC2
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Figur 3.31: Karakteristisk axellast för lastposition LC1 – LC5 med enbart axellaster utan 

inverkan av temperatur- eller bromskraft. 
 
Resultaten i Figur 3.31 visar att dimensionerande lastposition med enbart axellaster och utan 
temperatur- eller bromskrafter är i LC3, där axelgruppen är placerad centriskt över 
fjärdedelspunkten. Axellast i brottgränstillstånd är för denna lastplacering 52.5 ton/axel. 
Figur 3.32 visar bågens deformation då all bärförmåga beräkningsmässigt är uttömd. 
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3.4. Lastkombination i brottgränstillstånd med FEM 
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Figur 3.32: Vertikal nedböjning av bågens tyngdpunktslinje vid brottgränstillstånd för LC1 -

LC5. 
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Figur 3.33: Brottlastens inverkan av medtagande av utredd trafiklastandel, temperaturlaster och 

bromskrafter. 
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Figur 3.34: Vertikal nedböjning av bågens tyngdpunktslinje för lastposition LC3 med 

respektive utbredd lastandel, max temperatur T+, min temperatur T- samt broms- 
och accelerationskraft. 

 
Utgående från den lastposition som gav lägst bärförmåga i Figur 3.30, LC3, studeras inverkan av 
utbredd lastandel, jämn temperaturändring samt broms- och accelerationskraft. Figur 3.33 och 
Figur 3.34 redovisar resultaten av dessa beräkningar var för sig. Resultaten visar att ingen av de 
tillkommande studerade lasterna har någon avgörande skillnad på den slutliga bärförmågan. 
Inverkan av broms- och accelerationskraft ger en slutlig bärförmåga på ca: 48 ton/axel. 
Temperaturinverkan på bågkonstruktioner har studerats av [13] där långtidsmätningar av 
temperatur och spänningar har visats ha liten inverkan på konstruktionen. 
 
I följande beräkningar av bågens bärförmåga används endast axellaster från tåglastmodell UIC 71. 
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3.5. Beräknad bärförmåga i brottgränstillstånd baserat på linjära snittkrafter 

3.5 Beräknad bärförmåga i brottgränstillstånd baserat på 
linjära snittkrafter 

 
Brottgränsberäkningar med lastkombinationer som ovan utförs i detta avsnitt baserat på linjära 
snittkrafter. Detta innebär att dimensionerande last bestäms av varje snitts momentkapacitet. 
Ingen dragkapacitet i tvärsnittet medräknas. Momentkapaciteten beräknas i varje snitt med en 
förenklad arbetskurva för betong [23] utan hänsyn till befintlig armering. Tvärsnittsbeteckningar 
redovisas i Figur 3.35. Materialegenskaper för betong C12/15 i brottgränstillstånd används, 
resulterande i en tryckhållfasthet fccd = 6.4 MPa och E-modulen 18.8 GPa. 

fε ε

 
 
Figur 3.35: Tvärsnittbeteckningar, töjnings- och spänningsfördelning. 
 
Betongtöjningarna definieras som: 

cu

c

cd

ccd
ccu E

f
ε
ε

αεε 0
0 ,

8.0
,%35.0 ===     (3.4) 

Normalkraften i tvärsnittet är: 

bfxbfxNNN ccdccd ⋅⋅+⋅−=+= αα 5.0)1(21    (3.5) 

Ur Ekv. 3.5 kan tryckzonens höjd beräknas för en given normalkraft: 

)5.01( α−⋅
=

bf
Nx

ccd

     (3.6) 

Hävarmen e0 till tryckkraftens resultat N kring 0 beräknas genom: 

NMeeNeNeNM /0002,021,010 =⇒⋅=⋅+⋅=    (3.7) 

där )1(5.01,0 α+= xe  och 3/22,0 xe α= . Tvärsnittets inre hävarm beräknas nu som 
 varefter brottmomentet tecknas: )(5.0 0exhe −−=

eNMbrott ⋅=       (3.8) 

Tvärsnittet begränsas även av betongens tryckhållfasthet som: 

ccdbrott fhbN ⋅⋅=      (3.9) 

h/2 
e0
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TP 
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N1
N x ε N ec0 2 0,1α·x e0,2 e 0
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3. Betongbågarnas statiska verkningssätt 

I en numerisk beräkningsslinga ökas givna snittkrafter med en linjär förstoringsfaktor tills 
tvärsnittets kapacitet uppnås i något snitt. Det snitt med lägst förstoringsfaktor bestämmer 
bågens bärförmåga. Linjärelastiska snittkrafter för trafik, broms/acceleration samt temperatur 
finns i Bilaga G redovisade för horisontalstyvheten 5500 MN/m. Resulterande bärförmåga 
redovisas för några lastkombinationer i Tabell 3.5. 
 
Då endast trafiklast i position LC3 medtages fås bärförmågan ca: 34 ton/axel, jämfört med FEM-
modellen i avsnitt 3.4 som gav ca: 48 ton/axel, d.v.s. 40 % högre bärförmåga. Detta anses bero 
på den icke-linjära FEM-modellens förmåga till lastomlagring. Samtidig inverkan av broms- och 
accelerationskraft ger brottlasten 30 ton/axel. En temperatursänkning på -10°C minskar 
bärförmågan från 34 ton/axel till 28 ton/axel, medan däremot en temperaturökning på +15°C 
ökar bärförmågan till 40 ton/axel p.g.a. ökad tryckkraft i bågen. Lastkombinationen trafik, 
broms/acceleration samt negativ temperatur ger en bärförmåga på ca: 24 ton/axel. Trafiklasten 
redovisas utan partialkoefficienter på last. Detta innebär att för lastkoefficienten ψγ = 1.4 kan 
endast 24/1.4 ≈ 17 ton/axel tillåtas, med antagna randvillkor och materialegenskaper. 
 
Tabell 3.5: Sammanställningar av brottlaster för några lastkombinationer baserat på snittkrafter 

redovisade i Bilaga G. Samtliga lastfall inkluderar permanent last. 

Lastfall Brottlast (ton/axel)
Trafik, position LC3 34 
Trafik + broms 30 
Trafik + Tmax 40 
Trafik + Tmin 28 
Trafik + broms + Tmin 24 

 
Om horisontalstyvheten varieras fås med ovanstående beräkningsförfarande resultat enligt 
Figur 3.36. För högre horisontalstyvheter ökas bärförmågan marginellt med för värden lägre än 
1800 MN/m minskar bärförmågan avsevärt. 
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Figur 3.36: Samband horisontalstyvhet – brottlast för trafiklast i position LC3. 
 

 38



3.6. Tvärkraftskapacitet 

3.6 Tvärkraftskapacitet 
 
Bågens tvärsnittskapacitet i brottgränstillstånd har beräknats baserat på linjära snittkrafter. 
Dimensionerande tvärkraft beräknas som en envelop av gällande lastfall. Lasterna består av 
permanent last, trafiklast D4, bromskraft samt jämn temperaturändring Tmax eller Tmin. Använda 
snittkrafter återfinns i Bilaga G. Tvärkraftskapaciteten beräknas för varje snitt och inverkan av 
tryckande normalkraft studeras enligt BBK04, [23]. 
 
Tvärkraftskapaciteten beräknas enligt BBK04 avsnitt 3.7.3.2. Ingen medverkande armering 
medräknas. Vidare beräknas tvärkraftskapacitetens inverkan av tryckande normalkraft, Vp enligt 
BBK04 avsnitt 3.7.3.4. 

mind

0

n

d
p 2.1 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

M
MV

V
γ

     (3.10) 

Ekv. 3.10 kan skrivas om genom att beräkna nolltöjningsmomentet M0 från 
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Ekv. 3.12 gäller för rektangulära tvärsnitt. Tillskottet i tvärkraftskapacitet m.h.t. tryckande 
normalkraft utrycks som 
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Tillskottet Vp beräknas för dimensionerande tvärkraft med tillhörande normalkraft och böjande 
moment. Figur 3.37 visar dimensionerande tvärkraft Vd, tvärkraftskapaciteten Vc samt inverkan 
av tryckande normalkraft Vc + Vp. Resultaten visar att inverkan av tryckande normalkraft är 
betydande, vilket beror på att bågen primärt är tryckt. Om denna effekt inte beaktas krävs en 
draghållfasthet i betongen motsvarande fct = 2.5 MPa för att klara dimensionerande tvärkraft. 
Med beaktande av tryckande normalkraft klaras fct = 0.1 MPa. Tvärkraften är lägst i L/4, vilket är 
dimensionerande snitt m.a.p. normalkraft och böjande moment. Dimensionerande snitt med 
avseende på tvärkraft är kring L/10 utan hänsyn till Vp och L/3 med hänsyn till densamma. 
Tvärkraftskapaciteten Vc inkluderar ej inverkan av lastangrepp nära upplag. 
 
Då brottgränsberäkningar utförs med icke-linjära FEM-modeller beaktas tvärkraftskapaciteten i 
materialmodellen som beskriver betongen. I SOLVIA03 anges betongens draghållfasthet med 
parametern SIGMAT och sätts till 0.1 MPa. Arbetskurvan under dragning är linjärt avtagande 
från σ = fct till σ = 0 under töjningen εt till κ·εt. Då fct är valt till ett litet värde kan κ väljas relativt 
stort utan att överskatta brottenergin, vilket i regel ger bättre konvergens i analyserna. 
Skjuvstyvhetens reduktionsfaktor efter dragbrott sätts till SHEFAC = 0.5 vilket innebär att 
skjuvspänningarna i ett aktivt sprickplan maximeras till σt·SHEFAC. Även denna faktor har liten 
betydelse då fct är liten. FEM-modellerna uppnår brottlast genom att momentkapaciteten i L/4 
uppnås. 
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Figur 3.37: Tvärkraftskapacitet och inverkan av tryckande normalkraft. 
 

3.7 Sprickviddsberäkningar 
 
Enligt BBK04 avsnitt 4.5.3 kan tvärsnittet anses vara osprucket om 
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gällande för tryckande normalkraft. Spricksäkerhetsfaktorn sätts till ζ = 1.2. Spänningarna 
beräknas från snittkrafter redovisade i Bilaga G i lastkombination B:a enligt BVS 583.11. I 
dimensionerande snitt fås 
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resulterande i en dragspänning σN + σM = 0.8 MPa invid bågens anfang, ca: L/20. I aktuellt snitt 
är k = 1 vilket för spricksäkerhetsfaktor 1.2 innebär att det föreligger risk för uppsprickning om 
draghållfastheten fct är lägre än 0.8*1.2 ≈ 1 MPa. 
Sprickvidder beräknas i lastkombination B:b enligt BVS 583.11. Aktuella laster är permanent last 
och temperatur. Figur 3.38 och Figur 3.39 visar spänningar i under- och överkant båge beräknade 
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i stadium I. Spänningarna är beräknade från snittkrafter redovisade i Bilaga G. Resultaten visar att 
dragspänningar uppstår i överkant tvärsnitt. För positiv temperatur uppstår dragning i hjässa och 
för negativ temperatur uppstår dragning vid anfangen. Sprickviddsberäkningar har inte beräknats 
i överkant båge. 
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Figur 3.38: Linjärelastiska spänningar underkant båge i lastkombination B:b. 
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Figur 3.39: Linjärelastiska spänningar överkant båge i lastkombination B:b. 
 
 

3.8 Utmattning 
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3. Betongbågarnas statiska verkningssätt 

Utmattningsberäkningar ska baseras på lastkombination C i BVS 583.11. Aktuella laster omfattar 
permanent last samt reducerad trafiklast. Studerad trafiklast STAX D4 22.5 med partialkoefficient 
0.8 motsvarar en last på 18 ton/axel. 
 
Fältmätningar av betong- och armeringstöjningar har utförts och redovisas i [1]. Mätningarna 
omfattade trafiklast bestående av två GCT44 diesellok med lasten 19 ton/axel. Loken passerade 
bron parallellt på varsitt spår. Figur 3.40 och Figur 3.41 nedan visar en jämförelse mellan 
töjningar i armering och invidliggande betong i underkant hjässa på båge 3. Figur 3.40 visar 
resultat från givare placerade centriskt i tvärled och Figur 3.41 visar en punkt ca: 1 m från bågens 
kant. Vid bågens kant redovisas mätning från två invidliggande armeringsjärn. Resultaten nedan 
visar på samma töjning i både armering och invidliggande betong, vilket innebär att armeringen är 
verksam för aktuell last. Armeringens samverkan vid högre laster har dock inte studerats. GCT44 
loken har liknande axelavstånd som tillåten trafiklast D4. Uppmätt spänningsvidd för två 
passerande lok är ca: 0.2 MPa i betongen och 1.5 MPa i armeringen. Risken för utmattning i 
befintlig konstruktion bedöms härav vara obefintlig. 
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Figur 3.40: Fältmätning av armerings- och betongtöjningar i hjässa båge 3. 
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Figur 3.41: Fältmätning av armerings- och betongtöjningar i hjässa båge 3. 
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4.1. Förstärkningsåtgärder 

4 Förstärkningsåtgärders inverkan på bärförmågan 
 
 

4.1 Förstärkningsåtgärder 
 
Såväl tidigare brottlastberäkningar [1], som beräkningar i denna rapport, visar att med antagna 
beräkningsförutsättningar erhålls inte tillräcklig säkerhet i brottgränstillstånd för trafiklast 
motsvarande 25 tons axellast. För att erhålla säkerhetsfaktorn 1.4 på trafiklast krävs en 
karakteristisk last på 35 ton/axel. För att öka bärförmågan har ett antal förslag på 
förstärkningsåtgärder har studerats. 2D modellerna har endast studerats för uk-armering p.g.a. 
modellernas begränsningar. 3D modellerna har däremot studerats för följande fall: 

- Uk-armering i bågen. 
- Förstärkning med ny betong, (gammal betong bilas bort). 
- Längsgående stålplåtar. 
- Förstärkning av bågens ytterkanter. 
- Tvärgående stag, med och utan förspänning. 

 
De studerade förstärkningsåtgärdernas utformning har framkommit på direktiv från Banverket 
Östra banregionen. 

1) Uk-armering i bågen studeras tre fall, samtliga med armering φ25s100. Endast 
längsgående armering, endast tvärgående armering och armering i rutnät. Beräkning sker i 
brottgränstillstånd och armeringens materialegenskaper sätts till 

GPa 160== mnkd EE γηγ  och MPa 360== mnkd ff γηγ . 

2) Förstärkning med ny betong (C35/40 i brottgränstillstånd) sker genom bortbilning av 
befintlig betong i etapper, se Figur 4.1. Två fall studeras, förstärkning endast över 
gjutfogar och förstärkning som kontinuerliga bågstrimlor. Betongens krympning 
medräknas ej. Brottlast beräknas även då gammal betong är bortbilad men ny betong 
ännu inte ingjuten. Betongstrimlorna har utbredning enligt Figur 4.2 och sträcker sig 
genom halva bågens tvärsnitt. Spänningsvariation i bågen under de olika etapperna 
återfinns i Bilaga A. 
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befintlig båge
gjutfogar
nya betongstrimlor

 
Figur 4.1: Förstärkning med ny betong i strimlor, a) endast över gjutfogar,  

b) kontinuerliga strimlor i längsled. 
 

3) Förstärkning med längsgående stålplåtar, t = 20 mm, b = 500 mm. Stålplåtarna har 
samma utbredning som betongstrimlorna, se Figur 4.2. 

 

befntlig båge
stålplåtar
gjutfogar  

Figur 4.2: Förstärkning med längsgående stålplåtar. 
 

4) Förstärkning av bågens ytterkanter sker dels med en stålplåt 20 mm längs hela bågens 
vertikala sida, Figur 4.3, dels med en pågjutning 200 mm med utanpåliggande U-profil, 
Figur 4.4. 
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4.1. Förstärkningsåtgärder 

befintlig båge
gjutfogar
stålplatta

 
Figur 4.3: Förstärkning med längsgående stålplatta på bågens sida. 
 

befintlig båge
gjutfogar
pågjuten ny betong
U-profil i stål

 
Figur 4.4: Förstärkning med pågjuten betong i U-profil. 
 

5) Tvärgående stag φ25 mm borras in mitt i tvärsnittet med och utan förspänning. Stagens 
placering visas i Figur 4.5. Ett alternativ med stag i uk-tvärsnitt redovisas samt en 
kombination av 4) och 5) där tvärgående stag förspänns mot ny betonggjutning i U-profil. 
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4. Förstärkningsåtgärders inverkan på bärförmågan 

 
Figur 4.5: Placering av tvärgående stag. 
 
 

4.2 Resultat 2D plan modell 
 
En 2D plan modell har gjorts för att visa bågens längsgående brottmekanismer av aktuell 
trafiklast. Resultaten jämförs med tidigare redovisade 2D balkmodell för att verifiera att liknande 
brottmod och slutlig brottlast erhålls för de olika modellerna. I samtliga 2D plana modeller 
ersätts fyllningen i Figur 4.6 med motsvarande nodlaster. Resultat avseende 
huvudtryckspänningar samt betongens icke-linjära tillstånd vid brottlast redovisas i Bilaga B. 
 

betong i båge
försvagningar i gjutfogar
fyllning

 
 
Figur 4.6: 2D modell av båge med försvagningszoner i bågen samt fyllningens utbredning och 

dimensionerande trafiklasts placering. 
 
Trafiklastkombinationen i Figur 4.6 ovan flyttas över bågen med små steg och så hög axellast 
som möjligt. Bågen söks sedan efter extremvärden med kommandot EMAX i SOLVIA-03 [20]. 
Olika extremvärden ger olika lastpositioner. De lastfall som är aktuella är last i anfang, hjässa 
samt fjärdedelspunkt. Dessa lastpositioner överförs via fyllningen till nodlaster på bågen som i 
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4.2. Resultat 2D plan modell 

Figur 4.7. Brottgränsberäkningar utförs sedan för samtliga av dessa lastfall varvid lastposition 
enligt Figur 4.6 har funnits ge den lägsta bärförmågan. Då modellen inkluderar försvagningar i 
samtliga gjutfogar har trafiklasten inte exakt samma placering som för tidigare redovisad 
balkmodell utan försvagningar. Beräkningarna omfattar en båge med horisontalstyvhet i anfangen 
5 500 MN/m. Fyllningen har ickelinjära materialegenskaper med E-modul 150 MPa. Materialet 
har en tryckhållfasthet 5 MPa men ingen draghållfasthet. Materialet beskrivs enaxligt. 
 

      
Figur 4.7: a) Nodlaster från fyllning på båge, b) nodlaster av trafiklast på båge. 
 

 
Figur 4.8: Nedböjning av permanent last, ger 2.4 mm nedböjning i hjässan. 
 

 
Figur 4.9: Huvudtryckspänningar av egentyngd, max. 1.5 MPa ovanför anfangen. 
 
