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Sammanfattning
Sedan den 1 januari 2010 är det krav i Sverige att för bro- och anläggningskonstruktioner
använda de nya europeiska standarderna, eurokoder, för dimensionering. Ett kapitel som
vållat stora problem för brokonstruktörer är kapitlet om utmattningslaster och dimensionering
för dessa vilket ledde till att vi gjorde detta examensarbete.

Vi har läst igenom de eurokoder som direkt och indirekt behandlar utmattning och
utmattningsberäkningar, granskat bakgrundsdokument till eurokoderna samt läst
examensarbeten som handlar om utmattning. Dessutom har vi också granskat beräkningar
från ett flertal broar som olika konsultföretag konstruerat.

Vi har valt att avgränsa arbetet till att enbart handla om utmattning av vägbroar i armerad
betong. Detta har vi gjort för att metoder för verifiering av betongen i vägbroar inte är
definierade i de nationella tilläggen till eurokoderna. Därför behövs ett förtydligande av vilka
metoder som är lämpliga att använda.

För att konstruktörer ska ha praktisk nytta av detta examensarbete, har vi redovisat en
beräkningsgång med kommentarer och dessutom utfört egna beräkningar för en förenklad
variant av en plattbro i två spann där vi redovisar beräkningarna i Excel mer ingående.

Vad vi har kommit fram till är att armeringen ofta är mer utsatt för utmattning än betongen
men verifieringsmetoden beskriven för armeringen i det nationella tillägget är en metod som
är relativt lätt att använda med ett bra Excel eller MathCAD-ark.

Nyckelord: Utmattning, Vägbro, Eurocodes, Betong, Armering, Utmattningslastmodell,
Lambdametoden, Palmgren-Miner, Spänningskontroll, Beräkningsgång
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Abstract
Since 1 January 2010 it is a requirement to use the European standards, Eurocodes, in Sweden
when constructing bridges. One chapter that has caused an extra amount of problems for the
engineers is the one about fatigue analysis, which resulted in us doing this thesis.

To do this we had to read all of the Eurocodes that direct, or indirect deals with fatigue and
calculating of such. We have read the background documents for the Eurocodes and master’s
thesis in the subject. We also studied the calculations of bridges constructed by different
construction firms.

We have chosen to limit the thesis to discuss only road bridges made of concrete due to the
lack of method for verification of concrete in the national appendix. There is a need for
clarification of what method to use.

To make sure that this thesis will be of use to the constructors, we have presented easy-to-use
instructions for how to calculate fatigue on reinforced concrete bridges. We have also
calculated an example of a bridge in two spans where we present the calculations in Excel
more thoroughly.

Fatigue of concrete is in many cases not the critical factor and it can most often be verified by
simple methods. The concrete reinforcement is more often the subject to fatigue, but
verification can relatively easy be done with the method described in the national appendix if
a good Excel- or MathCAD sheet is used.

Key words: Fatigue, Road bridge, Eurocodes, Concrete, Reinforcement, Load-model,
lambdamethod, Palmgren-Miner, Tension, Instruction
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Förkortningar och beteckningar

Latinska bokstäver

As Armeringsarea i betraktat snitt
D Bockningsdiametern på armering
E Elasticitetsmodul
M Momentkraft i betraktat snitt
N Antal (lastcykler, år, etc.)
Q Faktor för trafiktyp
R Kvot mellan spänningar
V Tvärkraft

b Tvärsnittets bredd
d Avstånd från dragen armerings tyngdpunkt till tvärsnittets tryckta kant

cdf Dimensionerande betonghållfasthet
k multiplikationskoefficient
n Antal lastcykler inom ett givet intervall
s Avstånd mellan armeringsstänger
t Tid
x Tvärsnittets tryckzonshöjd
z Inre hävarm

Grekiska bokstäver

eff Kvot mellan E-modulerna för stål och betong
cw Koefficient som beaktar inverkan av tryckspänning

Tryckarmeringens lutning
cc Koefficient för betonghållfasthet

Säkerhetskoefficient
Reduktionsfaktor för bockad armering
Multiplikationsfaktor då spännarmering används
Trycksträvans lutning
Multiplikationsfaktor för utmattningseffekten i armeringen
Reduktionsfaktor som tar hänsyn till skjuvsprickor
Kvot mellan armeringsarea och effektiv tvärsnittsarea ( db )
Spänning i material
Kryptalet
Summa
Differens/Variation
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Övrigt

SS-EN Europeisk standard införd som svensk standard (I hänvisningar i standarder
används enbart beteckningen EN)

ÅDT Årsdygnstrafik. Anger det under ett år genomsnittliga trafikflödet per dygn mätt
som fordon per dygn

Nobs Värde som anger antal passager per år av fordon med en bruttovikt överstigande
100 kN.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
År 1985 beslutade dåvarande EG-kommissionen att en gemensam marknad för alla
organisationens medlemsländer skulle gälla, och detta skulle vara fullföljt senast 31 december
1992. Detta innebar att de så kallade fyra friheterna infördes, det vill säga fri rörlighet för
personer, varor, kapital och tjänster.1
För att konstruktörer inom byggbranschen skulle kunna konkurrera med varandra inom
medlemsländerna krävdes att gemensamma beräkningsregler infördes, så kallade eurokoder,
då alla länder tidigare hade egna regler som försvårade konkurrens. Detta ledde till
framtagandet av de gemensamma europeiska standarderna för dimensionering av bärverk,
eurokoderna.
Från och med 1 januari 2010 för bro och anläggningskonstruktioner och 2 maj 2011 för
byggnader, är det krav på att använda de nya eurokoderna för all typ av dimensionering av
bärverk i Sverige.

Eurokoderna består av 58 standarder fördelade på 10 huvuddelar, där varje huvuddel består av
en eller flera standarder. Huvuddelarna är2:

EN 1990  Grundläggande dimensioneringsregler
EN 1991  Laster på bärverk
EN 1992  Dimensionering av betongkonstruktioner
EN 1993  Dimensionering av stålkonstruktioner
EN 1994  Dimensionering av samverkanskonstruktioner stål/betong
EN 1995  Dimensionering av träkonstruktioner
EN 1996  Dimensionering av murverkskonstruktioner
EN 1997  Dimensionering av geokonstruktioner
EN 1998  Dimensionering av konstruktioner med hänsyn till jordbävning
EN 1999  Dimensionering av aluminiumkonstruktioner

Till varje eurokod finns även möjlighet till nationella val i ett Nationellt
Anpassningsdokument (NA). I NA kan varje land specificera sin egen säkerhetsnivå i form av
Nationellt valda parametrar (NDP), då varje lands ansvariga myndighet (Trafikverket och
Boverket i Sverige) har till uppgift att säkerställa tillräcklig säkerhetsnivå på byggnadsverken
inom landet3. Där finns även alternativa beräkningsmetoder beskrivna, det innebär att
eurokoderna inte helt fungerar lika i alla länder såsom det ursprungligen var tänkt.
Att dessa nya regler införs innebär för konstruktörerna att de måste lära sig detta nya sätt att
utföra dimensioneringsberäkningar.
De nya reglerna är betydligt mer omfattande än de gamla nationella reglerna men innebär
bättre konkurrensmöjligheter internationellt, då alla räknar i stort sett på samma sätt i hela
EU.

1 Träguiden (http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=921&contextPage=914), 2011-03-29
2 SIS.se (http://www.sis.se/byggnadsmaterial-och-byggnader/eurokoder), 2011-04-29
3 Stålbyggnadsinstitutet, SBI (http://www.sbi.se/omraden/o_dokument.asp?dId=27), 2011-03-29

http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=921&contextPage=914),
http://www.sis.se/byggnadsmaterial-och-byggnader/eurokoder
http://www.sbi.se/omraden/o_dokument.asp?dId=27),
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För att låta konstruktörerna testa eurokoderna upphandlade dåvarande Banverket och
Vägverket 13 olika broar för dimensionering enligt eurokoderna till olika konsultfirmor.
Dessutom blev detta en input i arbetet med att ta fram de nationella valen och kontroll av om
gjorda val fungerade tillfredsställande.
Resultaten visade sig inte skilja nämnvärt mot tidigare beräknade broar enligt de gamla
reglerna vilket innebar att parametrarna ansågs fungera tillfredsställande.
Den omfattande förändringen och utökningen av regler som tillkommit gör att det har blivit
mycket komplicerat att tolka och använda eurokoderna. Ofta måste man använda sig av
vägverkets föreskrifter tillsammans med ett flertal delar av eurokoderna och det kan vara svårt
att tolka exakt vad det är som gäller då vissa texter är otydligt skrivna och till och med
felöversatta som i fallet med EN 1991-2 4.6.1 ANM. 2.

Eurokoderna har först författats på engelska och senare översatts till de olika
medlemsländernas språk. Detta kan ställa till problem då tolkningar sker i ytterligare ett led
och de tekniskt svåra meningarna måste vara bra formulerade för att tolkas korrekt. Det har
framkommit att rena felöversättningar har lett till att begripligheten har försvunnit helt i vissa
viktiga delar.

Ett område som vållat extra stora bekymmer för brokonstruktörer vid övergången från de
tidigare nationella reglerna till de nya eurokoderna är de kapitel som behandlar utmattning.
I de första upplagorna av eurokoderna som används nu i början av 2011 är de delar som
behandlar just utmattningslaster bristfälligt skrivna svårtolkade och spretiga, med korta avsnitt
utspridda på olika ställen.

1.2 Målformulering
Vår uppgift blir att försöka bringa klarhet i vad det är som gäller vid dimensionering med
hänsyn till utmattning av vägbroar i armerad betong. Att skapa en handledning för hur
konstruktörer ska angripa och lösa problemen samt redovisa beräkningar för en enklare bro i
Excel. Då vi riktat in oss på broar i armerad betong så kräver detta att vi behöver se över vad
eurokoderna föreskriver om utmattning i den tryckta betongen och i de dragna
armeringsstängerna.
Förhoppningen är att konstruktörer ska kunna använda detta arbete som en handbok för
utmattningsverifiering med exempel på beräkningsgångar, där allt som är utspritt i de olika
eurokoderna finns samlat i ett dokument för enkel åtkomst med förtydligade regler.
Eventuellt kan våra kontakter med Trafikverket också leda till att det i framtida utgåvor av
eurokoderna blir betydligt enklare att förstå hur utmattningsberäkningar ska utföras.