Bågens deformation av permanent last, Figur 4.8, resulterar i en spänningsfördelning enligt 
Figur 4.9. Denna spänningsfördelning kan jämföras med motsvarande balkmodell, Figur 3.7 och 
Figur 3.8. 
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Figur 4.10: Huvudspänningar i bågen illustrerade som linjer. 
 
Om huvudtryckspänningarna i bågen illustreras som linjer i varje integrationspunkt, grå linjer i 
Figur 4.10, motsvarar linjernas resultant bågens trycklinje, streckad. Vertikala reaktionskrafter av 
egentyngd är 21.6 MN och horisontalmothållet 4.8 MN vid varje anfang. Nedböjningen i hjässan 
är 2.4 mm och horisontalförskjutningen 0.9 mm per anfang. Största tryckspänningar finns vid 
anfang på bågens insida och är 1.5 MPa. Vid trafiklast motsvarande 25 tons axeltryck på två spår 
och fyra axlar per spår, Figur 4.11 och Figur 4.12, är horisontalmothållet 6.1 MN vilket resulterar 
i en horisontalförskjutning på 1.1 mm per anfang. Nedböjningen i hjässan är 5.1 mm. Största 
tryckspänningarna är 2.7 MPa. Fler resultat återfinns i Bilaga B, där huvudtryckspänningar och 
betongtillstånd redovisas vid brottlast för olika betonghållfastheter. Dimensionerande trafiklast 
vid brottgränstillstånd resulterar i en något antimetrisk brottmod bestående av tre leder. 
Figur B.10 illustrerar trycklinjen vid brottlast för betong C12. Trycklinjen närmar sig överkant vid 
leden närmast hjässa och underkant vid lederna i fjärdedelspunkterna. Vid bågens högra anfang 
flyttas trycklinjen utåt medan den på bågens vänstra sida bibehålls relativt centriskt. Denna 
brottmod är vanligt förekommande för nolledsbågar vilka redovisas i t.ex.. [9, 10, 15]. 
 

 
Figur 4.11: Nedböjning vid trafiklast 25 ton axellast på två spår, total vertikal nedböjning 

5.1 mm varav ca: 2.7 mm från trafiklast. 
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Figur 4.12: Huvudtryckspänningar vid trafiklast 25 ton axellast på två spår. 
 
Betydelsen av betongens tryckhållfasthet har studerats inom intervallet 3.2 < fccd < 26.4 MPa, där 
den lägre gränsen motsvarar 50 % av betong C12/15 och den högre gränsen betong C50/60. 
Samtliga materialegenskaper beskrivs i brottgränstillstånd. Resultaten, Figur 4.13, visar att 
tryckhållfastheter över ca: 10 MPa har liten inverkan på bågens bärförmåga. Samband last - 
deformation för dessa modeller redovisas i Figur 4.14. Den vertikala nedböjningen vid brottlast 
för betong upp till C20 är ca: 2 mm och för C35 till C50 ca: 4 mm. Nedböjningen inkluderar 
permanent last vilken kan avläsas ur Figur 4.14 för axellast = 0. 
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Figur 4.13: Samband mellan tryckhållfasthet och brottlast för 2D modellen. 
 
 
Sammanställning av brottlaster för olika beräkningsantaganden redovisas i Tabell 4.1 och 
motsvarande last – deformation samband redovisas i Figur 4.14 – Figur 4.17. En procentuell 
jämförelse görs även mot det som benämns grundmodell. Grundmodellen består av betong C12 
och hänsyn tas till försvagade gjutfogar som i Figur 1.1 med som har hållfasthet 50 % av C12. 
Inverkan av horisontalmothållet har liten inverkan på den slutliga bärförmågan. För betong C12 
är skillnaden mellan helt horisontalförhindrad och K = 4 400 MN/m ca: 3 %. Inverkan av 
försvagande gjutfogar resulterar i ca: 11 % lägre axellast. Om bågens undersida armeras med 
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4. Förstärkningsåtgärders inverkan på bärförmågan 

φ25s100 med fyk = 360 MPa ger detta ca: 20 % högre bärförmåga. Om draghållfasthet medräknas 
för en betong C40 ger det ca: 20 % högre bärförmåga relativt samma modell utan draghållfasthet. 
Resultaten från den 2D plana modellen visar samma storleksordning på bärförmåga, ca: 
55 ton/axel för antagna material och randvillkor samt liknande brottmod. Båda modellerna 
redovisar den längsgående bärförmågan hos betongbågen, utan inverkan av tvärledseffekter. 
 
Tabell 4.1: Sammanställning av brottlaster för 2D modellen. 

2D Modell av båge: 
fcc 

(MPa)
Axellast 

(ton) 
δmax 

(mm) 
% jmf. 

grundmodell
50 % av C12/15 3.2 44.9 19 80 % 
C12/15 6.4 62.1 22 111 % 
C20/25 10.6 73.2 21 131 % 
C35/40 18.6 78.4 41 141 % 
C50/60 26.4 78.8 41 141 % 
     
C12/15 inspänt  61.2 16 110 % 
C12/15 inspänning 4000 kN/mm  59.7 17 107 % 
C12/15, försvagade gjutfogar, grundmodell  55.8 19 100 % 
C12/15, försvagade gjutfogar, uk-armering φ25 s100  66.9 10 120 % 
C40/45 med draghållfasthet fct=1.2 MPa  96.6 51 173 % 
 
Figur 4.14 – 4.16 nedan redovisar samband mellan nedböjning – axellast för ovanstående 
modeller. 
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Figur 4.14: Samband trafiklast – nedböjning i bågen för 2D modellen vid olika  

betonghållfastheter. 
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Figur 4.15: Samband trafiklast – nedböjning i bågen för 2D modellen för olika inspänningsgrad 

och försvagningar, betong C12/15. 
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Figur 4.16: Jämförelse mellan bra och dålig betong samt bra betong med draghållfasthet. 
 
 

 53 



4. Förstärkningsåtgärders inverkan på bärförmågan 

4.3 Resultat 3D modell av båge utan mothållande fyllning 
 
Ovanstående 2D modeller med FEM och icke-linjära materialegenskaper, både med balk- och 
plan-spännings element, visar på tillräcklig bärförmåga för att med marginal klara dagens 
trafiklast, även med konservativa antaganden på material samt utan inverkan av sidomurar eller 
fyllning. Dock beaktas ej inverkan av bärförmågan i tvärled. För att beakta tvärgående effekter 
har en 3D modell upprättats, modellerad med SOLID element. Variation av elementindelning 
har gjorts för att hitta en konvergent lösning med rimligt många frihetsgrader. 
Elementindelningen återfinns i Figur 2.5 -Figur 2.8. 3D modellen följer samma förfarande som 
2D modellen. Permanent last från fyllning och sidomur ersätts med ekvivalenta nodlaster på 
bågen. Trafiklasten på bågen sprids genom fyllning och sidomur. Modellen tar inte hänsyn till 
någon styvhet eller bärförmåga hos sidomurarna eller fyllningen, vilka endast ersätts med yttre 
laster. Figur 4.17 och Figur 4.18 visar fördelning av permanent last av fyllning och sidomurar 
respektive av trafiklast, samtliga verkande som nodlaster på överkant båge. Egentyngd av själva 
bågen påförs som en gravitationslast. 
 

 
Figur 4.17: Yttre last av sidomur och fyllning på bågen. 
 

 
Figur 4.18: Yttre last av trafik på bågen, fördelad genom fyllning och sidomurar. 
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4.3. Resultat 3D modell av båge utan mothållande fyllning 

Av permanent last deformeras bågen enligt Figur 4.19. P.g.a. olika tunghet i fyllning och 
sidomurar fås viss böjning i tvärled. Största vertikala nedböjning är 2.9 mm i hjässan jämfört med 
2.4 mm från 2D plana modellen. Figur 4.20 visar huvudtryckspänningarna av permanent last vilka 
i längsled uppvisar samma fördelning som för 2D plana modellen. I tvärled är dock spänningarna 
inte konstanta p.g.a. tvärledseffekter. Horisontalmothållet är 5.5 MN vilket ger en 
horisontalförskjutning 1.0 mm per anfang. 
 

 
Figur 4.19: Nedböjning av bågen av permanent last. 
 
 

 
Figur 4.20: Huvudtryckspänningar av egentyngd i bågen. 
 
Figur 4.21 visar huvudtryckspänningarnas variation på över- respektive undersida av bågen. 
Dragspänningar vill bildas i triangulära fält på ovansidan vid anfangen och på undersidan mellan 
fjärdedelspunkterna och hjässan. Då ingen draghållfasthet tillåts resulterar detta i att betongen 
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4. Förstärkningsåtgärders inverkan på bärförmågan 

spricker upp, som i Figur 4.22. Linjerna i Figur 4.22 visar sprickornas normalriktning, d.v.s. 
sprickorna är primärt orienterade i längsled. 
 

 
Figur 4.21: Fördelning av huvudtryckspänningar av egentyngd, a) översida, b) undersida. 
 

 
Figur 4.22: Uppsprickning av betong av egentyngd, a) översida, b) undersida 
 
Vid trafiklast motsvarande 25 ton/axel på två spår fås vertikala nedböjningar enligt Figur 4.23. 
Största nedböjning sker nära hjässan och är ca: 5.2 mm inkl. permanent last, vilket 
överensstämmer väl med 2D plana modellen. Bågens huvudtryckspänningar, Figur 4.24, ger 
största tryckspänningen 2.9 MPa vilket överensstämmer väl med 2D plana modellen som gav 
2.7 MPa. Figur 4.25 visar att sprickmönstret som uppkom av permanent last vid anfangen tilltar 
samtidigt som nya sprickor uppkommer under lasten samt vid fjärdedelspunkterna. 
Horisontalmothållet är 6.3 MN vid varje anfang vilket ger en horisontalförskjutning 1.2 mm per 
anfang. 

 56



4.3. Resultat 3D modell av båge utan mothållande fyllning 

 
Figur 4.23: Nedböjning av trafiklast med 25 tons axeltryck. 
 

 
Figur 4.24: Fördelning av huvudtryckspänningar av 25 tons trafiklast, a) översida, b) undersida. 
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4. Förstärkningsåtgärders inverkan på bärförmågan 

 
Figur 4.25: Uppsprickning av betong av 25 tons trafiklast, a) översida, b) undersida 
 
Då lasten ökas över 25 ton/axel övergår brottmoden hastigt från att i princip verka enbart i 
längsled till att även utbildas i tvärled. Detta gör att med denna modell uppnås brottlast vid ca: 
26.5 ton/axel. Resultat omfattande huvudtryckspänningar och betongtillstånd vid brottlast 
redovisas i Bilaga C. För att nå upp till kraven trafiklast UIC 71 motsvarande karakteristisk last 
35 ton/axel i brottgränstillstånd har ett antal förstärkningsåtgärder studerats, beskrivna i avsnitt 
4.1. Resultaten av beräkningarna redovisas i form av last – deformationssamband i Figur 4.26 - 
Figur 4.31 samt i tabellform i Tabell 4.2. 
 
En jämförelse mellan last - deformationssamband mellan 2D- och 3D modellerna visar att 2D 
modellerna, både med balk- och plan-spänningselement, ger ett icke-linjärt parabelformat 
beteende. 3D modellerna å andra sidan uppvisar ett relativt linjärt samband till nära brottlasten då 
modellen plötsligt bildar en tvärgående brottmod och mister sin återstående bärförmåga. I 
nedanstående beräkningar motverkas detta plötsliga beteende bäst genom förstärkning av 
utanpåliggande nya betongbågar i kombination med tvärförspända stag, se Figur 4.28 och 
Figur 4.29. 
 
Om bågens undersida förstärks med armering ökar bärförmågan enligt Figur 4.27. Resultaten 
visar att om armering φ25s100 läggs i rutnät ökar bärförmågan med 27 %. Om endast 
längsgående armering medräknas ökas bärförmågan med 26 %. Om endast tvärgående armering 
medtages ökar dock bärförmågan med 10 %. Detta visar att tvärgående armering har liten 
inverkan i kombination med längsgående men har enskilt en något större inverkan. Samtliga av 
dessa modeller med endast underkantsarmering ger med antagna materialegenskaper bärförmågor 
under 35 ton/axel. I samtliga fall medräknas endast armeringen, utan hänsyn till täckande 
betongsskikts inverkan i form av ökad last eller bärförmåga. Inverkan av enbart ökad vikt från 
täckande betongskikt redovisas i Figur 4.26 för 50 mm och 100 mm tjockt skikt över hela bågen. 
Resultaten visar att ökning av 50 mm betongskikt ger en ökad bärförmåga på ca: 5 %, trots att 
ingen bärförmåga hos det nya skiktet medräknas. För 100 mm minskar däremot bärförmågan 
med 11 % relativt grundmodellen, d.v.s. skillnaden mellan 50 mm och 100 mm är 16 %. Orsaken 
till detta beteende är sambandet mellan böjande moment och normalkraft som avgör tvärsnittets 
kapacitet, se [1]. Liknande icke-linjära samband har visats av [10] där variation av såväl fyllningens 
densitet som fyllningshöjd gav icke-linjära samband mot brottlast. 
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Då tillståndet av befintlig armering i bågen antingen är svårinspekterat, som i överkant båge, eller 
har påvisats vara kraftigt korroderat, som i underkant båge, har i FEM-modellerna ingen befintlig 
armering medräknats. Figur 4.30 visar inverkan av befintlig armering om denna antas ha full 
samverkan med bågen. Resultaten visar att om antingen under- eller överkantsarmering 
medräknas ökar bärförmågan ca: 15 % jämfört med grundmodellen. Medräknas dock både 
under- och överkantsarmering ökar bärförmågan flerfaldigt, även om bara en liten del av 
armeringsmängden medräknas. Modellerna med både befintlig under- och överkantsarmering 
visar dock en platå på last- deformationskurvan varefter lasten åter ökar efter ca: 9 mm 
nedböjning. Detta post-brott beteende är förmodligen osäkert då det beror på samverkan mellan 
betong och armering, något som i FEM-modellen betraktas som full samverkan. Om detta post-
brott beteende bortses från fås en bärförmåga på 32.3 ton/axel om en fjärdedel av all befintlig 
armering medräknas och 39.4 ton/axel om all befintlig armering medräknas. Genom variation av 
osäkra parametrar som betonghållfasthet och andel befintlig armering kan en modell upprättas 
som uppfyller kravet 35 ton/axel utan förstärkningsåtgärd. 
 
Inverkan av tvärförspända stag i kombination med pågjutning av ny betong på bågens ytterkanter 
visas i Figur 4.29. En mjukare övergång mellan längs- och tvärgående brottmoder uppnås om 
stagen placeras centriskt i tvärsnittet och förspänns med 100 kN/stag. Ökas förspänningen till 
200 kN/stag planar last - deformationskurvan ut vid lägre last, men FEM-beräkningen kan fortgå 
och lastökning sker efter ca: 7 mm nedböjning. Liknande beteende fås om stagen placeras i både 
under- och överkant, antalet stag blir dock det dubbla. Upp till nivån då last-
deformationskurvorna planar ut följs kurvorna för centriska stag åt med de där stagen placeras i 
under- och överkant, med dubbelt antal stag. Last - deformationskurvans beteende efter 
lastplatån mellan 5 - 7 mm kan till viss del förklaras av lokala deformationer i den studerade 
punkten. Då en stor mängd beräkningssteg dock krävs för att hitta konvergens i beräkningarna 
tyder det på att kraftiga spänningsomlagringar sker p.g.a. den tvärgående brottmoden upptas av 
de förspända stagen som för ut kraften till bågens ändar där de nya betongstrimlorna fördelar 
lasten vidare. Den befintliga betongen är i detta skede högre utnyttjat då permanent last inte kan 
tas upp av förstärkningsåtgärderna. 
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Figur 4.26: Last-deformationssamband för oförstärkt båge med och utan försvagningszoner 

samt variation av horisontalstyvhet och ökad vikt på undersida båge. 
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Figur 4.27: Last-deformationssamband för båge förstärkt med uk-armering eller längsgående 

stålplattor. 
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Figur 4.28: Last-deformationssamband för förstärkning av bågens ändsidor med antingen 

stålplattor, ny betong gjuten i stålprofil eller tvärförspänning. 
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Figur 4.29: Last-deformationssamband för förstärkning av bågens ytterkanter med ny betong i 

stålprofil och olika tvärförspänningar. 
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Figur 4.30: Last-deformationssamband för båge med olika mängd befintlig armering. 
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Figur 4.31: Last-deformationssamband för båge med och utan försvagningar i gjutfogar. 
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4.3. Resultat 3D modell av båge utan mothållande fyllning 

Tabell 4.2 Sammanställning av brottlaster för 3D modell av en båge utan mothållande 
fyllning. 

Modell: 
Axellast 

(ton) 
δmax 

(mm) 
% jmf. 

grundmodell
Båge utan försvagningar, last i L/4, betong C12/15, 
K = 4000 kN/mm 23.1 6 87 % 
båge med försvagade gjutfogar, last i L/4, betong C12/15, 
K = 5500 kN/mm 26.6 5 100 % 

båge utan försvagningar, last i L/4, betong C35/40 145 45 545 % 
båge med försvagningar, last i L/2, inspänningsgrad 
4000 kN/mm 22.4 6 84 % 
    
förstärkning uk amering φ25 s100 i rutnät 33.8 8 127 % 
förstärkning uk amering φ25 s100 i längsled 33.6 8 126 % 
förstärkning uk amering φ25 s100 i tvärled 29.3 11 110 % 
    
förstärker bågens ändsidor med 20 mm stålplatta 28.8 9 108 % 

förstärkning med längsgående stålplattor (uk båge) 29.7 8 112 % 
förstärkning med pågjutning av ny betong (C35/40) i U-profil av 
stål 32.3 10 121 % 
förstärkning med pågjutning av ny betong (C35/40) i U-profil av 
stål samt tvärförspänning med stag φ25, 100 kN ök och uk 
tvärsnitt 

60.7 
(41.4) 10 

228 % 
(155 %) 

förstärkning med pågjutning av ny betong (C35/40) i U-profil av 
stål samt tvärförspänning med stag φ25, 100 kN c/c tvärsnitt 40.2 7 151 % 

förstärkning med pågjutning av ny betong (C35/40) i U-profil av 
stål samt tvärförspänning med stag φ25, 200 kN c/c tvärsnitt 

67.4 
(34.8) 14 

253 % 
(131 %) 

    
ökad vikt på försvagad modell av 50 mm ytskikt utan 
bärförmåga 27.9 8 105 % 
ökad vikt på försvagad modell av 100 mm ytskikt utan 
bärförmåga 23.8 7 89 % 
    
försvagad båge, 100 % medverkan av befintlig uk och ök 
armering 

159  
(39.4) 37 

598 % 
(148 %) 

försvagad båge, 50 % medverkan av befintlig uk och ök 
armering 34.8 10 131 % 
försvagad båge, 25 % medverkan av befintlig uk och ök 
armering 

63  
(32.3) 15 

237 % 
(121 %) 

försvagad båge, 100 % medverkan av befintlig ök armering 30.6 8 115 % 

oförsvagad båge, 100 % medverkan av befintlig ök armering 30.6 9 115 % 
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4. Förstärkningsåtgärders inverkan på bärförmågan 

4.4 Resultat 3D modell av en båge med mothållande fyllning 
 
I föregående avsnitt betraktades fyllningen endast utifrån dess lastspridande egenskaper då den 
motsvarades av på bågen angripande yttre last. Ett flertal studier av fyllningens inverkan på 
bågkonstruktioner har dock utförts, t.ex. av [9, 10, 14, 16, 17, 28]. I [9] har fullskaleförsök utförts 
på en murad bågbro upp till brottlast, då konstruktionen kollapsade. Den uppkomna brottmoden 
var antimetrisk med tydliga brottleder i hjässa och fjärdedelspunkt. Resultat från FEM-modeller 
visade att fyllningens mothållande egenskaper kunde ge en flerfaldigt högre brottlast jämfört med 
utan mothållande egenskaper. Bärförmågan från fullskaleförsöket hamnade mellan dessa värden, 
varvid medtagande av fyllningens mothållande egenskaper kan överskatta den verkliga 
bärförmågan. Resultaten är dock i hög grad beroende på hur väl fyllningens mothållande 
egenskaper modelleras, vilka beror på aktivt och passivt jordtryck samt interaktion mellan båge 
och fyllning. Inverkan av aktivt och passivt jordtryck har studerats av [15] där jordens egenskaper 
har modellerats med en icke-linjär modell som styr deformationskriterium för uppkommande av 
dessa jordtryck. Resultaten visade på att deformationskravet för utbildande av passivt jordtryck 
hade stor inverkan på den beräknade brottlasten men att motsvarande för aktivt jordtryck inte 
hade det. Andra inverkande parametrar är materialets friktionsvinkel och lastfördelande 
egenskaper. I [16] fullskaletest under brukslaster vilka jämförs med FEM-modeller. Man belyser 
här vikten av interaktion mellan båge och fyllning och konkluderar att fyllningens lastfördelande 
egenskaper resulterar i signifikant tvärgående böjning av bågen. Liknande slutsatser drar i [14] där 
sidomurarnas inverkan som bärande element studeras. I detta fall består sidomurarna av en över 
bågen kontinuerlig murad skiva. Sidomurarna anses här i hög grad bidra med bärförmåga och 
styvhet. Avancerade modeller av fyllningens egenskaper redovisas i [10] där man jämför 
kontinuerliga FEM-element tilldelade icke-linjära egenskaper med diskreta modellbeskrivningar 
som DDA (Discontinuous Deformation Analysis) och PFC (Particle Flow Code). Bärförmåga i 
brottgränstillstånd beräknas för DDA, PFC och FEM till vardera 84 %, 112 % samt 128 % 
jämfört med experimentella försök. Fältförsök av en tvåspanns betongbågbro [12], visar att 
fyllning och sidomurar har en stor inverkan på bärförmågan i brottgränstillstånd. Samverkan 
mellan sidomurar och båge framgår dock inte. Fyllning redovisas ha en tryckhållfasthet jämförbar 
med betong, varför bron fungerar mer som en samverkanskonstruktion än enligt bågteori. FEM-
modellerna i detta fall kalibreras mot fältmätningar där hjässans nedböjning väljs som primär 
parameter. Enskilda betongbågar från befintliga konstruktioner har analyserats avseende 
brottgränslast av [11]. Resultaten visas överensstämma väl mellan upprättade FEM-modeller och 
fältförsök. 
 
Baserat på ovanstående kan sammanfattas att medtagande av fyllningens mothållande egenskaper 
resulterar i ett komplext statiskt verkningssätt som i stor utsträckning är beroende på 
formuleringar av randvillkor mellan sidomurar, fyllning och båge samt fyllningens 
materialegenskaper. Även om det i [1] har visats att upprättad kalibrerad FEM-modell ger god 
överensstämmelse med fältmätningar kan dessa inte påvisas vara tillräckliga för 
brottlastberäkningar. Likväl har beräkningar utförts där fyllningens mothållande egenskaper 
medräknas. FEM-modellen visas i Figur 4.33 innehåller båge, sidomurar och fyllning. Sidomurar 
och fyllning är kopplade till bågen med kontaktelement som endast kan överföra tryckkrafter till 
bågen. Sidomurarna ges samma hållfasthetsvärden som bågen. 
 
Sidomurarnas utbredning över bågen visas på ursprungsritningarna i Figur 4.32. Samverkan 
mellan båge och sidomurar undveks medvetet genom att lägga ett lager papp och isolering mellan 
dessa. En klack längs bågens yttre kant motverkar att sidomuren inte förskjuts tvärs bron. Den 
enda samverkan mellan båge och sidomur är några armeringsjärn φ25s500 i bakkant sidomur, 
troligen för att säkerställa att denna inte tippar. 
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Figur 4.32: Ursprunglig ritning av sidomurarnas utbredning i tvärled, a) sektion genom hjässan, 

b) sektion genom pelaren. 
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Figur 4.33: 3D modell av bågen med fyllning och sidomurar som medverkande element. 
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Figur 4.34: Geometri båge. 
 

 
Figur 4.35: Geometri fyllning. Fogen i sidomuren i hjässan ersätts med fyllningsmaterial. 
 

 
Figur 4.36: Geometri sidomurar, baserade på ursprungliga ritningar som i Figur 4.32. 
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Figur 4.37 visar bågens deformation av permanent last. Största vertikala nedböjning är 2.5 mm 
vilket är samma som för 2D plana modellen med något mindre är för tidigare 3D modell som gav 
2.9 mm nedböjning. Horisontalförskjutningen är 0.9 mm vid varje anfang resulterande i en 
horisontalkraft på 4.8 MN. Vertikal reaktionskraft är 24.8 MN. Huvudtryckspänningarna av 
permanent last visas i Figur 4.38 - Figur 4.40. Största tryckspänning är 1.8 MPa vilket är högre än 
2D modellen (1.5 MPa) men lägre än tidigare 3D modell (2.0 MPa). I Figur 4.39 visas att 
tryckspänningen är liten i överkant båge och större i underkant. Spänningsfördelningen i tvärled 
är jämnare jämfört med tidigare 3D modell, vilket beror på sidomurarnas inverkan. Betongens 
uppsprickning, Figur 4.41 visar samma mönster som tidigare på ovansida båge men är på 
undersida båge mer koncentrerade vid sidomurarnas fog i hjässan. Tvärgående sprickor uppträder 
vid anfangen. 
 

 
Figur 4.37: Bågens nedböjning av permanent last. 
 

 
Figur 4.38: Huvudtryckspänningar i båge och sidomurar av permanent last. 
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4. Förstärkningsåtgärders inverkan på bärförmågan 

 
            a)  b) 
Figur 4.39: Huvudtryckspänningar i bågen av permanent last för a) ovansida, b) undersida. 
 

 
Figur 4.40: Huvudtryckspänningar i bågen av permanent last. 

 
            a)  b) 
Figur 4.41: Huvudtryckspänningar i bågen av permanent last för a) ovansida, b) undersida. 
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4.4. Resultat 3D modell av en båge med mothållande fyllning 

Vid trafiklast 25 ton/axel deformeras bron enligt Figur 4.42. Sidomurarna vinkeländras och 
kontakttrycket omfördelas från anfangen högre upp i bågen. Vertikal nedböjning i bågen är 
2.9 mm och horisontalförskjutningen 1.0 mm med en horisontalkraft 5.5 MN. Bågens Tidigare 
3D modell av båge där fyllning och sidomurar bestod av yttre last var nedböjningen 5.2 mm. 
Sidomurarna bedrar med en ökad styvhet som resulterar i mindre nedböjning och uppvisar för 
samma lastnivå mindre antimetrisk deformation. Uppkomna huvudtryckspänningar är 2.2 MPa 
jämfört med tidigare modells 2.9 MPa. Figur 4.44 visar spänningsfördelningen i över- och 
underkant båge. Spänningarna i överkant är fortfarande låga, men ökar från sidomurarnas fog i 
hjässan och flyttas in mot bågen och ner mot anfanget på den sida trafiklasten angriper. Figur 
4.45 visar uppsprickning i båge och sidomurar. Sidomuren på trafiklastens motstående sida 
utsätts för böjning resulterande i en vertikal sprickzon mellan fjärdedelspunkten och anfanget. 
Sidomuren under trafiklasten spricker upp mellan fjärdedelspunkten och hjässan i anslutning till 
bågen. Sprickbilden i bågen tilltar något på bågens över- och undersida under trafiklasten. 
 
 

båge
sidomurar
fyllning
kontaktelement
gjutfogar  

Figur 4.42: Deformation av hela strukturen vid trafiklast med axeltryck 25 ton. 
 

 
Figur 4.43: Deformation av bågen vid trafiklast 25 tons axeltryck. 
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4. Förstärkningsåtgärders inverkan på bärförmågan 

 
            a)  b) 
Figur 4.44: Huvudtryckspänning vid trafiklast 25 tons axeltryck, a) ovansida, b) undersida. 
 

 
Figur 4.45: Uppsprickning av sidomurar och båge vid trafiklast 25 tons axeltryck. 
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4.4. Resultat 3D modell av en båge med mothållande fyllning 

 
            a)  b) 
Figur 4.46: Uppsprickning av bågen vid trafiklast 25 tons axeltryck, a) ovansida, b) undersida. 
 
 
Samma förstärkningsåtgärder som modellen i avsnitt 4.3 utförs, vilka redovisas som last - 
deformations kurvor i Figur 4.47 – Figur 4.50 samt en sammanställning i Tabell 4.3. 
Grundmodellen ger en betydligt högre brottlast, 92 ton/axel, jämfört med tidigare 26 ton/axel. 
De olika förstärkningsåtgärdernas inverkan visar samma egenskaper som tidigare fast resulterar i 
en procentuellt mindre ökning i bärförmåga. 
 
Figur 4.47 redovisar inverkan av försvagningar, sidomurar och horisontalstyvhet. Om inga 
försvagningar medtages ökar bärförmågan ca: 4 %. Om sidomurarna hållfasthet reduceras till 
samma som för jord innebär det en reducering i bärförmåga på ca: 5 %. Skillnaden i lutning 
mellan röd och blå kurva i Figur 4.47 illustrerar sidomurarnas inverkan på brons styvhet. Samma 
minskning i styvhet fås genom att ändra horisontalstyvheten från 5 500 MN/m till 4 000 MN/m, 
grön och svart kurva. Största vertikalnedböjning vid brottlast är ca: 9 - 11 mm vilket är något mer 
än för modellerna i avsnitt 4.3. 
 
Inverkan av förstärkning med uk-armering visas i Figur 4.48. Om armering φ25s100 läggs enskilt 
i längs eller tvärled har detta i princip ingen inverkan. Om de läggs i rutnät ökar bärförmågan ca: 
8 %. 
 
Förstärkning av gjutfogarna med längsgående betongstrimlor visas i Figur 4.49. Denna åtgärd ger 
en lägre bärförmåga. Anledningen är att då befintligt material vid gjutfogarna tas bort sker 
spänningsomlagringar av permanent last som försvagar konstruktionen något. 
 
Likt modell i avsnitt 4.3 fås störst ökning i bärförmåga om befintlig båge förstärks med 
utanpåliggande nya betongbågar. Figur 4.50 visar att detta ger en ökning på ca: 11 %. Inverkan av 
tvärförspända stag ger ingen större inverkan på bärförmågan. 
 
Att studera förstärkningsåtgärder på modellen i detta avsnitt saknar i princip relevans annat är 
som procentuell skillnad, då den i oförstärkt skick har en bärförmåga flerfaldigt högre än dagens 
dimensionerande trafiklast. 
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Figur 4.47: Inverkan av försvagningar, sidomurar och horisontalstyvhet illustrerade som last-

deformationssamband. 
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Figur 4.48: Inverkan av förstärkning med uk-armering, last-deformationssamband. 
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Figur 4.49: Inverkan av förstärkning av gjutfogar med längsgående betongstrimlor enligt 

Figur 4.1. 
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Figur 4.50: Förstärkning genom pågjutning av nya betongbågar, alternativt inklusive 

tvärförspända stag. 
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Figur 4.51: Jämförelse mellan olika beräkningsmodeller, betong C12/15 med försvagade 

gjutfogar, last i L/4. 
 
Figur 4.51 visar skillnaden mellan de olika modellerna. Med 2D modellen beräknas brottlasten till 
55.7 ton/axel vid 19 mm nedböjning, 3D modellen av bågen utan mothållande fyllning ger 
26.6 ton/axel vid 5 mm nedböjning och 3D modellen med mothållande fyllning och sidomurar 
som bärande element ger 92.3 ton/axel vid 9 mm. 
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4.4. Resultat 3D modell av en båge med mothållande fyllning 

Tabell 4.3: Sammanställning av brottlaster för 3D modell av båge med mothållande fyllning. 

Modell: 
Axellast 

(ton) 
δmax 

(mm) 
% jmf. 

grundmodell

grundmodell med försvagade gjutfogar, btg C12/15, last i L/4 92.3 9 100 % 
inga försvagningar, last i L/4 96.3 9 104 % 
inga försvagningar, last i L/4, sidomur som fyllning 91.2 10 99 % 

inga försvagningar, last i L/2, btg C35/40 i båge och sidomur 738 20 800 % 
inga försvagningar, last i L/2, reducerad inspänningsgrad 4000 
kN/mm 79.7 9 86 % 
    
förstärkning tvärgående uk-armering φ25 s100 89.8 9 97 % 
förstärkning längsgående uk-armering φ25 s100 92.7 9 100 % 
förstärkning uk-armering φ25 s100 i rutnät 99.8 7 108 % 
förstärkning med längsgående stålplattor uk båge 94.6 10 102 % 
    

förstärkning med längsgående betongstrimlor över gjutfogar 92 14 100 % 
förstärkning med längsgående betongstrimlor kontinuerliga 
över bågen 85.5 7 93 % 
    
förstärkning av bågens ändsidor med 20mm stålplatta 91.4 6 99 % 
förstärkning med nya bågar 200mm vid bågens ändar, gjuten i 
U-profil 102.4 9 111 % 
förstärkning med nya bågar 200mm vid bågens ändar, gjuten i 
U-profil, samt tvärförspända stag φ35 100 kN, placerade i 
centrum tvärsnitt 104.1 8 113 % 
förstärkning med nya bågar 200mm vid bågens ändar, gjuten i 
U-profil, samt tvärförspända stag φ35 100 kN, placerade i ök 
och uk tvärsnitt 112.1 6 121 % 
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5.1. Förstärknings- och modellbeskrivning 

5 Förstärkningsförslag F 
 
Baserat på resultaten av utförda FEM-beräkningar av olika förstärkningsåtgärders inverkan har 
Carl Bro AB tagit fram 6 olika förstärkningsförslag betecknade A – F vilka utvärderas utifrån 
verkningssätt och kostnad, [5]. Av föreslagna åtgärder har alternativ F bedömts som det mest 
fördelaktiga avseende kombinationen kostnad, verkningssätt och utförande, varvid vidare arbete 
inom ramen för pågående systemhandlingen baseras på detta. 
 
Förstärkning av andra bågbroar finns beskrivet i bl.a. [18, 24, 25, 26, 27, 29], främst avseende 
murade valv som tegel- och stenvalvsbroar. Då dessa broar inte har någon befintlig armering eller 
draghållfasthet liknar det statiska verkningssättet det för gamla Årstabron med antagna 
parametrar. Ofta förekommande förstärkningsåtgärder för dessa strukturer omfattar 
underkantsarmering, främst i längsled, men även i tvärled [18]. 
 
 

5.1 Förstärknings- och modellbeskrivning 
 
Ett antal beräkningar baserade på förstärkningsalternativ F har utförts för att studera dess 
verkningssätt. Beräkningarna är utförda med 3D modellen av bågen där fyllning och sidomur 
betraktas som yttre last. I detta avsnitt redovisade last – deformationssamband avser 
karakteristiska laster utan partialkoefficienter. 
 
Utifrån de tillståndsbedömningar och skadeinventeringar Carl Bro AB har utfört, [2, 3, 4] har 
bedömningen gjorts att ca: 50 % av den befintliga armeringen finns kvar i nuläget. Dess 
samverkan med befintlig betong är dock oklar då den består av släta stänger med änd-
förankringar. Inverkan av medtagande av 50 % av befintlig armering med full samverkan studeras 
för trafiklasten UIC-71 under samtliga förstärkningsetapper. Resultaten av dessa beräkningar 
återfinns i Figur 5.4 – Figur 5.6. 
 
Beräkningar utan armering redovisas i Figur 5.7 – Figur 5.9. I detta fall klaras inte trafiklast UIC-
71 under alla förstärkningsskeden varvid trafiklast D4 används. För den slutliga förstärkningen 
används trafik UIC-71. 
 

Q Q Q Q

Q = 225 kN 
ψγ = 1.3 

1.80 1.804.65 1.50 1.50
 

 
Figur 5.1: Tåglast D4 enligt BVS 583.11 [22]. 
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5. Förstärkningsförslag F 

Förstärkningsalternativ F innefattar följande förstärkningar: 

i. Befintlig skadad betong på bågens kanter avlägsnas med vattenbilning och ny armerad 
betong (pre-pack eller annan förhållandevis krympningsfri betong) gjuts, ca: 250 mm. 

ii. Bågen och de nya betongbågarna spänns ihop med hjälp av tvärgående stag, vilka även 
säkerställer att inga längsgående sprickor utbildas i bågen. 

iii. Förstärkning av gjutfogar genom bortbilning av dålig betong samt återgjutning med pre-
pack eller annan förhållande krympningsfri betong. 

iv. Bortbilning av hela bågens undersida genom vattenruggning ca: 20 mm. Förstärkning 
med uk-armering med pågjutning med pre-pack eller annan förhållandevis krympningsfri 
betong, ca: 80 mm (20+60 mm). 

 
Gjutetappfogarna åtgärdas i samband med att bågens ytor vattenbilas och gjuts. FEM-modellen 
av förstärkningsåtgärd F görs enligt: 
 

1) Tar bort 250 mm av bågens ena yttersida. 
2) Återgjuter bågens ena sida med ny betong som initiellt är spänningslös. 
3) Tar bort 250 mm av bågens andra yttersida. 
4) Återgjuter bågens andra sida med ny betong som initiellt är spänningslös. 

5) Tvärförspänner med stag φ25 centriskt i tvärsnittet. 
6) Tar bort 50 mm betong från hela bågens undersida samtidigt, antaget medeldjup. 