1.3 Avgränsningar
Det finns tre olika metoder för hur utmattningsdimensionering kan ske för armeringen. En är
en mer komplicerad metod där spänningsvariationer och Palmgren-Miners delskadehypotes
används. En andra är en något förenklad metod med -värden som faktorer för att få fram en
skadeekvivalentfaktor (lambdavärdesmetoden) som dock bara gäller för armeringen i
vägbroar. Den sista är en enkel spänningskontroll där spänningsvariationerna ej får överstiga
70 MPa. Den förstnämnda metoden är mer exakt men även betydligt mer arbetskrävande,
vilket medför att det är de två sistnämnda som i första hand kommer att användas för
armeringen av konstruktörerna.
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Studier4 som jämför Palmgren-Miner och lambdavärdesmetoden  har redan gjorts och därför
avgränsar vi oss till att arbeta med lambdavärdesmetoden och den enkla spänningskontrollen
för armeringen. För betongens utmattningshållfasthet beskriver vi och jämför vi Palmgren-
Miner metoden med olika lastmodeller och de enkla spänningskontrollerna. Dessutom
behöver vi klargöra vilka metoder som kan användas då detta inte är helt tydligt. En annan
avgränsning vi gör är att endast koncentrera oss på utmattning i vägbroar av betong och vi
berör i princip inte alls järnvägsbroar av betong. Vi berör inte heller stålbroar i något
avseende.

1.4 Faktainsamling
När Trafikverket upphandlar projektering och byggande av broar är det alltid deras regelverk
som gäller. Trafikverkets tekniska krav och råd när det gäller broar återfinns idag i TK Bro,
TK Geo och TR Bro. Dessa är anpassade till och gäller tillsammans med eurokoderna. TK
Bro och TK Geo består av tekniska krav vid dimensionering och utformning av broar och
vissa andra byggnadsverk respektive dimensionering och utformning av geotekniska
konstruktioner. TR Bro består av tekniska råd som ger vägledning i hur tillämpning av de
tekniska kraven ska ske. Andra beställare än Trafikverket åberopar ofta också dessa regelverk
för brokonstruktioner.

För utmattningsverifiering är det en snårig väg att ta sig fram genom gällande skrifter med
många hänvisningar kors och tvärs. Vi har börjat med att gå igenom Trafikverkets TK Bro
och TR Bro som bland annat hänvisar till eurokoderna. I eurokoderna har vi gått igenom de
delar som berör utmattning i betong: Allmänna laster - EN 1991-1, Trafiklaster på broar - EN
1991-2, Allmänna dimensioneringsregler - EN 1992-1, dimensioneringsregler för betongbroar
- EN 1992-2 och till en liten del dimensioneringsregler för stålbroar.
Svenska betongföreningen har publicerat två handböcker till eurokod 2 där har vi studerat det
som rör utmattning. Vi har även studerat de kapitel som rör utmattning i Designers Guide to
EN 1992-2.5

Vi har studerat de provbroar som nämndes i kapitel 1.1 för att få perspektiv på hur olika
företag tolkat och uppfattat de nya reglerna. Vi har även haft tillgång till två nya
broberäkningar som gjorts av Rambölls konstruktörer och diskuterat lösningsmetoder med de
konstruktörer som utfört beräkningarna.

Vi har tittat på tidigare examensarbeten utförda i ämnet där vi funnit några speciellt
intressanta, till exempel ”Fatigue Assessment Methods for Bridges According to Eurocode”
från Chalmers 2009 av David Fall och Thomas Petersson, där jämförelser mellan Palmgren-
Miners delskadehypotes och lambdavärdesmetoden är gjorda.

Vi har arbetat med examensarbetet på Rambölls Stockholmskontor och haft en nära kontakt
med de konstruktörer som arbetar med utmattningsberäkningar och stött på problem med
tolkning av eurokoderna. Vi har även haft kontakt med Ebbe Rosell och Elisabeth Helsing vid
Trafikverket som har varit oss behjälpliga med de frågor vi ställt.

4 Fatigue Assessment Methods for Reinforced Concrete Bridges in Eurocode, Olsson och Pettersson, Chalmers,
2010

5 Designers´Guide to EN 1992-2, Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 2: Concrete bridges,
   C.R. Hendy and D. A. Smith, Thomas Telford, eurocodes expert,2007, kap. 6.8, s. 208-213
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1.5 Lösningsmetoder
Vi har studerat litteratur beskrivet i kapitel 1.4 och haft en kommunikation genom hela arbetet
med där beskrivna kontakter. Vi har även fått en insikt i teorin för utmattning av vår
handledare Ali Farhang. Genom dessa efterforskningar har vi ringat in oklarheter som vi fått
svar på och kunnat förtydliga.