7) Förstärker bågens undersida med uk-armering φ12s100 tvärled och φ16s100 längsled med 
pågjutning av 80 mm betong C35/40. Betongens bärförmåga och styvhet medräknas 
förutom draghållfastheten. Hela bågens yta gjuts samtidigt. 

 
Beräkningar utförs även där gjutfogarna förstärks separat, vilket sker efter tvärförspänningen. Ett 
område b·h·t enligt Figur 5.2 tas då bort från varje gjutfog som ersätts med ny betong C35/40. 
Varje gjutfog förstärks symetriskt etappvis från anfanget upp mot hjässan och längs hela brons 
bredd. Detta innebär att i steg 1 tas material bort från gjutfogarna längs ner på var sida om 
anfanget, i steg 2 återgjuts dessa och i steg 3 tas material bort från ovanliggande gjutfogar o.s.v. 
Då samtliga gjutfogar är förstärkta inom området b·h·t förstärks hela bågens undersida enligt 7). 
 

b

ht

 

förstärkt område 
kring gjutfog 

Figur 5.2: Område kring gjutfogen med utbredningen b·h·t som ersätts med ny betong. 
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5.2. Resultat av FEM-beräkningar 

5.2 Resultat av FEM-beräkningar 
 
Inverkan av separat förstärkning av gjutfogarna redovisas i Figur 5.3 för djupet t = 100 mm, 
h = 300 mm och då ingen befintlig armering medräknas. Vidare medtages inte steg 6) 
innebärande att ny armering gjuts på befintlig yta. Resultaten visar att separat förstärkning av 
gjutfogarna har en negativ inverkan på bärförmågan om hela bredden förstärks samtidigt. 
Bärförmågan ökar något om halva bredden förstärks i varje etapp. Resultaten visar även att en 
tillräcklig bärförmåga erhålls om ingen separat förstärkning utförs. 
 
Om 50 % av befintlig under- och överkantsarmering medräknas ökas den befintliga 
karakteristiska bärförmågan från 26 ton/axel till ca: 35 ton/axel, se Figur 5.4. Från etapp 1) t.o.m. 
etapp 4) minskar brons bärförmåga till som lägst ca: 31 ton/axel.  
 
Då de båda betongstrimlorna sammankopplas med tvärgående stag ökar bärförmågan till över 
47 ton/axel, Figur 5.5. Då 50 mm av hela bågens undersida tas bort samtidigt, minskar 
bärförmågan till ca: 35 ton/axel, d.v.s. samma som för oförstärkt båge. Beräkningarna visar i 
detta skede ett linjärt samband mellan last – deformation upp till lastnivån 35 ton/axel då en 
lastplatå uppstår. Under vissa beräkningsmässiga kriterium avseende numeriska toleranser kan 
ytterligare last erhållas efter en lastplatå motsvarande en vertikal deformation på ca: 2 mm. 
Beräkningarna efter uppkommen lastplatå anses dock osäkra varvid brottlasten anses vara 
uppnådd efter 35 ton/axel. Då 80 mm ny armerad betong gjuts mot bortbilad yta ökar 
bärförmågan till ca: 38 ton/axel, med samma last – deformationsbeteende som innan. Hela 
bågens undersida gjuts samtidigt. I ett slutligt skede då ingen ursprunglig armering medräknas 
minskar lasten till ca: 36 ton/axel. Om ingen befintlig armering medräknas då tvärstagen har 
monterats minskar bärförmågan från 47 ton/axel till 32 ton/axel, innebärande att förstärkningen 
fram till detta skede ej är tillräcklig för slutlig bärförmåga. 
 
Om ingen befintlig armering medräknas klaras beräkningsmässigt ej trafiklast UIC-71 under 
förstärkningen av bågens sidor. Beräkningar utan befintlig armering har därför utförts med trafik 
D4, vilket är den trafik bron trafikeras med i nuläget. Samband last – deformation under samtliga 
förstärkningsetapper redovisas i Figur 5.7 – Figur 5.9. 
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Figur 5.3: Inverkan av separat förstärkning av gjutfogar på slutlig brottlast enligt 

förstärkning F, trafik UIC-71. 
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Figur 5.4: Brottlaster vid förstärkning av bågens kanter enligt förstärkning F. 50 % av 

befintlig under- och överkantsarmering medräknas, Trafiklast UIC-71. 
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Figur 5.5: Brottlaster vid förstärkning med tvärstag och pågjutning av ny betong enligt 

förstärkning F. 50 % av befintlig under- och överkantsarmering medräknas, 
trafiklast UIC-71. 
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Figur 5.6: Brottlaster under och efter förstärkning, med och utan befintlig armering, trafiklast 
UIC-71. 
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Figur 5.7: Brottlaster under etapper vid förstärkning av bågens kanter enligt förstärkning F, 

trafiklast D4. 
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Figur 5.8: Brottlaster under förstärkningsetapper enligt förstärkning F, trafik D4. 
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Figur 5.9: Brottlaster för oförstärkt resp. förstärkt bro, trafik D4 och trafik UIC-71. 
 
Resultaten av beräkningarna med trafik D4 visar en befintlig bärförmåga på ca: 36 ton/axel. 
Under förstärkning av bågens sidor minskas bärförmågan till lägst ca: 30 ton/axel. Den slutliga 
förstärkningen beräknas för trafik UIC-71 vilket i princip sammanfaller med bärförmågan 
redovisad i Figur 5.6. 
 
En studie av en alternativ förstärkning har utförts, där båda bågens sidor tas bort samtidigt. För 
att klara trafiklast D4 under dessa etapper krävs att bilningsdjupet reduceras från 250 mm till 
150 mm. Resultaten redovisas i Figur 5.10. Den slutliga brottlasten för trafiklast UIC-71 är i 
princip i samma nivå som ovanstående beräkningar enligt förstärkning F. Dock har beräkningar 
då bågens undersida åtgärdats inte redovisats, p.g.a. konvergenssvårigheter i beräkningsmodellen. 
Detta resulterar i att tillräcklig bärförmåga ej kan påvisas under samtliga förstärkningsetapper 
varvid denna alternativa förstärkning i detta skede ej bör utföras. 
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5. Förstärkningsförslag F 
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Figur 5.10: Brottlaster under och efter alternativ förstärkning, trafiklast D4. 
 
 

5.3 Avlänkningskrafter 
 
Då underkantsarmeringen tar dragkraft krävs en avlänkningskraft för att hålla kvar armeringen 
längs en krökt linje. Avlänkningskraften tas upp av t.ex. byglar ortogonalt mot båglinjen som i 
Figur 5.7. P.g.a. bågens stora radie blir avlänkningskrafterna små. 
 

 
 
Figur 5.11: Upptagande av avlänkningskraft längs en konstant radie R. 
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6.1. 2D modeller 

6 Slutsats och analys av gjorda beräkningar 
 
Syftet med denna rapport har varit att studera olika förstärkningsåtgärders inverkan på gamla 
Årstabrons betongbågar. Redovisade beräkningar omfattar brottgränsberäkningar med FEM för 
en trafiklast motsvarande UIC-71 i ett slutskede och D4 under förstärkning av bågarna. 
Beräkningarna omfattar endast brons nolledsbågar. För att studera brons verkningssätt har ett 
flertal olika FEM-modeller upprättats: 
 

- 2D balkmodell för jämförelse med ursprungsberäkningar samt brottgränsberäkningar. 
Fyllning och trafik påförs bågen som yttre last. 

- 2D plan modell av en båge för beräkning i brottgränstillstånd samt jämförelse mot 2D 
balkmodell. Fyllning och trafik påförs bågen som yttre last. 

- 3D modell av en båge för beräkning i brottgränstillstånd, jämförelse med 2D plan modell 
för att se inverkan av bågens tvärgående bärförmåga. Fyllning och trafik påförs bågen 
som yttre last. Inverkan av olika förstärkningsåtgärder studeras. 

- 3D modell av en båge som ovan fast fyllning och sidomurar medverkar som bärande 
element som skapar mothåll mot bågen. 

 
De olika modellerna ger stora skillnader i brottlast, vilket främst förklaras av de olika modellernas 
begränsning och verkningssätt.  
 
Enligt tillståndsbedömningar och skadeinventeringar utförda av Carl Bro AB finns betydande 
armeringskorrosion vilket har föranlett att ingen befintlig armering medräknas under brons 
återstående livslängd om minst 50 år. Dock finns i nuläget en betydande andel armering kvar och 
inverkan av denna på bärförmågan har studerats. För 50 % ursprunglig armering med full 
samverkan med befintlig betong klaras trafiklast UIC-71. Om ingen befintlig armering medräknas 
klaras idag trafiklast D4 med 25 ton/axel. 
 
 

6.1 2D modeller 
 
En jämförelse mellan ursprungliga beräkningar och 2D balkmodeller har gjorts. Permanenta 
laster har i princip samma fördelning och resulterande kraft skiljer sig mindre än 3 %. Böjande 
moment avviker något i FEM-modellerna jämfört med ursprungliga beräkningar medan 
tryckkraften och spänningar överensstämmer väl, indikerande att tryckkraften har större inverkan 
på spänningarna än momenten. En jämförelse av influenslinjer för böjande moment i hjässa och 
anfang ger sammanfallande resultat om horisontalstyvheten i anfangen sätts till ca: 1800 MN/m i 
FEM-modellen, motsvarande pelarlängden 25 m enligt ursprungliga beräkningar. Variation av 
horisontalstyvheten visar att denna inte påverkar snittkrafter från trafiklast nämnvärt inom 
rimliga gränser om styvheten av närliggande bågar beaktas. Horisontalstyvheten har dock större 
inverkan på snittkrafter av permanent last. 

Fyllningens lastfördelande egenskaper har studeras och den icke-linjärelastiska materialmodell 
som använts har visats ge god överensstämmelse med lastfördelning enligt Boussinesq 
lastfördelning i jord, för låga styvheter i jorden. I tidigare beräkningar [1], har fyllningens styvhet 
kalibrerats mot fältmätningar, vilket resulterat i något högre styvheter, vilka har använts i vidare 
beräkningar. 
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6. Slutsats och analys av gjorda beräkningar 

Influenslinjer för en punktlast placerad i höjd med rälsen som tillåts lastspridas genom fyllningen 
ger nästan en halvering av största moment i hjässa och anfang men en influenslängd längre än 
bågens spännvidd. I ursprungliga beräkningar användes influenslinjer på bågen för att beräkna 
snittkrafter av trafiklaster varvid fyllningens lastspridande inverkan ej beaktades. 

2D modeller formulerade med PLANE-STRESS element används för brottgränsberäkningar av 
längsgående bärförmåga. Endast bågarna studeras där last från fyllning och trafik påförs som 
yttre last. Variation av betongens hållfasthet visar på karakteristiska trafiklaster på ca: 60 –
 80 ton/axel för betongkvaliteter mellan C12/15 till C35/40. För högre betonghållfastheter ökar 
bärförmågan marginellt. Med betong C12/15 och försvagade gjutfogar motsvarande 50 % av 
C12/15 fås bärförmågan ca: 55 ton/axel karakteristiskt utan partialkoefficienter. 
 
 

6.2 3D modell av båge utan mothållande fyllning 
 
En 3D modell av endast betongbågen formulerad med SOLID element har använts för 
beräkning av brottlaster. Last från fyllning, sidomurar och trafik påförs som yttre last. Med denna 
modell fås med beaktande av försvagade gjutfogar en karakteristisk bärförmåga på ca: 26.5 
ton/axel med trafik UIC-71. Sidomurar och fyllning medverkar inte med vare sig styvhet eller 
bärförmåga. Denna modell anses vara den som bäst beskriver brons verkliga bärförmåga med ett 
kontrollerbart verkningssätt. Bärförmågan blir betydligt lägre än motsvarande 2D modeller p.g.a. 
böjning i tvärled. Lastspridningen av sidomurar och fyllning resulterar i en spänningsfördelning 
som innebär betydande böjning i tvärled, främst nära brottlast. 
 
Befintlig armering medräknas ej. Om endast en av uk eller ök armering medräknas ökar 
bärförmågan med ca: 15 %. Medräknas all uk och ök armering, utan beaktande av avrostning, 
ökar bärförmågan med ca: 50 %. Om 50 % av både uk och ök armering medräknas ökar 
bärförmågan ca: 30 %. 
 
Inverkan av ett antal förstärkningsåtgärder har studerats, vilka finns sammanställda i Tabell 4.2. 
Förstärkning med uk-armering φ25 s100 i längsled ger en ökning på ca: 25 %. Tillskott av 
armering i tvärled ger marginell ökning av bärförmågan. Olika förstärkningar omfattande 
pågjutning av nya betongbågar i ändarna i kombination med tvärförspänning och uk-armering ger 
en slutlig bärförmåga för karakteristisk trafiklast på ca: 40 ton/axel. 
 
 

6.3 3D modell av båge med mothållande fyllning 
 
Samma beräkningar som ovan med 3D modellen fast där sidomurar och fyllning medräknas som 
bärande element med en begränsad bärförmåga och styvhet. Sidomurar och fyllning är kopplade 
till bågen med kontaktelement bestående av SOLID element med icke-linjära materialegenskaper 
som inte överför några dragkrafter. Sidomurarna tilldelas ett material motsvarande betong 
C12/15. Trafiklasten i brottgränstillstånd ökar från 26.5 ton/axel till ca: 92 ton/axel 
karakteristiskt med trafik UIC-71. Den dramatiska ökningen i bärförmåga beror bl.a. på 
sidomurarnas inverkan som bärande element men även på fyllningens styvhet som motverkar 
bågen att deformeras enligt dess brottmod. Att fullt ut medräkna sidomurarnas bärförmåga samt 
fyllningens mothållande egenskaper utgör en uppskattning på osäkra sidan. Fyllningens 
interaktion med bågen och sidomurarna är beroende på aktivt och passivt jordtryck, vilket i regel 
kräver en viss deformation för att utbildas. Deformationerna är förhållandevis små, ca: 5 mm 
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6.4. Slutlig förstärknings inverkan på bärförmågan 

nära brottlast. Jordmaterialmodellens giltighet nära brottlast samt inverkan av jordtryck anses vara 
osäker, varför brons bärförmåga istället bör beräknas med en modell där fyllning och sidomurar 
endast betraktas som yttre last. 

Likväl har beräkningar med ovanstående modell utförts avseende samma förstärkningsåtgärder 
som modellen utan mothållande fyllning. Resultaten av dessa beräkningar finns sammanställda i 
Tabell 4.3. Den relativa skillnaden mellan oförstärkt och förstärkt bro är mindre än för modellen 
med enbart bågen men visar annars liknande egenskaper vid brottlast. 
 
 

6.4 Slutlig förstärknings inverkan på bärförmågan 
 
Det slutliga försträkningsförslaget, förstärkning alternativ F, i detalj beskrivet i [5], har studerats 
avseende statiskt verkningssätt på en modell där fyllning och sidomurar betraktas som yttre last. 
 
Under förstärkningsetapperna, främst då material tas bort från bågens sidor, minskar 
bärförmågan. Detta innebär att trafiklast UIC-71 ej kan klaras om inte en andel av den 
ursprungliga armeringen medtages. För fallet då 50 % befintlig armering medtages med full 
samverkan fås lägsta karakteristiska bärförmåga 32 ton/axel motsvarande tillåten axellast 
23 ton/axel med trafiklast UIC-71. Om ingen befintlig armering medräknas klaras trafiklast D4 
med tillåten axellast 22.5 ton/axel. 
 
I skedet då tvärgående stag monterats genom bågen fås en tillräcklig bärförmåga för att hela 
bågens undersida ska kunna vattenbilas och återgjutas i en etapp längs hela bron samtidigt. En 
slutlig bärförmåga, då utan medräknande av befintlig armering, beräknas till minst 26 ton/axel 
inkl. partialkoefficienter för trafiklast UIC-71, vilket uppfyller kravet STAX25 i brottgräns-
tillstånd. 
 
Förstärkningsåtgärdernas inverkan på närliggande bågar bedöms vara liten. Under 
förstärkningarna minskas bågens horisontalstyvhet i princip linjärt mot reducerad tvärsnittsbredd. 
Detta utgör mindre än 5 % av bågens horisontalstyvhet. Dessutom är horisontalstyvheten i 
pelarna ca: 50 gånger större än bågen. Det bedöms därav att flera närliggande bågar bör kunna 
förstärkas oberoende av varandra. 
 

 87 





Litteraturförteckning 

Litteraturförteckning 
 
1/ Andersson A., Sundquist H. Gamla Årstabron – Utvärdering av verkningssätt hos 

betongvalv genom mätning och FEM-modellering, Etapp 1. 
Teknisk rapport 2005:13. 

2/ Paulsson-Tralla J. Gamla Årstabron – Skadeinventering av betongvalvens 
undersidor september – november 2005. Rapport 2006, 7115500:F. 

3/ Paulsson-Tralla J. Gamla Årstabron – Förstudie inför betongreparationer av valv 
och stöd. Rapport 2005, 7070800. 

4/ Paulsson-Tralla J. Gamla Årstabron – Tillståndsbedömning 2005. Rapport 2005, 
7070800. 

5/ Paulsson-Tralla J. Gamla Årstabron – Kostnadsuppskattning av föreslagna 
reparationsinsatser 2006. Rapport 2006, 7132500:A. 

6/ Paulsson-Tralla J. Gamla Årstabron – reviderad systemhandling 2006-04-27, 
reparation och förstärkning av betongvalven, dokumentnr. 0208-14-010. 

7/ Carl Bro AB, CAD-ritningar för systemhandling förstärkning gamla Årstabrons 
betongvalv. 

8/ Margan Physical diagnostics ltd, Evaluation of Årsta bridge reinforced supports 
condition by the acoustic emission method, report 1998. 

9/ Cavicchi A., Gambarotta L. Collapse analysis of masonry bridges taking into 
account arch-fill interaction. Engineering Structures 27 (2005) 605-615. 

10/ Thavalingam A., Bicanic N., Robinson J.I., Ponniah D.A. Computational 
framework for discontinuous modelling of masonry arch bridges. 
Computers & Structures 79 (2001) 1821-1830. 

11/ Tang X.S., Zhang J.R., Li C.X., Xu F.H., Pan J. Damage analysis and numerical 
simulation for failure process of a reinforced concrete arch structure. 
Computers & Structures 83 (2005) 2609-2631. 

12/ Marefat S-.M., Ghahremani-Gargary E., Ataei S. Load test of a plain concrete arch 
railway bridge of 20-m span. Construction and Building Materials 18 (2004) 661-667. 

13/ Ponniah D.A., Prentice D.J. Long term monitoring of fill pressures in a new 
brickwork arch bridge. Construction and Building Materials 13 (1999) 159-167. 

14/ Fanning P.J., Boothby T.E, Roberts B.J. Longitudinal and transverse effects in 
masonry arch assessment. Construction and Building Materials 15 (2001) 51-60. 

15/ Ng K.-H., Fairfield C.A. Modifying the mechanism method of masonry arch bridge 
analysis. Construction and Building Materials 18 (2004) 91-97. 

 89 



Litteraturförteckning 

16/ Fanning P.J., Boothby T.E. Three-dimensional modelling and full-scale testing of 
stone arch bridges. Computers & Structures 79 (2001) 2645-2662. 

17/ Harvey B., Tomor A., Smith F. A Three Dimensional Model of Masonry Arch 
Bridge Behaviour. Structural Engineering International 2 (2005) 101-104. 

18/ Sumon S.K. Innovative retrofitted reinforcement techniques for masonry arch 
bridges. Bridge Engineering 158 (2005) 91-99. 

19/ SOLVIA Engineering AB, SOLVIA Finite Element System Version 03 SOLVIA-
PRE for Stress Analyses Users Manual, Report SE 03-1. 

20/ SOLVIA Engineering AB, SOLVIA Finite Element System Version 03 SOLVIA-
POST for Post-processing of Stress and Temperature Results Users Manual, Report 
SE 03-3. 

21/ Al-Hazam F., Lopez F. Finite element analyses of limit state design of concrete 
structures – Posibilities and limitations with SOLVIA. Master’s Thesis in the 
International Master’s programme Structural Engineering, Chamlers 2005. 

22/ Banverket. BVS 583.11 Bärighetsberäkning av järnvägsbroar. Standard 2005. 

23/ Boverket. Boverkets handbok om betongkonstruktioner, BBK 04. Handbok 2004. 

24/ Gifford and Partners. Investigation and design of strengthening of Red Bridge, 
Campbell town, Tasmania. Report 2000. 

25/ Gifford and Partners. Archtec – Verification of structural analysis. Report 
B1660A/V10/R03 2003. 

26/ Gifford and Partners. Barber bridge – strengthening and load testing report. Report 
B1660A/O17/LT, 2000. 

27/ Brookes C.L., Tilly G.P. Novel method of strengthening masonry arch bridges, 
paper presented to ‘Structural faults and repairs’ – 1999. 

28/ Ford T.E., Augarde C.E., Tuxford S.S. Modelling masonry arch bridges using 
commercial finite element software. Paper presented at the 9th International Conference on 
Civil and Structural Engineering Computing, 2003. 

29/ Brookes C.L., Mullet P.J. Service load testing, numerical simulation and 
strengthening of masonry arch bridges. Arch bridges, ARCH´04, CIMNE, Barcelona, 
2004. 

30/ Gilbert M. RING – Theory and Modelling Guide. Computational Limit Analysis and 
Design Unit, The University of Sheffield, 2005. 

31/ Gilbert M. RING – Program Reference Guide. Computational Limit Analysis and 
Design Unit, The University of Sheffield, 2005. 

 

 90



 

A Gjutetapper vid bortbilning och ingjutning av ny 
betong 

 
Nedan redovisas etapperna för bortbilning och ingjutning av ny betong. Den nya betongen är 
spänningslös då den gjutes in i konstruktionen. 
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Bilaga A Gjutetapper vid bortbilning och ingjutning av ny betong 
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Figur A.1: Huvudtryckspänningar i bågen vid gjutetapper för förstärkning av gjutfogar. 
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B Resultat från 2D plan modell 
 
Nedan visas resultat från 2D plana modellerna avseende huvudtryckspänningar, betongtillstånd 
samt deformation vid brottlast för de olika studerade modellerna. 
 

 
 
Figur B.1: Betong 50 % av C12/15, fccd = 3.2 MPa, fctd = 0.1 MPa. Brottlast: 44.9 ton/axel. 
 

 
Figur B.2: Betong C12/15, fccd = 6.4 MPa, fctd = 0.1 MPa. Brottlast: 62.1 ton/axel. 
 

 
 
Figur B.3: Betong C20/25, fccd = 10.6 MPa, fctd = 0.1 MPa. Brottlast: 73.2 ton/axel. 
 

 
 
Figur B.4: Betong C35/40, fccd = 18.6 MPa, fctd = 0.1 MPa. Brottlast: 78.4 ton/axel. 
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Bilaga B Resultat från 2D plan modell 

 
 
Figur B.5: Betong C50/60, fccd = 26.4 MPa, fctd = 0.1 MPa. Brottlast: 78.8 ton/axel. 
 

 
 
Figur B.6: Betong C35/40, fccd = 18.6 MPa, fctd = 1.2 MPa. Brottlast: 96.6 ton/axel. 
 

 
 
Figur B.7: Betong C12/15, fccd = 6.4 MPa, fctd = 0.1 MPa, fast inspänd båge.  

Brottlast: 61.2 ton/axel. 
 

 
 
Figur B.8: Betong C12/15, fccd = 6.4 MPa, fctd = 0.1 MPa, försvagade gjutfogar.  

Brottlast: 55.8 ton/axel. 
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Figur B.9: Betong C12/15, fccd = 6.4 MPa, fctd = 0.1 MPa, uk-armering φ25 s100 längsled. 

Största armeringsspänning är 70 MPa. Brottlast: 66.9 ton/axel. 
 

 
 
Figur B.10: Illustration av trycklinjen i bågen vid brottlast, betong C12 utan försvagningar. 
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C Resultat från 3D modell av båge utan mothållande 
fyllning 

 
Nedan redovisas resultat från några modeller av 3D modellen av endast bågen. Resultaten visas 
för brottlast. 
 
Grundmodell utan försvagningar. Hela bågen i betong C12/15. Brottlast 23.1 ton/axel. 
 

 
Figur C.1: Huvudtryckspänning i bågen vid brottlast. 
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Bilaga C Resultat från 3D modell av båge utan mothållande fyllning 

 

 
Figur C.2: Betongtillstånd i bågen vid brottlast. 
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Modell med försvagningar i gjutfogarna. Betong C12/15 i bågen och 50 % av C12/15 i 
gjutfogarna. Brottlast 26.6 ton/axel. 
 

 

 
Figur C.3: Huvudtryckspänning i bågen vid brottlast. 
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Bilaga C Resultat från 3D modell av båge utan mothållande fyllning 

 
Figur C.4: Betongtillstånd i bågen vid brottlast. 
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Modell med försvagningar i gjutfogarna. Betong C12/15 i bågen och 50 % av C12/15 i 
gjutfogarna Förstärkning med uk-armering, φ25 s100 i rutnät.  
Brottlast 33.8 ton/axel. 
 

 
Figur C.5: Huvudtryckspänning i bågen vid brottlast. 
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Bilaga C Resultat från 3D modell av båge utan mothållande fyllning 

                    
Figur C.6: Armeringsspänningar vid brottlast, a) längsarmering, b) tvärarmering. 
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Figur C.7: Betongtillstånd i bågen vid brottlast. 
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D Resultat från 3D modell av båge med mothållande 
fyllning 

 
Grundmodell utan försvagningar. Hela bågen i betong C12/15. Brottlast 96.3 ton/axel. 

 
Figur D.1: Huvudtryckspänningar i bågen och sidomurarna vid brottlast. 
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Bilaga D Resultat från 3D modell av båge med mothållande fyllning 

 
Figur D.2: Betongtillstånd i bågen och sidomurarna vid brottlast. 
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Modell med försvagningar i gjutfogarna. Betong C12/15 i bågen och 50 % av C12/15 i 
gjutfogarna. Brottlast 92.3 ton/axel. 

 
Figur D.3: Huvudtryckspänningar i bågen och sidomurarna vid brottlast. 
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Bilaga D Resultat från 3D modell av båge med mothållande fyllning 

 
 Figur D.4: Betongtillstånd i bågen och sidomurarna vid brottlast. 
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E Indata till SOLVIA FEM-modeller 
 
Nedan redovisas de viktigaste delarna ur indata koden till FEM-programmet SOLIVA-03 som 
beskriver modellernas uppbyggnad. Beskrivning av geometri har utelämnats då denna är 
omfattande och till stora delar har genererats i Excel. 
 
2D balkmodell 
 
HEADING 'Gamla Årstabron 2D balkmodell' 
SET MYNODES=1000 
DATABASE CREATE 
 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*************** Statisk analys **************************************** 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
MASTER IDOF=100011 NSTEP=10 DT=0.01 
ITERATION  METHOD=BFGS LINE-SEARCH=YES 
KINEMATICS DISPLACEMENTS=LARGE 
AUTO-STEP  DTMIN=0.01 DTMAX=0.01 ITELOW=7 ITEHIGH=15, 
           FDECREASE=0.1 FRESTART=0.1 TMAX=0.1 
TOLERANCES TYPE=F RNORM=1E3 RMNORM=1E3 RTOL=1 ITEMAX=200 
 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*************** Noder ************************************************* 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
COORDINATES 
ENTRIES NODE   Y       Z 
* styrnoder båglinjer 
          1   1.152  -2.535 
          2   0.000   0.000 
          3   0.000   2.074 
 
* noder längs TP båglinje 
          4 -10.149   4.294 
          5  10.149   4.294 
          6  -4.969   9.582 
          7  -2.130  10.591 
          8   0.000  10.849 
 
* noder inspänning anfang 
          9 -10.150   4.294 
         10  10.150   4.294 
 
* noder uk räls 
         14 -10.757  13.224 
         16  -5.138  13.224 
         17  -2.210  13.224 
         18   0.000  13.224 
         19  10.757  13.224 
 
* noder uk tvärsnitt 
         24  -9.541   4.037 
         26  -4.800   9.247 
         27  -2.050  10.271 
         28   0.000  10.524 
 
* noder ök tvärsnitt 
         34 -10.757   4.551 
         36  -5.138   9.916 
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         37  -2.210  10.911 
         38   0.000  11.174 
 
 
* båglinjer TP linje 
LINE ARC 4 6 NCE=2 EL=29 
LINE ARC 6 7 NCE=1 EL=12 
LINE ARC 7 8 NCE=3 EL=9 
 
* båglinjer uk tvärsnitt 
LINE ARC 24 26 NCE=2 EL=29 
LINE ARC 26 27 NCE=1 EL=12 
LINE ARC 27 28 NCE=3 EL=9 
 
* båglinjer ök tvärsnitt 
LINE ARC 34 36 NCE=2 EL=29 
LINE ARC 36 37 NCE=1 EL=12 
LINE ARC 37 38 NCE=3 EL=9 
 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*************** Betongbåge ******************************************** 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
* Betong C12/15, säkerhetsklass 3, brottgränstillstånd (red. fct) 
MATERIAL 1  CONCRETE E0=18.75E9 NU=0.2 SIGMAT=0.1E6 SIGMAC=-6.39E6, 
                     EPSC=-0.0020 SIGMAU=-5.75E6 EPSU=-0.0035, 
                     KAPPA=10 SHEFAC=0.0 DENSITY=2400 
 
EGROUP 1 ISOBEAM MATERIAL=1 RESULTS=FORCES 
SECTION  1 SDIM=1.320 TDIM=9 
SECTION  2 SDIM=1.301 TDIM=9 
SECTION  3 SDIM=1.281 TDIM=9 
SECTION  4 SDIM=1.261 TDIM=9 
SECTION  5 SDIM=1.242 TDIM=9 
SECTION  6 SDIM=1.222 TDIM=9 
SECTION  7 SDIM=1.202 TDIM=9 
SECTION  8 SDIM=1.183 TDIM=9 
SECTION  9 SDIM=1.163 TDIM=9 
SECTION 10 SDIM=1.143 TDIM=9 
SECTION 11 SDIM=1.124 TDIM=9 
SECTION 12 SDIM=1.104 TDIM=9 
SECTION 13 SDIM=1.084 TDIM=9 
SECTION 14 SDIM=1.065 TDIM=9 
SECTION 15 SDIM=1.045 TDIM=9 
SECTION 16 SDIM=1.025 TDIM=9 
SECTION 17 SDIM=1.006 TDIM=9 
SECTION 18 SDIM=0.986 TDIM=9 
SECTION 19 SDIM=0.967 TDIM=9 
SECTION 20 SDIM=0.947 TDIM=9 
SECTION 21 SDIM=0.927 TDIM=9 
SECTION 22 SDIM=0.908 TDIM=9 
SECTION 23 SDIM=0.888 TDIM=9 
SECTION 24 SDIM=0.868 TDIM=9 
SECTION 25 SDIM=0.849 TDIM=9 
SECTION 26 SDIM=0.829 TDIM=9 
SECTION 27 SDIM=0.809 TDIM=9 
SECTION 28 SDIM=0.790 TDIM=9 
SECTION 29 SDIM=0.770 TDIM=9 
SECTION 30 SDIM=0.750 TDIM=9 
SECTION 31 SDIM=0.743 TDIM=9 
SECTION 32 SDIM=0.735 TDIM=9 
SECTION 33 SDIM=0.728 TDIM=9 
SECTION 34 SDIM=0.720 TDIM=9 
SECTION 35 SDIM=0.713 TDIM=9 
SECTION 36 SDIM=0.705 TDIM=9 
SECTION 37 SDIM=0.698 TDIM=9 
SECTION 38 SDIM=0.690 TDIM=9 
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SECTION 39 SDIM=0.682 TDIM=9 
SECTION 40 SDIM=0.675 TDIM=9 
SECTION 41 SDIM=0.667 TDIM=9 
SECTION 42 SDIM=0.660 TDIM=9 
SECTION 43 SDIM=0.659 TDIM=9 
SECTION 44 SDIM=0.658 TDIM=9 
SECTION 45 SDIM=0.656 TDIM=9 
SECTION 46 SDIM=0.655 TDIM=9 
SECTION 47 SDIM=0.654 TDIM=9 
SECTION 48 SDIM=0.653 TDIM=9 
SECTION 49 SDIM=0.652 TDIM=9 
SECTION 50 SDIM=0.651 TDIM=9 
SECTION 51 SDIM=0.650 TDIM=9 
 
GLINE 4 6 AUX=2 EL=29 
GLINE 6 7 AUX=1 EL=12 
GLINE 7 8 AUX=3 EL=9 
 
EDATA / ENTRIES EL SECTION 
1 1 TO 51 51 
 
MIRROR EG1 NP=2 YDIR=-1 
 
* randvillkor anfang 
FIXBOUNDARIES DIR=123 / 4 5 
 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*************** Fyllning ********************************************** 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
* Jordmaterial E=50 MPa, fcd=1.0 MPa, fct=0.01 MPa 
MATERIAL 2 NONLINEAR-ELASTIC DENSITY=1800 NU=0 
 1.000E+00  0.011E+06 
 2.000E-04  0.010E+06 
 0.000E+00  0.000E+00 
-2.000E-02 -2.000E+06 
-1.000E+00 -2.010E+06 
 
EGROUP 2 PLANE SUBTYPE=STRESS2 MATERIAL=2 RESULTS=STRESSES 
GSURFACE 34 36 16 14 EL1=29 EL2=10 NODES=4 
GSURFACE 36 37 17 16 EL1=12 EL2=10 NODES=4 
GSURFACE 37 38 18 17 EL1=9  EL2=10 NODES=4 
 
EDATA / ENTRIES EL THICK 
1 9.0 TO 10000 9.0 
 
MIRROR EG2 NP=2 YDIR=-1 
 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*************** Koppling båge-fyllning ******************************** 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
EGROUP 3 SPRING 
PROPERTYSET 1 K=1E12 
ENODES 
 1    4 2   34 2 
 2 1001 2 1095 2 TO 29 1028 2 1122 2 
30    6 2   36 2 
31 1029 2 1123 2 TO 41 1039 2 1133 2 
42    7 2   37 2 
43 1040 2 1134 2 TO 50 1047 2 1141 2 
51    8 2   38 2 
 
EGROUP 4 SPRING 
PROPERTYSET 1 K=1E12 
ENODES 
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 1    4 3   34 3 
 2 1001 3 1095 3 TO 29 1028 3 1122 3 
30    6 3   36 3 
31 1029 3 1123 3 TO 41 1039 3 1133 3 
42    7 3   37 3 
43 1040 3 1134 3 TO 50 1047 3 1141 3 
51    8 3   38 3 
 
MIRROR SPRING NP=2 YDIR=-1 
 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*************** Elastisk inspänning *********************************** 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
EGROUP 5 SPRING 
PROPERTYSET 1 K=1790E6 
ENODES 
1 4 2  9 2 
2 5 2 10 2 
 
FIXBOUNDARIES DIR=23 / 9 10 
 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*************** Laster ************************************************ 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
LOADS MASSPROPORTIONAL ZFACTOR=-1.0 ACCGRA=9.81 T=1 
 
* Last från fyllning, g=1800 kg/m^3 
READ LastFyllning.inp ECHO=Y 
 
* Vandrande trafiklast, 4 axlar c/c 1.6 m 
READ LastTrafik.inp ECHO=Y 
 
TIMEFUNCTION 1 
0   0 
0.1 1 
100 1 
 
TIMEFUNCTION 2 
0   0 
0.1 1 
0.2 0 
100 0 
 
TIMEFUNCTION 3 
0   0 
0.1 0 
100 100 
 
SOLVIA M=DET 
END 
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2D plan modell 
 
HEADING 'Gamla Årstabron 2D plan modell' 
SET MYNODES=2000 
DATABASE CREATE 
 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*************** Statisk analys **************************************** 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
MASTER IDOF=100011 NSTEP=10 DT=0.1 
ITERATION  METHOD=BFGS LINE-SEARCH=YES 
KINEMATICS DISPLACEMENTS=LARGE 
AUTO-STEP  DTMIN=1.E-5 DTMAX=0.01 ITELOW=7 ITEHIGH=15, 
           FDECREASE=0.1 FRESTART=0.1 TMAX=0.1 
TOLERANCES TYPE=F RNORM=1E3 RMNORM=1E3 RTOL=0.01 ITEMAX=30 
 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*************** Noder ************************************************* 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
COORDINATES 
ENTRIES NODE   Y       Z 
* uk båge 
        101   9.970   3.450 
        102   9.735   4.885 
        103   9.660   5.176 
        104   9.287   5.964 
        105   9.137   6.224 
        106   7.388   8.509 
        107   7.180   8.725 
        108   4.187  10.692 
        109   3.909  10.804 
        110   0.600  11.626 
        111   0.300  11.645 
        112   0.000  11.663 
* ök båge 
        121  11.800   4.150 
        122  11.068   5.435 
        123  10.910   5.690 
        124  10.382   6.541 
        125  10.200   6.780 
        126   7.978   9.200 
        127   7.760   9.405 
        128   4.455  11.337 
        129   4.177  11.448 
        130   0.600  12.276 
        131   0.300  12.295 
        132   0.000  12.313 
* styrnoder båglinjer 
        133  -1.152  -1.396 
        134  -2.565   0.000 
        135   0.129   1.139 
        136   0.000   3.213 
        137  -1.765   0.800 
* noder vid anfang 
          1   10.890  3.800 
          2   12.000  3.800 
         11  -10.890  3.800 
         12  -12.000  3.800 
 