Vi har tagit fram ett praktiskt beräkningsexempel bestående av en ändskärmsbro i två spann i
ett broanalysprogram (Brigade standard) och med hjälp av ett excelark som vi skapat kan
konstruktörer utföra utmattningsverifiering av betongbroar. Vi har med detta ark även kunnat
kontrollera utmattningsrisken under olika förutsättningar och för olika broar.
Genom att förankra vårt arbete med Ebbe Rosell och Elisabeth Helsing på Trafikverket
innebär det att den vägledning vi tagit fram bör kunna användas för verifiering av utmattning i
vägbroar av betong. Vår konversation med Trafikverket kan följas i bilaga 1.
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2 Nulägesbeskrivning
Företaget som hjälpt oss i arbetet med rapporten heter Ramböll och är ett ledande
teknikkonsultföretag som är etablerat i ett flertal länder både i Europa och internationellt, med
kontor i exempelvis Danmark, England, Indien, Ryssland och mellanöstern. Företaget har
cirka 9000 anställda och är verksamt inom områdena byggnader och design, infrastruktur och
transport, energi och klimat, miljö och natur, industri och olja/gas, IT och Telecom samt
företagsledning och samhälle6.
Rambölls största kontor ligger i Stockholm där många byggtekniska enheter är samlade.
Vi hade arbetsplatser på Bro och tunnelenheten där det idag arbetar ca: 25 personer med
beräkningar och ritningar.

6 Ramböll (http://www.ramboll.se/about%20us), 2011-03-29

http://www.ramboll.se/about%20us
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3 Utmattningsteori
3.1 Grundläggande utmattningsteori
Vid en passage över en bro av ett tungt fordon, så kallat lastfordon, kan små mikrosprickor
uppstå i konstruktionen. Dessa sprickor är var för sig inte speciellt farliga, men under en bros
livslängd passerar miljontals tunga fordon vilket kan leda till att dessa små sprickor växer
ihop och bildar allt större sprickor. Det är detta som leder till utmattning och slutligen till
utmattningsbrott av en konstruktion.

Generellt uppkommer utmattning i byggnadsverk då det utsätts för laster som varierar
regelbundet eller stokastiskt i tiden under ett mycket stort antal lastcykler, som t.ex. laster av
vind, vågor, temperatur eller trafik. I denna rapport kommer vi endast ta hänsyn till
utmattning på grund av trafiklaster, då endast dessa laster är stora nog att ge någon märkbar
effekt för de betongbroar som vi inriktat oss på, vilka har stor egentyngd och styvhet.
Vindlaster kan ge kritiska effekter när det gäller hängbroar, snedkabelbroar och bågbroar och
utmattning på grund av vindlaster bör beaktas vid dimensionering av dessa typer av broar.

Vad det gäller temperatur så kan det uppstå i princip en spänningsvariation per dygn som
skulle kunna beräknas som en delskada och läggas ihop med delskador från trafiklaster enligt
Palmgren-Miners delskadehypotes som vi beskriver i ett senare kapitel. Det blir dock inte
många spänningsvariationer i jämförelse med antalet variationer för trafiklast. Att beräkna hur
stora spänningsvariationerna blir kan dessutom vara väldigt komplicerat då de skulle skilja sig
från dygn till dygn och betongens värmetröghet spelar in. Man kan naturligtvis göra en enkel
spänningskontroll med teoretiska extremvärden för att verifiera utmattning av
temperaturlaster. Vi har dock under samtal med Elisabeth Helsing på Trafikverket fått förstå
att man kan bortse från de spänningscykler som uppkommer av temperaturvariationer av
ovanstående skäl.

När man gör kontroller för utmattning är det fler aspekter att ta hänsyn till än vid andra brott-
och bruksgränskontroller. Exempelvis sjunker den tillåtna brottspänningen (kapaciteten) vid
ökande antal belastningar (i motsats till andra kontroller där den tillåtna brottspänningen är
konstant). Därför måste man ha med förväntat antal spänningscykler i beräkningarna.

Verifiering av betongen ska göras utgående ifrån de spänningar som uppstår vid passage av
fordon definierade i eurokoderna. Vid verifiering med hänsyn till utmattning i betong används
den maximala tryckspänning som uppstår vid passage av definierade fordon. Minvärdet som
används är den tillhörande lägsta spänningen som kan bli lägst 0 MPa, då tryck övergår i drag.
Dragspänningar i betongen är inte intressanta då betongen räknas som sprucken och all
dragspänning beräknas tas av armeringen. Spänning beskrivs som kraft per ytenhet och anges
i enheterna N/m2 eller Pa.