* generarar noder till rök 
NGEN Z=10.013 NSTEP=20 / 121 
NGEN Z=8.728  NSTEP=20 / 122 
NGEN Z=8.473  NSTEP=20 / 123 
NGEN Z=7.622  NSTEP=20 / 124 
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NGEN Z=7.383  NSTEP=20 / 125 
NGEN Z=4.963  NSTEP=20 / 126 
NGEN Z=4.758  NSTEP=20 / 127 
NGEN Z=2.826  NSTEP=20 / 128 
NGEN Z=2.715  NSTEP=20 / 129 
NGEN Z=1.887  NSTEP=20 / 130 
NGEN Z=1.868  NSTEP=20 / 131 
NGEN Z=1.850  NSTEP=20 / 132 
 
* rälsnoder 
NGEN Z=10e-3 NSTEP=20 / 141 
NGEN Y=-23.6 NSTEP=1  / 161 
 
* under båglinje 
LINE ARC 101 102 NCE=135 EL=3 MID=1 
LINE ARC 103 104 NCE=135 EL=2 MID=1 
LINE ARC 105 106 NCE=135 EL=6 MID=1 
LINE ARC 107 108 NCE=135 EL=6 MID=1 
LINE ARC 109 110 NCE=133 EL=6 MID=1 
 
* övre båglinje 
LINE ARC 121 122 NCE=135 EL=3 MID=1 
LINE ARC 123 124 NCE=135 EL=2 MID=1 
LINE ARC 125 126 NCE=135 EL=6 MID=1 
LINE ARC 127 128 NCE=135 EL=6 MID=1 
LINE ARC 129 130 NCE=133 EL=6 MID=1 
 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*************** Pelarfundament **************************************** 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
MATERIAL 1 ELASTIC E=18.75E9 NU=0.2 DENSITY=2400 
 
EGROUP 1 PLANE SUBTYPE=STRESS2 MATERIAL=2 RESULTS=STRESSES 
GSURFACE 101 121 122 102 EL1=2 EL2=3 NODES=8 
 
EDATA / ENTRIES EL THICK 
1 9 TO 10000 9 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*************** Betongbåge ******************************************** 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
* Betong C12/15, säkerhetsklass 3, brottgränstillstånd, fct=0.1MPa 
MATERIAL 2  CONCRETE E0=18.75E9 NU=0.2 SIGMAT=0.1E6 SIGMAC=-6.39E6, 
                     EPSC=-0.0020 SIGMAU=-5.75E6 EPSU=-0.0035, 
                     KAPPA=50 SHEFAC=0.5 DENSITY=2400 
 
EGROUP 2 PLANE SUBTYPE=STRESS2 MATERIAL=2 RESULTS=STRESSES 
GSURFACE 103 123 124 104 EL1=2 EL2=2 NODES=8 
GSURFACE 105 125 126 106 EL1=2 EL2=6 NODES=8 
GSURFACE 107 127 128 108 EL1=2 EL2=6 NODES=8 
GSURFACE 109 129 130 110 EL1=2 EL2=6 NODES=8 
GSURFACE 111 131 132 112 EL1=2 EL2=1 NODES=8 
 
EDATA / ENTRIES EL THICK 
1 9 TO 10000 9 
 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*************** Gjutfogar ********************************************* 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
* 50 % av betong C12/15, säkerhetsklass 3, brottgränstillstånd  
* (reducerad draghållfasthet) 
MATERIAL 3  CONCRETE E0=18.75E9 NU=0.2 SIGMAT=0.1E6 SIGMAC=-3.20E6, 
                     EPSC=-0.0025 SIGMAU=-2.88E6 EPSU=-0.0040, 
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                     KAPPA=50 SHEFAC=0.5 DENSITY=2400 
 
EGROUP 3 PLANE SUBTYPE=STRESS2 MATERIAL=3 RESULTS=STRESSES 
GSURFACE 102 122 123 103 EL1=2 EL2=1 NODES=8 
GSURFACE 104 124 125 105 EL1=2 EL2=1 NODES=8 
GSURFACE 106 126 127 107 EL1=2 EL2=1 NODES=8 
GSURFACE 108 128 129 109 EL1=2 EL2=1 NODES=8 
GSURFACE 110 130 131 111 EL1=2 EL2=1 NODES=8 
 
EDATA / ENTRIES EL THICK 
1 9 TO 10000 9 
 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*************** Randvillkor ******************************************* 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
FIXBOUNDARIES DIR=13 INPUT=LINES / 101 121 
RIGIDLINK INPUT=LINES M-INPUT=NODES 
101 121 1 
 
* speglar modellen till ett helt valv 
MIRROR whole NP=112 YDIR=-1 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*************** Elastisk inspänning vid anfang ************************ 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
* K_pelare = 3EI/L^3 = 3*20E9*90/10^3 = 5400 kN/mm 
* K_båge = H/dy = 100 kN/mm (separat FEM-modell) 
* antag K_tot = 5500 kN/mm 
 
EGROUP 6 SPRING 
PROPERTYSET 1 K=5500E6 
ENODES 
1  1 2  2 2 
2 11 2 12 2 
EDATA / ENTRIES EL PROPERTYSET 
1 1 / 2 1 
 
FIXBOUNDARIES DIR=13456  / 1 11 
FIXBOUNDARIES DIR=123456 / 2 12 
ZONE båge I=EG/1 2 3 
 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*************** Laster ************************************************ 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
* egentyngd 
LOADS MASSPROPORTIONAL ZFACTOR=-1.0 ACCGRA=9.81 T=1 
 
* nodlaster från fyllning, G=1800 kg/m^3 
READ fyllning.inp ECHO=Y 
 
* ekvivalent trafiklast genom fyllning 
*READ BV2000_anfang.inp ECHO=Y 
READ BV2000_fjärdedel.inp ECHO=Y 
*READ BV2000_hjässa.inp ECHO=Y 
 
* egentyngd och nodlaster fyllning 
TIMEFUNCTION 1 
0.0    0 
0.1    1 
100    1 
 
* trafiklast (25 ton vid T=2) 
TIMEFUNCTION 2 
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0.0    0 
1.0    0 
2.0    1 
100  100 
 
* vandrande trafiklast 
TIMEFUNCTION 3 
0.0    0 
0.1  250E3 
0.2    0 
100    0 
 
SOLVIA M=DET 
END 
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3D modell båge utan mothållande fyllning 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
* Modell för beräkning i brottgränstillstånd                          * 
* Båge med betong C12, försvagningar i gjutfogar 50 % av C12          * 
* Sidomurar och fyllning som yttre last på bågen                      * 
* Horisontalstyvhet 5500 MN/m                                         * 
* Ingen befintlig armering medräknas                                  * 
* Trafiklast under byggskede D4, sedan UIC-71                         * 
*---------------------------------------------------------------------* 
* Förstärkningsåtgärder:                                              * 
* T=0.10: Permenent last av båge och överbyggnad                      * 
* T=0.20: Tar bort 150 mm av bågens första kant                       * 
* T=0.30: Tar bort 150 mm av bågens andra kant                        * 
* T=0.40: Återgjuter bågens första kant 150 mm                        * 
* T=0.50: Återgjuter bågens andra kant 150 mm                         * 
* T=0.60: Tvärförspänner 150 kN                                       * 
* T=0.70: Tar bort 50 mm uk båge (skalelement)                        * 
* T=0.80: Egenvikt av pågjuten betong inkl. form 0.5 kN/m^2           * 
* T=0.90: Gjuter 90 mm betong uk båge armerad f16s100, f12s100        * 
* T>1.00: Trafiklast, dT=1 => dP=1 ton/axel trafik D4 på två spår     * 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
HEADING 'Gamla Årstabron' 
SET MYNODES=2000 
DATABASE CREATE 
 
* Tar bort all utdata utom reaktionskrafter 
*PORTHOLE D=N V=N A=N TE=N L=N R=Y U=N S=N TI=N 
*NHIST-PORTHOLE 
*3978 3 D 
 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*************** Tidsförlopp under reparationer ************************ 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
PARAMETER $T0=1E-9, $T02=0.199, $T03=0.299, $T04=0.399, $T05=0.499, 
          $T06=0.599, $T07=0.699, $T08=0.799, $T09=0.899, $T1=1 
 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*************** Statisk analys **************************************** 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
* 100% egentyngd vid T=0.1, DT=0.01 => max 10% lastökning av egentyngd 
MASTER IDOF=000000 NSTEP=20 DT=0.1 
ITERATION  METHOD=BFGS LINE-SEARCH=YES 
KINEMATICS DISPLACEMENTS=LARGE 
AUTO-STEP  DTMIN=0.01 DTMAX=0.01 ITELOW=7 ITEHIGH=15, 
           FDECREASE=0.1 FRESTART=0.1 TMAX=0.1 T1=0.1 
TOLERANCES TYPE=F RNORM=1E3 RMNORM=1E3 RTOL=0.01 ITEMAX=100 
 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*************** Noder ************************************************* 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
COORDINATES 
ENTRIES NODE  X       Y       Z 
* uk båge 
        173  0.150   9.970   3.450 
        174  0.150   9.735   4.885 
        113  0.150   9.660   5.176 
        114  0.150   9.287   5.964 
        115  0.150   9.137   6.224 
        116  0.150   7.388   8.509 
        117  0.150   7.180   8.725 
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        118  0.150   4.187  10.692 
        119  0.150   3.909  10.804 
        120  0.150   0.600  11.626 
        175  0.150   0.300  11.645 
        176  0.150   0.000  11.663 
 
* ök båge 
        121  0.150  11.800   4.150 
        122  0.150  11.068   5.435 
        123  0.150  10.910   5.690 
        124  0.150  10.382   6.541 
        125  0.150  10.200   6.780 
        126  0.150   7.978   9.200 
        127  0.150   7.760   9.405 
        128  0.150   4.455  11.337 
        129  0.150   4.177  11.448 
        130  0.150   0.600  12.276 
        131  0.150   0.300  12.295 
        132  0.150   0.000  12.313 
 
* noder för yttre skikt uk båge 
        101  0.150   9.975   3.452 
        102  0.150   9.740   4.887 
        103  0.150   9.665   5.178 
        104  0.150   9.291   5.966 
        105  0.150   9.141   6.226 
        106  0.150   7.391   8.513 
        107  0.150   7.183   8.729 
        108  0.150   4.189  10.697 
        109  0.150   3.911  10.809 
        110  0.150   0.600  11.631 
        111  0.150   0.300  11.650 
        112  0.150   0.000  11.668 
 
* styrnoder båglinjer 
        133  0.150  -1.152  -1.396 
        134  0.150  -2.565   0.000 
        135  0.150   0.129   1.139 
        136  0.150   0.000   3.213 
        137  0.150  -1.765   0.800 
 
* ök sidomurskant 
        161  0.150  11.800  11.547 
        162  0.150  11.068  11.547 
        163  0.150  10.910  11.547 
        164  0.150  10.382  11.547 
        165  0.150  10.200  11.547 
        166  0.150   7.978  11.547 
        167  0.150   7.760  11.547 
        168  0.150   4.455  11.547 
 
* ök fyllning 
        181  0.150  11.800  14.163 
        182  0.150  11.068  14.163 
        183  0.150  10.910  14.163 
        184  0.150  10.382  14.163 
        185  0.150  10.200  14.163 
        186  0.150   7.978  14.163 
        187  0.150   7.760  14.163 
        188  0.150   4.455  14.163 
        189  0.150   4.177  14.163 
        190  0.150   0.600  14.163 
        191  0.150   0.300  14.163 
        192  0.150   0.000  14.163 
 
* noder vertikalt anfang för valv bredvid 
        193  0.150  13.800   4.250 
        194  0.150  13.800  11.547 
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        195  0.150  13.800  14.163 
        196  0.150  13.800  14.300 
 
* noder ök kontaktelement 
NGEN Z=0.1 NSTEP=20    / 121 TO 132 
 
* ök sidomurskant 
NGEN Z=0.2  NSTEP=20   / 148 TO 152 
 
* genererar noder tvärs bron 
NGEN X=0.30 NSTEP=100  / 101 TO 196 
NGEN X=1.65 NSTEP=200  / 101 TO 196 
NGEN X=2.20 NSTEP=300  / 101 TO 196 
NGEN X=3.15 NSTEP=400  / 101 TO 196 
NGEN X=4.40 NSTEP=500  / 101 TO 196 
NGEN X=4.90 NSTEP=600  / 101 TO 196 
NGEN X=5.85 NSTEP=700  / 101 TO 196 
NGEN X=6.80 NSTEP=800  / 101 TO 196 
NGEN X=7.35 NSTEP=900  / 101 TO 196 
NGEN X=8.70 NSTEP=1000 / 101 TO 196 
NGEN X=9.00 NSTEP=1100 / 101 TO 196 
 
* genererar båglinjer 
READ båglinjer.inp ECHO=Y 
 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*************** Betongbåge ******************************************** 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
* Betong C12/15, säkerhetsklass 3, brottgränstillstånd (red. fct) 
MATERIAL 1  CONCRETE E0=19E9 NU=0.2 SIGMAT=0.1E6 SIGMAC=-6.5E6, 
                     EPSC=-0.0020 SIGMAU=-5.8E6 EPSU=-0.0035, 
                     KAPPA=50 SHEFAC=0.01 DENSITY=2400 
 
EGROUP 1 SOLID MATERIAL=1 
READ båge.inp ECHO=Y 
READ ytskikt.inp ECHO=Y 
 
* tar bort gjutfogar 
EDATA / ENTRIES EL TDEATH 
115  $T0 STEP 54 TO 547  $T0 /  13 $T0  /  14  $T0 / 607 $T0 / 608 $T0 
116  $T0 STEP 54 TO 548  $T0 /  15 $T0  /  16  $T0 / 609 $T0 / 610 $T0 
* 
121  $T0 STEP 54 TO 553  $T0 /  25 $T0  /  26  $T0 / 619 $T0 / 620 $T0 
122  $T0 STEP 54 TO 554  $T0 /  27 $T0  /  28  $T0 / 621 $T0 / 622 $T0 
* 
133  $T0 STEP 54 TO 565  $T0 /  49 $T0  /  50  $T0 / 643 $T0 / 644 $T0 
134  $T0 STEP 54 TO 566  $T0 /  51 $T0  /  52  $T0 / 645 $T0 / 646 $T0 
* 
147  $T0 STEP 54 TO 579  $T0 /  77 $T0  /  78  $T0 / 671 $T0 / 672 $T0 
148  $T0 STEP 54 TO 580  $T0 /  79 $T0  /  80  $T0 / 673 $T0 / 674 $T0 
* 
159  $T0 STEP 54 TO 591  $T0 / 101 $T0  / 102  $T0 / 695 $T0 / 696 $T0 
160  $T0 STEP 54 TO 592  $T0 / 103 $T0  / 104  $T0 / 697 $T0 / 698 $T0 
 
* tar bort ytskikt 50mm vid gjutfogar 
709 $T0 / 710 $T0 / 760 $T0 STEP 27 TO 976 $T0 / 1006 $T0 / 1007 $T0 
715 $T0 / 716 $T0 / 763 $T0 STEP 27 TO 979 $T0 / 1012 $T0 / 1013 $T0 
727 $T0 / 728 $T0 / 769 $T0 STEP 27 TO 985 $T0 / 1024 $T0 / 1025 $T0 
741 $T0 / 742 $T0 / 776 $T0 STEP 27 TO 992 $T0 / 1038 $T0 / 1039 $T0 
753 $T0 / 754 $T0 / 782 $T0 STEP 27 TO 998 $T0 / 1050 $T0 / 1051 $T0 
 
* tar bort ena ytterkanten av bågen 
   1 $T02 /   3 $T02 /   5 $T02 /   7 $T02 /   9 $T02 /  11 $T02 /  13 $T02 /  15 
$T02 /  17 $T02 
  19 $T02 /  21 $T02 /  23 $T02 /  25 $T02 /  27 $T02 /  29 $T02 /  31 $T02 /  33 
$T02 /  35 $T02 

 121 



Bilaga E Indata till SOLVIA FEM-modeller 

  37 $T02 /  39 $T02 /  41 $T02 /  43 $T02 /  45 $T02 /  47 $T02 /  49 $T02 /  51 
$T02 /  53 $T02 
  55 $T02 /  57 $T02 /  59 $T02 /  61 $T02 /  63 $T02 /  65 $T02 /  67 $T02 /  69 
$T02 /  71 $T02 
  73 $T02 /  75 $T02 /  77 $T02 /  79 $T02 /  81 $T02 /  83 $T02 /  85 $T02 /  87 
$T02 /  89 $T02 
  91 $T02 /  93 $T02 /  95 $T02 /  97 $T02 /  99 $T02 / 101 $T02 / 103 $T02 / 105 
$T02 / 107 $T02 
 
* tar bort andra ytterkanten av bågen 
 596 $T03 / 598 $T03 / 600 $T03 / 602 $T03 / 604 $T03 / 606 $T03 / 608 $T03 / 610 
$T03 / 612 $T03 
 614 $T03 / 616 $T03 / 618 $T03 / 620 $T03 / 622 $T03 / 624 $T03 / 626 $T03 / 628 
$T03 / 630 $T03 
 632 $T03 / 634 $T03 / 636 $T03 / 638 $T03 / 640 $T03 / 642 $T03 / 644 $T03 / 646 
$T03 / 648 $T03 
 650 $T03 / 652 $T03 / 654 $T03 / 656 $T03 / 658 $T03 / 660 $T03 / 662 $T03 / 664 
$T03 / 666 $T03 
 668 $T03 / 670 $T03 / 672 $T03 / 674 $T03 / 676 $T03 / 678 $T03 / 680 $T03 / 682 
$T03 / 684 $T03 
 686 $T03 / 688 $T03 / 690 $T03 / 692 $T03 / 694 $T03 / 696 $T03 / 698 $T03 / 700 
$T03 / 702 $T03 
 
* tar bort yttre skikt båge 
 704 $T0 STEP 2 TO  756 $T0 
 757 $T0        TO  999 $T0 
1000 $T0 STEP 2 TO 1052 $T0 
 
 703 $T0  STEP  2 TO  755 $T0 
1001 $T0  STEP  2 TO 1053 $T0 
 
* tar bort ytterligare ett skikt från bågens kant 
*   2 $T02 STEP 2 TO 108 $T02 
* 595 $T03 STEP 2 TO 701 $T03 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*************** Försvagningar i bågen ********************************* 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
* Betong C12/15, säkerhetsklass 3, brottgränstillstånd (red. fct) 
MATERIAL 11  CONCRETE E0=19E9 NU=0.2 SIGMAT=0.1E6 SIGMAC=-6.5E6, 
                      EPSC=-0.0020 SIGMAU=-5.8E6 EPSU=-0.0035, 
                      KAPPA=50 SHEFAC=0.01 DENSITY=0 
 
EGROUP 11 SOLID MATERIAL=11 
READ båge.inp ECHO=Y 
READ ytskikt.inp ECHO=Y 
 
EDATA / ENTRIES EL TBIRTH 
 1 1E9 TO 10000 1E9 
 
* skapar element i gjutfogar 
115 $T0 STEP 54 TO 547  $T0 /  13 $T0  /  14  $T0 / 607 $T0 / 608 $T0 
116 $T0 STEP 54 TO 548  $T0 /  15 $T0  /  16  $T0 / 609 $T0 / 610 $T0 
* 
121 $T0 STEP 54 TO 553  $T0 /  25 $T0  /  26  $T0 / 619 $T0 / 620 $T0 
122 $T0 STEP 54 TO 554  $T0 /  27 $T0  /  28  $T0 / 621 $T0 / 622 $T0 
* 
133 $T0 STEP 54 TO 565  $T0 /  49 $T0  /  50  $T0 / 643 $T0 / 644 $T0 
134 $T0 STEP 54 TO 566  $T0 /  51 $T0  /  52  $T0 / 645 $T0 / 646 $T0 
* 
147 $T0 STEP 54 TO 579  $T0 /  77 $T0  /  78  $T0 / 671 $T0 / 672 $T0 
148 $T0 STEP 54 TO 580  $T0 /  79 $T0  /  80  $T0 / 673 $T0 / 674 $T0 
* 
159 $T0 STEP 54 TO 591  $T0 / 101 $T0  / 102  $T0 / 695 $T0 / 696 $T0 
160 $T0 STEP 54 TO 592  $T0 / 103 $T0  / 104  $T0 / 697 $T0 / 698 $T0 
 
* fogar i nya betongbågar 
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EDATA / ENTRIES EL TDEATH 
 13 $T02 /  15 $T02 /  25 $T02 /  27 $T02 /  49 $T02 
 51 $T02 /  77 $T02 /  79 $T02 / 101 $T02 / 103 $T02 
608 $T03 / 610 $T03 / 620 $T03 / 622 $T03 / 644 $T03 
646 $T03 / 672 $T03 / 674 $T03 / 696 $T03 / 698 $T03 
 
* tar bort ytterligare ett skikt på bågens sidor 
* 14 $T02 / 16  $T02 / 26 $T02 / 28 $T02 / 50 $T02 / 52 $T02 / 78 $T02 / 80 $T02 / 
102 $T02 / 104 $T02 
*607 $T03 / 609 $T03 / 619 $T03 / 621 $T03 / 643 $T03 / 645 $T03 / 671 $T03 / 673 
$T03 / 695 $T03 / 697 $T03 
 
ZONE båge I=EG/1 11 
MIRROR båge NP=112 YDIR=-1 
 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*************** Ytskikt 50 mm befintlig båge ************************** 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
EGROUP 30 SHELL MATERIAL=1 
THICKNESS 1 50E-3 
READ armering.inp ECHO=Y 
 
EDATA / ENTRIES EL TDEATH 
1 $T07 TO 10000 $T07 
 
MIRROR EG30 NP=112 YDIR=-1 
 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*************** Befintlig armering, medräknar 50% ********************* 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
*READ BefArmering.inp ECHO=Y 
 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*************** Förstärker bågen med nya betongbågar 150 mm *********** 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
* Betong C35/40, säkerhetsklass 3, brottgränstillstånd 
MATERIAL 14 CONCRETE E0=23.6E9 NU=0.20 SIGMAT=0.1E6 SIGMAC=-18.6E6, 
                     EPSC=-0.0020 SIGMAU=-16.5E6 EPSU=-0.0035, 
                     KAPPA=50 DENSITY=0 
 
EGROUP 14 SOLID MATERIAL=14 
READ båge.inp ECHO=Y 
*READ ytskikt.inp ECHO=Y 
 
EDATA / ENTRIES EL TBIRTH 
 1 1E9 TO 10000 1E9 
 
* återgjuter ena ytterkanten av bågen 
   1 $T04 /   3 $T04 /   5 $T04 /   7 $T04 /   9 $T04 /  11 $T04 /  13 $T04 /  15 
$T04 /  17 $T04 
  19 $T04 /  21 $T04 /  23 $T04 /  25 $T04 /  27 $T04 /  29 $T04 /  31 $T04 /  33 
$T04 /  35 $T04 
  37 $T04 /  39 $T04 /  41 $T04 /  43 $T04 /  45 $T04 /  47 $T04 /  49 $T04 /  51 
$T04 /  53 $T04 
  55 $T04 /  57 $T04 /  59 $T04 /  61 $T04 /  63 $T04 /  65 $T04 /  67 $T04 /  69 
$T04 /  71 $T04 
  73 $T04 /  75 $T04 /  77 $T04 /  79 $T04 /  81 $T04 /  83 $T04 /  85 $T04 /  87 
$T04 /  89 $T04 
  91 $T04 /  93 $T04 /  95 $T04 /  97 $T04 /  99 $T04 / 101 $T04 / 103 $T04 / 105 
$T04 / 107 $T04 
* 703 $T04  STEP  2 TO  755 $T04 
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* återgjuter andra ytterkanten av bågen 
 596 $T05 / 598 $T05 / 600 $T05 / 602 $T05 / 604 $T05 / 606 $T05 / 608 $T05 / 610 
$T05 / 612 $T05 
 614 $T05 / 616 $T05 / 618 $T05 / 620 $T05 / 622 $T05 / 624 $T05 / 626 $T05 / 628 
$T05 / 630 $T05 
 632 $T05 / 634 $T05 / 636 $T05 / 638 $T05 / 640 $T05 / 642 $T05 / 644 $T05 / 646 
$T05 / 648 $T05 
 650 $T05 / 652 $T05 / 654 $T05 / 656 $T05 / 658 $T05 / 660 $T05 / 662 $T05 / 664 
$T05 / 666 $T05 
 668 $T05 / 670 $T05 / 672 $T05 / 674 $T05 / 676 $T05 / 678 $T05 / 680 $T05 / 682 
$T05 / 684 $T05 
 686 $T05 / 688 $T05 / 690 $T05 / 692 $T05 / 694 $T05 / 696 $T05 / 698 $T05 / 700 
$T05 / 702 $T05 
*1001 $T05  STEP  2 TO 1053 $T05 
 
MIRROR EG14 NP=112 YDIR=-1 
 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*************** Tvärgående stag *************************************** 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
MATERIAL 8 PLASTIC E=200E9 NU=0.3 YIELD=1000E6 
EGROUP 8 TRUSS MATERIAL=8 
READ rebarCC.inp ECHO=Y 
 
MIRROR EG8 NP=112 YDIR=-1 
 
* d = 25 mm => A=490 mm^2 
* förspänningskraft 150 kN = 300 MPa / stag 
PARAMETER $A=490E-6, $eps=1528E-6 
EDATA / ENTRIES EL AREA INIT-STRAIN TBIRTH 
1 $A $eps $T06 TO 10000 $A $eps $T06 
 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*************** Armering uk båge ************************************** 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
* Betong C35/40, säkerhetsklass 3, brottgränstillstånd 
MATERIAL 12 CONCRETE E0=23.6E9 NU=0.20 SIGMAT=0.1E6 SIGMAC=-18.6E6, 
                     EPSC=-0.0020 SIGMAU=-16.5E6 EPSU=-0.0035, 
                     KAPPA=50 DENSITY=0 
 
MATERIAL 10 PLASTIC E=160E9 NU=0.3 DENSITY=0 YIELD=360E6 
EGROUP 10 SHELL MATERIAL=12 REBARMATERIAL=10 
* PSI=90 => längsled, PSI=0 => tvärled 
REBARLAYER  2 16E-3 0.100  0.0  PSI=90 
REBARLAYER  3 12E-3 0.100  0.0  PSI=0 
LAYERSECTION 1 T=0 2 3 
THICKNESS 1 80E-3 
READ armering.inp ECHO=Y 
 
EDATA / ENTRIES EL TBIRTH 
1 $T09 TO 10000 $T09 
 
MIRROR EG10 NP=112 YDIR=-1 
 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*************** Förstärkning av bågens sidor ************************** 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
EGROUP 13 TRUSS MATERIAL=10 
GLINE 121 122 EL=3 
GLINE 122 123 EL=1 
GLINE 123 124 EL=2 
GLINE 124 125 EL=1 
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GLINE 125 126 EL=5 
GLINE 126 127 EL=1 
GLINE 127 128 EL=6 
GLINE 128 129 EL=1 
GLINE 129 130 EL=5 
GLINE 130 131 EL=1 
GLINE 131 132 EL=1 
 
GLINE 101 102 EL=3 
GLINE 102 103 EL=1 
GLINE 103 104 EL=2 
GLINE 104 105 EL=1 
GLINE 105 106 EL=5 
GLINE 106 107 EL=1 
GLINE 107 108 EL=6 
GLINE 108 109 EL=1 
GLINE 109 110 EL=5 
GLINE 110 111 EL=1 
GLINE 111 112 EL=1 
 
* varje truss-element motsvarar 5fi16 järn 
EDATA  / ENTRIES EL AREA 
1 1E-3 TO 10000 1E-3 
 
MIRROR EG13 NP=112 YDIR=-1 
 
TRANSLATE EG13 X=0.15 COPIES=1 
TRANSLATE EG13 X=8.85 COPIES=1 
 
EDATA / ENTRIES EL TBIRTH 
  1 $T04 TO 216 $T04 
217 $T05 TO 432 $T05 
 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*************** Randvillkor ******************************************* 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
* ändsidor, längs- och tvärled 
ZONE sid1 I=GL YMAX=-11.8 
ZONE sid2 I=GL YMIN=11.8 
ZONE sid3 I=GL XMAX=0.15 
ZONE sid4 I=GL XMIN=9.15 
 
* anfang 
ZONE anfang21 I=GL XMIN=0.15 XMAX=9.15 YMIN=9.9   YMAX=10.9 ZMIN=3.45 ZMAX=3.8 
ZONE anfang22 I=GL XMIN=0.15 XMAX=9.15 YMIN=10.9  YMAX=11.8 ZMIN=3.45 ZMAX=4.15 
ZONE anfang2 I=ZONES ZONE1=anfang21 anfang22 
 
ZONE anfang11 I=GL XMIN=0.15 XMAX=9.15 YMAX=-9.9   YMIN=-10.9 ZMIN=3.45 ZMAX=3.8 
ZONE anfang12 I=GL XMIN=0.15 XMAX=9.15 YMAX=-10.9  YMIN=-11.8 ZMIN=3.45 ZMAX=4.15 
ZONE anfang1 I=ZONES ZONE1=anfang11 anfang12 
 
* upplag, anfang nolledsbåge 
FIXBOUNDARIES DIR=13 INPUT=ZONES ZONE1=anfang1 anfang2 
 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*************** Inspänning anfang ************************************* 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
COORDINATES 
ENTRIES NODE   X       Y      Z 
           1  4.650  10.890  3.800 
           2  4.650  12.000  3.800 
          31  4.650 -10.890  3.800 
          32  4.650 -12.000  3.800 
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FIXBOUNDARIES DIR=13456  / 1 31 
FIXBOUNDARIES DIR=123456 / 2 32 
RIGIDLINK INPUT=ZONES M-INPUT=NODES ZONE1=anfang2 MASTERNODE=1 
RIGIDLINK INPUT=ZONES M-INPUT=NODES ZONE1=anfang1 MASTERNODE=31 
 
*-------------------------------------------------* 
* K_pelare = 3EI/L^3 = 3*20E9*90/10^3 = 5400 MN/m * 
* K_båge = H/dy = 100 MN/m (separat FE-modell)    * 
* antag K_tot = 5500 MN/m                         * 
*-------------------------------------------------* 
 
EGROUP 5 SPRING 
PROPERTYSET 1 K=5500E6 
ENODES 
1  1 2  2 2 
2 31 2 32 2 
EDATA / ENTRIES EL PROPERTYSET 
1 1 / 2 1 
 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*************** Överbyggnad ******************************************* 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
* Överbyggnad: Fyllning, sidomurar, räls och slipers samt kontaktelement 
*READ överbyggnad.inp ECHO=Y 
 
 
ZONE valv2 I=ZONES ZONE1=whole 
*---------------------------------------------------------------------* 
*************** Fyllning över pelare ********************************** 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
*READ överpelare.inp ECHO=Y 
 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*************** Zoner ************************************************* 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
ZONE båge2 I=EG/ 1 10 11 14 
 
* Kopierar till totalt tre valv 
*TRANSLATE valv2 Y=25.6  COPIES=1 ADDZONE=valv3 
*TRANSLATE valv2 Y=-25.6 COPIES=1 ADDZONE=valv1 
 
ZONE bågar I=EG/ 1 10 11 14 
ZONE bågar I=GL OP=DEL XMAX=0.45 
ZONE bågar I=GL OP=DEL XMIN=8.85 
 
* bågen som upplag 
*FIXBOUNDARIES DIR=23 INPUT=ZONES ZONE1=bågar 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*************** Laster ************************************************ 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
*** Egentyngd 
LOADS MASSPROPORTIONAL ZFACTOR=-1.0 ACCGRA=9.81 T=1 
 
* Ekvivalent nodlast från fyllning och sidomurar 
READ nodlast_perm.inp ECHO=Y 
 
* Last av uk-armering 
*READ nodlast_armering.inp ECHO=Y 
 
* Ekvivalent trafiklast i dim snitt 
*READ nodlast_D4.inp ECHO=Y 
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READ nodlast_UIC71.inp ECHO=Y 
 
* vandrande axellast längs rälsen 
*READ Punktlast_Axel.inp 
 
 
* Trafiklast D4 på två spår i dim lastposition 
* första axel 4.65 m från hjässa, total 3 vagnar 
* 100 kN/axel 
* LOADS CONCENTRATED 
*  8459 3 -50E3 2 /  8506 3 -50E3 2 /  8553 3 -50E3 2 /  8600 3 -50E3 2 
*  8455 3 -50E3 2 /  8502 3 -50E3 2 /  8549 3 -50E3 2 /  8596 3 -50E3 2 
*  8445 3 -50E3 2 /  8492 3 -50E3 2 /  8539 3 -50E3 2 /  8586 3 -50E3 2 
*  9513 3 -50E3 2 /  9516 3 -50E3 2 /  9519 3 -50E3 2 /  9522 3 -50E3 2 
* 24490 3 -50E3 2 / 24537 3 -50E3 2 / 24584 3 -50E3 2 / 24631 3 -50E3 2 
* 24486 3 -50E3 2 / 24533 3 -50E3 2 / 24580 3 -50E3 2 / 24627 3 -50E3 2 
* 24477 3 -50E3 2 / 24524 3 -50E3 2 / 24571 3 -50E3 2 / 24618 3 -50E3 2 
* 24473 3 -50E3 2 / 24520 3 -50E3 2 / 24567 3 -50E3 2 / 24614 3 -50E3 2 
* 24467 3 -50E3 2 / 24514 3 -50E3 2 / 24561 3 -50E3 2 / 24608 3 -50E3 2 
* 24463 3 -50E3 2 / 24510 3 -50E3 2 / 24557 3 -50E3 2 / 24604 3 -50E3 2 
* 24454 3 -50E3 2 / 24501 3 -50E3 2 / 24548 3 -50E3 2 / 24595 3 -50E3 2 
* 24450 3 -50E3 2 / 24497 3 -50E3 2 / 24544 3 -50E3 2 / 24591 3 -50E3 2 
 
 
* Trafiklast UIC-71 på två spår i dim last-position 
* Paxel = 100 kN 
*LOADS CONCENTRATED 
** axellaster 
*8460 3 -50E3 2 / 8554 3 -50E3 2 
*8507 3 -50E3 2 / 8601 3 -50E3 2 
*8457 3 -50E3 2 / 8551 3 -50E3 2 
*8504 3 -50E3 2 / 8598 3 -50E3 2 
*8454 3 -50E3 2 / 8548 3 -50E3 2 
*8501 3 -50E3 2 / 8595 3 -50E3 2 
*8451 3 -50E3 2 / 8545 3 -50E3 2 
*8498 3 -50E3 2 / 8592 3 -50E3 2 
 
* utbredd lastandel motsvarande Paxel=100 kN 
*EGROUP 6 
*LOADS ELEMENT 
*385 -T  16E3  16E3 2 TO 576 -T  16E3  16E3 2 
*  1 -T  16E3  16E3 2 TO   5 -T  16E3  16E3 2 
* 49 -T  16E3  16E3 2 TO  53 -T  16E3  16E3 2 
* 97 -T  16E3  16E3 2 TO 101 -T  16E3  16E3 2 
*145 -T  16E3  16E3 2 TO 149 -T  16E3  16E3 2 
* 
*EGROUP 15 
*LOADS ELEMENT 
* 17 -T  16E3  16E3 2 TO  32 -T  16E3  16E3 2 
 
 
* Egentyngd 
TIMEFUNCTION 1 
0     0 
0.1   1 
1000  1 
 
* Trafiklast 100kN/axel, DT=1 => P=1ton/axel 
* Vid T=2 är Paxel=10 kN 
* horisontellt 
TIMEFUNCTION 2 
0     0 
1     0 
2     0.1 
1000  100 
 
* vertikalt 
TIMEFUNCTION 3 
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0     0 
1     0 
2     0.1 
1000  100 
 
NCOINS OP=MERGE / EDGE-C OP=ADD / SHELL-C 
SOLVIA M=DET 
END 
 
 
 
 
överbyggnad.inp 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*************** Sidomurar ********************************************* 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
* Betongmaterial, Ecd=15 GPa, fcd=4 MPa, fct=0.1 MPa 
MATERIAL 2 NONLINEAR-ELASTIC DENSITY=2200 NU=0.2 
 1.000E+00  0.110E+06 
 6.700E-06  0.100E+06 
 0.000E+00  0.000E+00 
-2.700E-04 -4.000E+06 
-1.000E+00 -4.010E+06 
 
EGROUP 2 SOLID MATERIAL=2 
READ sidomur.inp ECHO=Y 
EDATA / ENTRIES EL TDEATH 
316 1E-9 STEP 2 TO 360 1E-9 
570 1E-9 STEP 2 TO 614 1E-9 
 
MIRROR EG2 NP=112 YDIR=-1 
 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*************** Fyllning ********************************************** 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
* Jordmaterial E=50 MPa, fcd=1.0 MPa, fct=0.01 MPa 
MATERIAL 3 NONLINEAR-ELASTIC DENSITY=1700 NU=0.3 
 1.000E+00  0.011E+06 
 2.000E-04  0.010E+06 
 0.000E+00  0.000E+00 
-2.000E-02 -1.000E+06 
-1.000E+00 -1.010E+06 
 