Vid verifiering med hänsyn till utmattning i armeringen är det den totala spänningsvidden
som är intressant, vilket betyder både drag och tryckspänningar, då armeringen till skillnad
från betongen även tar dragspänning i och med att den har en draghållfasthet som vida
överstiger betongens. De värden som används är den största spänningsvidden som uppstår vid
en fordonspassage vilket jämförs med en kapacitet för spänningsvidd. Dessa värden kan
användas i olika metoder framställda i efterföljande kapitel.
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3.2 Metoder för verifiering med hänsyn till utmattning av
vägbroar av armerad betong enligt eurokoder

Utmattningsverifiering av betongbroar kan delas upp i verifiering med hänsyn till böjmoment
och normalkraft i betongen respektive böjmoment och normalkraft i armeringsjärnen. Det
tillkommer även kontroller av tvärkrafter där spänningen i tvärkraftsarmeringen och i
trycksträvor i betongen ska kontrolleras. För samtliga av dessa verifieringar finns det flera
metoder att välja mellan. Metoderna som beskrivs i eurokoderna7 kan ses nedan i figur 3.1.
Metoder som vi studerar närmare är markerade med grön färg och de beskrivs närmare i
kapitel 4.

Vi har valt att inte beskriva Palmgren-Miners delskadehypotes för armeringen på grund av att
den är mer komplicerad än de andra metoderna och troligtvis inte kommer att användas i
första hand av konstruktörer. Dessutom har jämförelser mellan Palmgren-Miners
delskadehypotes och lambdavärdesmetoden gjorts i andra studier8 och därför väljer vi att inte
gå in närmare på att jämföra dessa i denna rapport.

För verifiering av armering finns det tre metoder man kan använda sig av medan det bara
finns två metoder för verifiering av betongen. Lambdavärdesmetoden kan användas för
verifiering av betong och armering i järnvägsbroar men endast för armeringen i vägbroar.
Palmgren-Miners delskadehypotes är en mer komplicerad metod men den kan användas för
alla slags utmattningsverifieringar.
Det finns även enkla spänningskontroller som också kan användas för alla slags
utmattningsverifieringar.

Utmattnings-
verifiering

för vägbroar
av betong

Betongens
utmattning

Armeringens
utmattning

Dragspänning
i armering

(böjmoment,
normalkraft)

Tvärkrafts-
Armering
(tvärkraft)

Tryck i
Betong

(moment och
normalkraft)

Tryckta strävan/
Skjuvning
(tvärkraft)

Enkel
Spännings-

kontroll

Palmgren-
Miner

Delskade-
hypotes

Enkel
Spännings-

kontroll

Lambda
metoden/

Skadeekvivalent
Spänningsvidd

Palmgren-
Miner

Delskade-
hypotes

Enkel
Spännings-

kontroll

Palmgren-
Miner

Delskade-
hypotes

Enkel
Spännings-

kontroll

Palmgren-
Miner

Delskade-
hypotes

Okopkkok
Lambda

metoden/
Skadeekvivalent
Spänningsvidd

Figur 3.1 – Sammanställning av de olika verifieringsmetoderna för utmattning av vägbroar av betong

7 EN 1992-1-1, 6.8, s. 110 och EN 1992-2, 6.8, s. 30 samt EN 1992-2, NN.2.1, s. 73
8 Fatigue Assessment Methods for Reinforced Concrete Bridges in Eurocode, Olsson och Pettersson, Chalmers,
2010
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3.3 Utmattningslastmodeller
Det finns fem utmattningslastmodeller beskrivna i eurokoderna. Hur man ska välja
utmattningslastmodell för olika verifieringar är beskrivet med otydliga och svårtolkade avsnitt
i SS-EN 1991-2 kap. 4.6.1. Det har även framgått att översättningen är bristfällig och ibland
helt felaktig. Vi har lagt ner mycket möda på tolkning av detta kapitel och konversationen
med Trafikverket kan följas i bilaga 1.

Kortfattat har vi i diskussion med Elisabeth Helsing och Ebbe Rosell på Trafikverket gjort
följande tolkning: Utmattningslastmodell 1 och 2 lämpar sig för bärverk av stål och är mindre
lämplig för andra material. För betongbroar är det lämpligt att använda utmattningslastmodell
3 och 4. Utmattningslastmodell 5 använder sig av verkliga aktuella trafikdata och går inte att
använda i de fall där detta saknas. Utmattningslastmodell 3 är den enklare av modellerna 3
och 4, och den kan användas vid direkt verifiering genom förenklade metoder. Denna modell
ska även användas för verifiering av armeringen i den så kallade lambdametoden ( -metoden)
beskriven i kapitel 4.3.

Vid verifiering av tryckt betong i vägbroar kommer vi att jämföra utmattningslastmodell 3
och 4 för att förhoppningsvis kunna visa att det kommer att ge tillfredsställande resultat med
användande av enbart utmattningslastmodell 3. Vi har gått igenom ett flertal
utmattningsberäkningar för betongbroar utförda av konstruktörer på olika företag och det har
visat sig att alla har använt sig av enbart utmattningslastmodell 3 och samtliga har klarat
utmattningsverifieringen för både betong och armering. Utmattningslastmodell 3 är framtagen
för att motsvara alla typer av fordon i utmattningslastmodell 4 som ett slags
genomsnittsfordon9.