EGROUP 3 SOLID MATERIAL=3 
READ fyllning.inp ECHO=Y 
 
EDATA / ENTRIES EL TDEATH 
  8 1E-9 STEP 2 TO  52 1E-9 
783 1E-9 STEP 2 TO 827 1E-9 
 
MIRROR EG3 NP=112 YDIR=-1 
 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*************** Kontakt mellan båge och fyllning/sidomur ************** 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
MATERIAL 4 NONLINEAR-ELASTIC DENSITY=0 NU=0 
 1.0E+00  0.011E+06 
 6.7E-05  0.010E+06 
 0.0E+00  0.000E+00 
-5.0E-02 -3.000E+06 
-1.0E+00 -3.010E+06 
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EGROUP 4 SOLID MATERIAL=3 
READ kontakt.inp ECHO=Y 
 
MIRROR EG4 NP=112 YDIR=-1 
 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*************** Räls ************************************************** 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
COORDINATES 
ENTRIES NODE  X        Y       Z 
        11   1.800  -11.800  14.300 
        12   3.300  -11.800  14.300 
        13   6.000  -11.800  14.300 
        14   7.500  -11.800  14.300 
        21   1.800   11.800  14.300 
        22   3.300   11.800  14.300 
        23   6.000   11.800  14.300 
        24   7.500   11.800  14.300 
 
NGEN Z=-0.137 NSTEP=30 / 11 TO 24 
 
MATERIAL 6 ELASTIC E=200E9 NU=0.3 DENSITY=0 
EGROUP 6 BEAM MATERIAL=6 RESULTS=FORCES 
SECTION 1 I D=0.172 WTOP=0.074 T1=0.05 WBOT=0.15 T3=0.01 T2=0.0165 
BEAMVECTOR / 1  -1 0 0 
GLINE 11 21 -1 EL=48 
GLINE 12 22 -1 EL=48 
GLINE 13 23 -1 EL=48 
GLINE 14 24 -1 EL=48 
 
NCOINS OP=MERGE / EDGE-C OP=ADD / SHELL-C 
* Kontakt mellan räls och fyllning 
RIGIDLINK INPUT=LINES M-INPUT=LINES 
21 11 51 41 
22 12 52 42 
23 13 53 43 
24 14 54 44 
 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
*************** Slipers *********************************************** 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
MATERIAL 7 ELASTIC E=18.8E9 NU=0.2 DENSITY=0 
EGROUP 7 BEAM MATERIAL=7 RESULTS=FORCES 
SECTION 1 RECT D=0.2 WTOP=0.2 
BEAMVECTOR / 1  0 -1 0 
GLINE 11 12 -1 EL=2 ADDZONE=sliper 
GLINE 13 14 -1 EL=2 ADDZONE=sliper 
TRANSLATE sliper Y=0.49166667 COPIES=48 
 
FIXBOUNDARIES DIR=1256 / 11 TO 14 
FIXBOUNDARIES DIR=156  / 21 TO 24 
 
ZONE överbyggnad I=EG/ 2 3 4 6 7 
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F Ursprungliga beräkningar av nolledsbågens statiska 
verkningssätt 

 
 
Beräkningarna nedan är sammanställda från originalberäkningar som upprättades då bron 
byggdes. 
 
 
Huvuddimensioner:  
fri spännvidd 21.44 m, teoretisk spännvidd l = 21.0 m; pilhöjd f = 6.5 m; bågens bredd i raklinje 
9.0 m (1 400 m i kurva 9.3 m); bågtjocklekar: i hjässan d0 = 0.65 m, i anfanget d1 = 1.32 m. 
variation av bågsektionernas tröghetsmoment antages enligt 

( ) 2

2

0
411ddcos
l
xnxwII −−==β

 
där β är bågens lutningsvinkel och 

βcos10 IIn =  

I0 = tröghetsmoment i hjässan = 9.0·0.653/12 = 0.206 m4

I1 = tröghetsmoment i anfanget = 9.0·1.323/12 = 1.724 m4

β1 = lutningsvinkeln i anfanget: cosβ1 = 0.530 

n = 0.206/1.724·0.530 = 0.225 ≈ 0.23 

 
 
Systemtermer: 
 

l

A

B

f

C1

x

y
y1y1v

β1

 
Figur F.1: Systemmodell. 
 
Ordinatan av trycklinjen för egenvikt = Z1
Ordinatan av bågens mittlinje för egenvikt = Y1

Y1 = Z1 + ε 

För avvikelsen ε antages 

( )432 4738 uuu +−Δ=ε  
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där Δ är avvikelsen i fjärdedelen. (u = ½)1Δ antages till 8.3 mm. För trycklinjen kan med tillräcklig 
noggrannhet sättas 

( ) fuuZ 42
1 βα +=  

Koefficienterna α och β bestämmes ur villkoren α + β = 1 och Z1 = 0.197f i fjärdedelen. Således 
α = 0.717 och β = 0.283 
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Egenvikt: 
Fördelningen av egenviktsbelastningen framgår av Tabell F.1 och Figur F.2. 
 
Tabell F.1 Lamellvikter. 

lamell Konsol Sidomur Fyllning båge Summa 
lamellvikt, 

ton N:o γ = 2.2 γ = 2.2 γ = 1.7 γ = 2.4 
G.1 0.82 6.28 27.00 15.30 49.40 
G.2 0.82 6.88 28.50 15.80 52.00 
G.3 0.82 8.74 30.50 16.20 56.26 
G.4 0.82 10.80 33.60 16.80 62.02 
G.5 0.82 13.70 38.30 18.70 71.52 
G.6 0.82 18.50 41.20 20.50 81.02 
G.7 0.82 26.40 46.70 22.70 96.62 
G.8 0.82 35.40 53.40 27.00 116.62 
G.9 0.82 48.00 63.50 33.50 145.82 
G.10 0.82 64.00 64.20 46.20 175.22 

summa:    232.70 906.50 
 
Horisontaltrycket H (för ett treledsbåge) beräknas till: 

H = 10.5·(49.4·0.95+52.4·0.85+57·0.75+62.9·0.65+71.6·0.55+81·0.45+96.6·0.35+ 
     +116.6·0.25+143·0.15+175.8·0.05)/6.5 = 555.9 ton = 5453 kN 
 

  
Figur F.2: Lamellvikter. 
 
Moment för egenvikt: 

( )( ) ( )εε −−−−= mm xZZxHM 1  
och horisontaltryck: 

( )N
wZcwYZ

Hx
μ+

−
= ∫∫

1

dd 1111  

( )
2

0937.3
2

0185.00762.3d11
llwYZ =+=∫  
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2
389.1

2
001.1388.1d11

llwZc =⋅=∫
 

kN5432 ton7.553996.0
32.350175.1

217047.1
===

⋅
⋅

= HHx
 

kN621 ton2.2 .xH ==−  
 
Moment i hjässan 

kNm4.187m ton1.197.5530415.02.2346.1 −=⋅−=⋅−⋅=M  
 
Moment i fjärdedelen 

kNm6.226m ton1.237.5530415.02.2065.0 =⋅=⋅−⋅=M  
 
Moment i anfanget 

kNm5.336m ton3.3427.5530415.02.2154.5 −=⋅−=⋅−⋅−=M  
 
Motståndsmoment: 
i hjässan 32 m63.0665.085.5665.00.9 =⋅=⋅  
i fjärdedelen 32 m80.0673.058.6673.00.9 =⋅=⋅  
i anfanget 32 m62.2632.19.11632.10.9 =⋅=⋅  
 
Påkänningar: 

Hjässan 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=

=
===

MPa23.1kg/cm5.12
MPa64.0kg/cm5.6
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1.19

85.5
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mmσ  
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⎨
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=
=±=±=

MPa66.0kg/cm7.6
MPa23.12.5kg/cm1

9.26.9
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1.23
58.6

630
2

2

σ  

Anfanget 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=

=
===

MPa01.1kg/cm3.10
MPa74.0.5kg/cm7

3.18.8
62.2

3.34
90.11

1045
2

2

mmσ  

 
 
Temperatur och krympning: 
Som normal belastning antages ±11°C och krympning -10°C 

ε = 10-6 ; E = 210·109 t/m2 ; t = -21°C 

MPa32.4 t/m440 2 ==Etε  

( ) kN525 ton 5.53
32.350175.1

0.21206.0440
1

0  
N

IEt
X t ==

⋅
⋅⋅

=
+

⋅
=

μ
ε

 

Moment i hjässan: 1.3456·53.5 = 72.0 ton·m = 706.3 kNm 
Moment i fjärdedelen: 0.065·53.5 = 3.5 ton·m = 34.3 kNm 
Moment i anfanget: -5.154·53.5 = 275.0 ton·m = -2698 kNm 
 
Påkänningar i hjässan: σ = ± 11.4 kg/cm2 = 1.12 MPa 
Påkänningar i fjärdedelen: σ = ± 0.4 kg/cm2 = 0.04 MPa 
Påkänningar i anfanget: σ =  10.4 kg/cmm

2 = 1.02 MPa 
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Trafikbelastning. 
Vid beräkning av trafikbelastning har hänsyn tagits till mellanpelarnas horisontalförskjutningar. 
Pelarnas horisontalförskjutningar hava till följd en minskning av horisontaltrycket och en ökning 
av böjmomenten. Är Ma ett moment för ett fast inspänd båge, blir totalmomentet 

l
a YXMM += , 

där Xl = minskning av horisontaltrycket i följd av pelarnas horisontalförskjutning. 

 
Figur F.3: Systemmodell tre bågar. 
 
En mittpelare åverkas av en horisontell kraft ( )1ZZ − . Är ( )δ1ZZ −  pelarens 
horisontalförskjutning i B, blir  

( ) ( )δμξ 11 1 ZZNZ −=+=  och ( ) Z
N

Z
μδ

δ
++

=
11

  
Är X horisontaltrycket för en inspänd båge, blir 1ZXZ −= , således 
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Tabell F.2 Influenslinjer för X samt böjningsmomenten i hjässan och anfanget 

Punkt f
lX  ( ) lXM

M
l

a

hjässa

346.1+

=

( ) lXM

M
l

a

anfang

154.5−

=

1.0 0.0000 0.0000 0.0000 
0.9 0.0050 -0.0004 -0.0439 
0.8 0.0234 -0.0024 -0.0728 
0.7 0.0521 -0.0047 -0.0866 
0.6 0.0889 -0.0065 -0.0866 
0.5 0.1296 -0.0065 -0.0747 
0.4 0.1702 -0.0039 -0.0557 
0.3 0.2066 0.0025 -0.0314 
0.2 0.2352 0.0136 -0.0057 
0.1 0.2534 0.0289 0.0189 
0.0 0.2597 0.0521 0.0394 
-0.1 0.2534 0.0289 0.0542 
-0.2 0.2352 0.0136 0.0626 
-0.3 0.2066 0.0025 0.0639 
-0.4 0.1702 -0.0039 0.0590 
-0.5 0.1296 -0.0065 0.0492 
-0.6 0.0889 -0.0065 0.0362 
-0.7 0.0521 -0.0047 0.0224 
-0.8 0.0234 -0.0024 0.0106 
-0.9 0.0050 -0.0004 0.0019 
-1.0 0.0000 0.0000 0.0000 
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Figur F.4: Influenslinje för moment i hjässan. 
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Figur F.5: Influenslinjer för moment i anfanget. 
 
 
Påkänningar i hjässan: 
Moment enligt Figur F.4:  144.0 ton·m = 1413 kNm 

Dynamiskt tillägg: %1756
0.6

7.20.6
=⋅

−
   25.0 ton·m =   245 kNm 

  Summa: 169.0 ton·m = 1658 kNm 

Normalkraft: kN1462ton14917.1
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⋅

⋅⋅⋅  
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Påkänningar i anfanget: 
Moment enligt Figur F.5:   -320 ton·m = 3139 kNm 
Normalkraft:      149.0 ton = 1462 kN 
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Tabell F.3 Sammanställning av påkänningarna. 
Största tryckpåkänningar          
Hjässan: Egenvikt  6.5 kg/cm2 = 0.64 MPa 
 Temperatur och krympning 11.4 kg/cm2 = 1.12 MPa 
 Trafikbelastning 29.5 kg/cm2 = 2.89 MPa 
  överkant 47.4 kg/cm2 = 4.65 MPa 
       
Anfanget: Egenvikt  10.3 kg/cm2 = 1.01 MPa 
 Temperatur och krympning 10.4 kg/cm2 = 1.02 MPa 
 Trafikbelastning 13.5 kg/cm2 = 1.32 MPa 

  underkant 34.2 kg/cm2 = 3.36 MPa 
       
Största dragpåkänningar          

Hjässan: Egenvikt  12.5 kg/cm2 = 1.23 MPa 
 Temperatur och krympning -11.4 kg/cm2 = -1.10 MPa 
 Trafikbelastning -24.5 kg/cm2 = -2.40 MPa 
  överkant -23.4 kg/cm2 = -2.30 MPa 
       

Anfanget: Egenvikt  7.5 kg/cm2 = 0.74 MPa 
 Temperatur och krympning -10.4 kg/cm2 = -1.00 MPa 
 Trafikbelastning -10.9 kg/cm2 = -1.10 MPa 
  underkant -13.8 kg/cm2 = -1.40 MPa 
 
Beräkning av påkänningarna i hjässan utan hänsyn till betongens draghållfasthet. 
Undre armeringen i hjässan 75φ25 = 366 cm2

Σ Moment: -19.1 + 72.0 + 169.0 = 221.9 ton·m = 2177 kNm 
Σ Normalkraft: 553.7 - 53.5 + 149.0 = 649.2 ton = 6369 kN 
 
Neutrala axeln antages i x = 30 cm från bågens överkant 
Area:   900·30 = 27000 cm2

         + 15·366 = 5490 cm2

         summa:  = 32490 cm2

 
Statiska moment: 
27000·15 = 405000 cm3

  5490·60 = 330000 cm3

  summa  = 735000 cm2

Z = 735000 / 32490 = 22.7 cm3

I = 27000·302 / 12 = 2020000 cm4

         + 27000·7.72 = 1600000 cm4

         + 5490·37.32 = 7650000 cm4

 summa:                 = 11270000 cm4
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MPa48.78kg/cm8003.37
11270000
221900002015

MPa33.6kg/cm5.645.44207.22
11270000
22190000

32490
649200

2

2

==⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅−⋅=

==+=⋅+=

j

b

σ

σ
 

 
Treledad båge. 
Treledsbågarna hava samma dimensioner och samma form som de inspända bågarna. Största 
påkänningar uppkomna här i bågens fjärdedel och äro praktiskt taget lika stora som hos de 
inspända bågarna. 
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G  Linjärelastiska snittkrafter från 2D balkmodell 
 
Nedan redovisas linjära snittkrafter från 2D balkmodell med horisontalstyvhet 5500 MN/m vid 
varje anfang. Snittkrafterna använd vid brottgränsberäkningar i avsnitt 3.5. Tryck anges som 
negativ normalkraft. 
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Figur G.1: Normalkraft i bågen av permanent last. 
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Figur G.2: Böjande moment i bågen av permanent last. 
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Figur G.3: Normalkraft i bågen av trafiklast i position LC3 enligt Figur 3.8. Trafik på två spår 

med vardera fyra axlar med lasten 100 kN/axel. 
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Figur G.4: Böjande moment i bågen av trafiklast i position LC3 enligt Figur 3.8. Trafik på två 

spår med vardera fyra axlar med lasten 100 kN/axel. 
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Figur G.5: Normalkraft i bågen för broms- och accelerationskraft refererad till vertikal 

trafiklast motsvarande 100 kN/axel. 
 

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

x/L

B
öj

an
de

 m
om

en
t (

kN
m

)

Mbroms

 
Figur G.6: Böjande moment i bågen för broms- och accelerationskraft refererad till vertikal 

trafiklast motsvarande 100 kN/axel. 
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Figur G.7: Normalkraft i bågen från jämn temperaturändring Tmax = +15°C. 
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Figur G.8: Böjande moment i bågen från jämn temperaturändring Tmax = +15°C. 
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Figur G.9: Normalkraft i bågen från jämn temperaturändring Tmin = -10°C. 
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Figur G.10: Böjande moment i bågen från jämn temperaturändring Tmin = -10°C. 
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Figur G.11: Tvärkraft i bågen av permanent last. 

Trafik D4, STAX 22.5
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Figur G.12: Tvärkraft i bågen av trafiklast D4, STAX22.5. 
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Broms, 1/7 av trafik
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Figur G.13: Tvärkraft i bågen av bomslast, 1/7 av vertikal trafiklast. 

Temperatur +15°C
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Figur G.14: Tvärkraft i bågen av jämn temperatur, Tmax = +15°C. 
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Temperatur -10°C
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Figur G.15: Tvärkraft i bågen av jämn temperatur, Tmin = -10°C. 
 

 148


	Förord 
	Sammanfattning 
	1 Inledning 
	2 Beräkningsmodeller 
	2.1 Geometri och modellbeskrivning 
	2.2 Randvillkor 
	2.3 Laster 
	2.4 Materialegenskaper 
	2.5 Toleranser vid brottgränsberäkningar med FEM 
	3 Betongbågarnas statiska verkningssätt 
	3.1 Egentyngd 
	3.2 Trafiklast 
	3.3 Lastfördelning i fyllning 
	3.4 Lastkombination i brottgränstillstånd med FEM 
	3.5 Beräknad bärförmåga i brottgränstillstånd baserat på linjära snittkrafter 
	3.6 Tvärkraftskapacitet 
	3.7 Sprickviddsberäkningar 
	3.8 Utmattning 

	4 Förstärkningsåtgärders inverkan på bärförmågan 
	4.1 Förstärkningsåtgärder 
	4.2 Resultat 2D plan modell 
	4.3 Resultat 3D modell av båge utan mothållande fyllning 
	4.4 Resultat 3D modell av en båge med mothållande fyllning 

	5 Förstärkningsförslag F 
	5.1 Förstärknings- och modellbeskrivning 
	5.2 Resultat av FEM-beräkningar 
	5.3 Avlänkningskrafter 

	6 Slutsats och analys av gjorda beräkningar 
	6.1 2D modeller 
	6.2 3D modell av båge utan mothållande fyllning 
	6.3 3D modell av båge med mothållande fyllning 
	6.4 Slutlig förstärknings inverkan på bärförmågan 

	Litteraturförteckning 
	A Gjutetapper vid bortbilning och ingjutning av ny betong 
	B Resultat från 2D plan modell 
	C Resultat från 3D modell av båge utan mothållande fyllning 
	D Resultat från 3D modell av båge med mothållande fyllning 
	E Indata till SOLVIA FEM-modeller 
	F Ursprungliga beräkningar av nolledsbågens statiska verkningssätt 
	G  Linjärelastiska snittkrafter från 2D balkmodell 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