3.3.1 Beskrivning av Utmattningslastmodell 3
Utmattningslastmodell 3 är avsedd för bestämning av största och minsta spänning vid alla
möjliga lastplaceringar på en brokonstruktion och används till att utvärdera livslängden på
grund av utmattning10. Modellen beskrivs enligt EN 1991-211 som ett teoretiskt standardiserat
fordon som har en förenklad geometri med fyra axlar som vardera har två identiska hjul med
en kontaktyta som en kvadrat med sidorna 0,4 m. Axelavstånden längs körbanan är 1,2 m
mellan första och andra hjulaxlarna, 6 m mellan andra och tredje och sedan 1,2 m mellan
tredje och fjärde hjulaxlarna. Centrumavståndet i tvärled är satt till 2,0 m. Tyngden från varje
axel sätts till 120 kN. Geometrin visas i figur 3.2.

Dessa förenklingar och standardiseringar i utmattningslastmodell 3 görs för att få en
lätthanterlig modell för att skapa ett startvärde på effekten av belastningen som sedan
korrigeras med olika faktorer.
I och med att modellen är så pass förenklad geometriskt så är den mindre precis än till
exempel utmattningslastmodell 412 som har flera olika lastbilstyper. Den antas dock ge
resultat på säker sida.

9 Handbook 4 Design of Bridges – Leonardo Da Vinci Project, del 6
10 EN 1991-2 4.6.1, s. 41
11 EN 1991-2 4.6.4 (1), s. 45
12 EN 1991-2 4.6.1 (2) Anm. 2 e), s. 41
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Figur 3.2 - Geometrin för Lastmodell 3.

Med lastmodell 3 är det möjligt att beakta det fall att det kan förekomma flera fordon
samtidigt i samma lastfält. Då en sådan kontroll sker ska det ena fordonet ha samma
förutsättningar som det ovan beskrivna. Det andra fordonet ska ha samma mått, men lasten
från varje axel ska vara 36 kN istället för 120 kN. Slutligen får inte avståndet mellan
fordonens respektive centrum understiga 40 m13.

3.3.2 Beskrivning av Utmattningslastmodell 4
Utmattningslastmodell 4 skall användas för beräkning av de spänningsvidder som uppstår då
olika typer av lastfordon passerar bron. Den består av fem typer av lastfordon beskrivna i
tabell 3.1. Vart och ett av dessa fordon är beskrivna med axelavstånd och last för respektive
axel. Antalet fordon av de olika fordonstyperna fördelas med det procenttal som anges i
kolumn 4 i tabell 3.1 (enl. TK Bro ska alltid långväga trafiktyp användas vid dimensionering
av Trafikverkets broar)14.
Hjultyper och axellaster på de olika fordonen kan utläsas ur tabell 3.1 och geometrin för de
olika hjultyperna i redovisas i tabell 3.2.

13 EN 1991-2 4.6.4 (3) s. 45
14 TK Bro B.3.4.1.3 h), s. 86, juli 2009
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Tabell 3.1 - Fordonstyper i utmattningslastmodell 4

Tabell 3.2 – Axel- och hjulgeometri i utmattningslastmodell 4
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3.4 Lastkombinering
Lastkombinering för utmattningsberäkningar i kapitel 6.8.3 i EN 1992-1-1 är en modifiering
av frekvent lastkombination enligt EN 1990 med en addering av utmattningslasten Qfat.

                    (3.1)

Vid lastkombinering för utmattning är det viktigt att komma ihåg att spänningsvariationerna
bara orsakas av passage av fordon, dvs. variationer i egentyngd av sup.- och inf.-faktorer
räknas ej med (detta kan vara speciellt viktigt att komma ihåg då beräkningsprogram
används).
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4 Beräkningar
4.1 Allmänna beräkningar och kontroller för utmattning

4.1.1 Beräkningar av spänningar i armeringen och betongen av moment
Spänningar i betong och armering beräknas vid utmattningskontroll enligt klassisk teori för
sprucket tvärsnitt. Beroende på hur noggrann man behöver vara för att verifiera utmattningen
finns det mer och mindre komplicerade metoder. För spänningar i armeringen är det
spänningsvariationen under en fordonspassage som är intressant och den påverkas inte i stor
grad av normalkrafterna som då har en relativt liten variation. Dock ska man ta hänsyn till
normalkrafter och ta med dessa i beräkningarna om det är krav på hög noggrannhet. Har man
stora ändskärmar eller en plattrambro kan normalkrafterna bli relativt stora. Vi har dock för
enkelhetens skull valt att utföra beräkningarna av tryckzonshöjden i vårt exempel i kapitel 5
utan hänsyn till normalkrafter. För betongtryckspänningarna använder vi en metod för
dubbelarmerat tvärsnitt då vi beräknat ett snitt vid stöd där vi har tryckarmering. Som en
förenkling kan man till exempel på säkra sidan utföra spänningsberäkning för ett enkelarmerat
tvärsnitt vilket ger en högre beräknad betongtryckspänning än om man räknar bort den
spänning som tas i tryckarmeringen. Samtliga metoder för spänningsberäkningar är beskrivna
i Betonghandboken15.

4.1.2 Betongens krypning
Betongen deformeras med tiden under inverkan av last. Detta ska tas hänsyn till vid beräkning
av spänningar. Det är de permanenta lasterna som ger upphov till krypning. De tillfälliga
lasterna ger inte upphov till någon krypning och då man har moment som uppkommer av både
permanenta och tillfälliga laster kan ett effektivt kryptal viktas fram. Hur man kan vikta
kryptalet i utmattningsberäkningar visas i nedanstående beräkningsgångsexempel.

4.1.3 Beräkningsgång för spänningar i betong och armering
Vi redovisar här en spänningsberäkning för ett dragsprucket tvärsnitt påverkat av enbart
böjning. Detta gör vi för att sammanställa de flesta komponenter som ingår i
spänningsberäkningar och tydliggöra hur de används. Metoder som tar hänsyn till normalkraft
och dubbelarmerade tvärsnitt bör användas i gällande fall och dessa metoder finns redovisade
i Betonghandboken16.

)3/(
1

xdA
M

s
s (4.1)

)3/(
2

xdbx
Mc (4.2)

15 Betonghandbok – Konstruktion, 4.3:3, s. 344-361, Svensk byggtjänst, 1990
16 Betonghandbok – Konstruktion, 4.3:3, s. 344-361, Svensk byggtjänst, 1990
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s spänning i armeringen av böjande moment

c spänning i betongen av böjande moment

M momentkraft i betraktat tvärsnitt,

As armeringsarean i betraktat tvärsnitt

d avstånd från den dragna armeringens tyngdpunkt till tvärsnittets tryckta kant

x tryckzonshöjd, beräknas i uttryck (4.3), se figur 4.1

Figur 4.1 - tryckzonshöjd

121
eff

effdx (4.3)

eff alfa-rå beräknas i uttryck 4.4

effcd

ss
eff E

E
bd
A

,

(4.4)

b Tvärsnittets bredd

Es stålets E modul

Ecd,eff dimensioneringsvärde för betongens E-modul enl. uttryck (4.5).

eff

cd
effcd

EE
1, (4.5)

För beräkning av de spänningar som uppstår då trafiklasten passerar över bron kan kryptalet
viktas mot hur stor andel av momentet som beror av permanenta laster respektive tillfälliga
laster. På detta sätt fås ett effektivt kryptal, och vidare en tryckzonshöjd, som kan användas
vid laster som består både av permanenta och tillfälliga laster.
Från EN 1992-1-1, 5.8.4 uttryck (5.19) fås den formel som används till viktningen av
kryptalet, men moment i brottsgränstillstånd ersätts med moment av utmattningslast (detta
uttryck härleds i bilaga 2). För tillfällig last är kryptalet noll och det ger då följande uttryck:

fat

Eqp
teff M

M

0

0
0, (4.6)

( ,t0) Kryptalets slutvärde enligt kap 3.1.4 i EN 1992-1-1, diagram eller formler

M0Eqp Första ordningens böjmoment för kvasipermanent lastkombination
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M0fat Första ordningens böjmoment i lastkombination för utmattning enligt uttryck
(3.1)

4.1.4 Faktor för inverkan av olika vidhäftningsegenskaper i armeringen
Då spännarmering används har denna inte samma vidhäftningsegenskaper som slakarmering
och detta måste kompenseras i beräkningarna. Vid beräkning av spänningsvidden i
armeringen tas hänsyn till armeringens vidhäftningsegenskaper enligt EN 1992-1-1, 6.8.2.

faktor som ökar spänningsvidden, fås i uttryck (4.7) och multipliceras med s

(4.7)

Där:

As Armeringsmängd slakarmering

Ap Armeringsmängd spännarmering

Kvot mellan vidhäftningshållfastheterna. Fås ur tabell 4.1

s Slakarmeringens största diameter

p Spännarmeringens diameter

Tabell 4.1 – Vidhäftningskvoten mellan spänn- och slakarmering enligt EN 1992-1-1 6.8.2
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4.1.5 Beräkningsgång för spänningar i betong av tvärkraft
För kontroll av tvärkraftsutmattning beräknas tryckspänningar i betong på grund av tvärkraft
enligt följande uttryck. Det är härlett från uttryck (6.14) i EN 1992-1-1, 6.2.3 (4), och skrivs
på v,Ed.

)cot(cot
cot1 2

,
fat

fat

wcw

Ed
EdV zb

V
(4.8)

v,Ed Spänning på grund av tvärkraft

VEd Tvärkraft beräknad enligt lastkombinering med uttryck (3.1)

cw Koefficient som beaktar inverkan av eventuell tryckspänning, För bärverk utan
förspänning cw=1, I övriga fall se ANM. 3 i EN 1992-1-1, 6.2.3 (3)

bw Tvärsnittets effektiva bredd

z Inre hävarm, enkelt beräknat z = 0,9d

reduktionsfaktor enligt uttryck (4.9) som reducerar spänningskapaciteten med
hänsyn till skjuvsprickor. Kan ersättas med 1 enl. ANM 2 i EN 1992-1-1, 6.2.3
(3).

250
16,0 ckf

(4.9)

Armeringens lutning

fat Trycksträvans lutning för beräkning av tvärkraftsutmattning. Vid utmattning
använder man en brantare lutning på trycksträvan än vid beräkning av tvärkraft i
brottsgränstillstånd eftersom man vid utmattning inte kan förutsätta någon
flytning och inte heller lika flacka sprickor17. Denna lutning fås i uttryck 4.10.

1cotcot dfat (4.10)

d Trycksträvans lutning använd för verifiering av tvärkraft i brottsgränstillstånd.

17 Svenska Betongföreningens handbok till eurokod 2 (Volym I), Betongrapport nr. 15, 2010,
kap. 6.8.2, s. 1-88 — 1-89
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4.1.6 Beräkningar av spänningar i tvärkraftsarmering
Armeringens utmattningsspänning härleds ur uttryck (6.13) i EN 1992-1-1  enligt följande:

sw =
sin)cot(cot fatsw zA

sV (4.11)

Där:

V Skillnaden mellan största (Vmax) och minsta (Vmin) tvärkraft i snittet. Fås med
lastkombination enligt uttryck (3.1).

s Avståndet mellan armeringsenheter

Asw Tvärkraftsarmeringens area
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4.2 Metoder för verifiering av utmattning av tryckt betong i
vägbroar

Verifiering med hänsyn till utmattning i tryckt betong i vägbroar är inte behandlat lika
noggrant i eurokoderna som samma verifiering för järnvägsbroar, eller som verifiering av
armering i väg- och järnvägsbroar. Detta kan bero på att utmattning vanligen inte är något
problem för i betong för vägbroar. I bilaga NN i EN 1992-2 finns en metod för verifiering av
tryckt betong i järnvägsbroar (lambdametoden), men ingen motsvarande metod för vägbroar.
Det som kan tillämpas är dels en enkel spänningskontroll som är generell för all utmattning i
betong18, dels två tillämpningar av Palmgren-Miners delskadehypotes. Den ena utgår från
utmattningslastmodell 4 med fem standardlastfordon och den andra utgår från
utmattningslastmodell 3 med ett enda standardlastfordon.

I eurokoderna är det inte helt tydligt vilken utmattningslastmodell man bör använda, men det
kan tyckas att det är tillräckligt att använda sig av utmattningslastmodell 3 då den är
framtagen för att motsvara alla typer av fordon i utmattningslastmodell 4 som en slags
genomsnittsfordon. Utmattningslastmodell 3 bör med tanke på detta ge större spänningstoppar
och större spänningsvariationer och därmed vara på säkra sidan. Har man svårt att klara
verifieringen med utmattningslastmodell 3 så kan man utföra beräkningar utgående från
utmattningslastmodell 4 för att få ett mindre konservativt värde.

Vi kommer att utföra beräkningar enligt dessa varianter och hoppas att kunna se att det inte är
nödvändigt att använda den mer komplicerade varianten. Vi börjar här med att redovisa den
enkla spänningskontrollen då den är lätt att utföra, är konservativ och ofta är tillräcklig, utom
möjligen för broar med mycket korta spann där egentyngden är liten och trafiklasten ger ett
stort bidrag till största dragspänningen. Denna kontroll är lämplig att utföras först, och om
denna kontroll klaras är ingen annan verifiering av betongen nödvändig.

Metoder för utmattningsdimensionering av tryckt betong enligt eurokoderna ger enligt
Svenska betongföreningens handbok19 orimligt konservativa resultat (en onödigt stor
säkerhetsmarginal). Han hänvisar därför till BBK 04 avsnitt 3.3 där en metod beskrivs som
man enligt honom ska kunna använda. Då vi tog upp detta med Trafikverket20 tyckte de inte
att man ska använda sig av denna äldre metod.
Vi har fått en känsla av att det saknas en bra metod för just verifiering av tryckt betong i
vägbroar i eurokoderna. Utmattningsverifiering är något som kommer att omarbetas och
utvecklas i nästa generation eurokoder, och förhoppningsvis kommer det då kompletterande
regler om utmattning av tryckt betong.

18 Uttryck (6.77) i EN 1992-1-1, 6.8.7 (2)
19 Svenska Betongföreningens handbok till eurokod 2 (Volym II), Betongrapport nr. 15, 2010,
kap. K3.3.1, s. 3-301
20 Elisabeth Helsing och Ebbe Rosell, 2011-03-14
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4.2.1 Enkel spänningskontroll: EN 1992-1-1, 6.8.7 (2)

MPafför
MPafför

f

f
ck

ck

fatcd

c

fatcd

c

508,0
509,0

45,05,0
,

min,

,

max, (4.12)

max,c      den högsta tryckspänningen som uppträder vid fordonspassage under frekvent
lastkombination plus cyklisk last.

min,c   den lägsta tryckspänningen i den del av tvärsnittet där max,c uppträder.
Om min,c är en dragspänning bör min,c sättas till 0

fatcdf ,  dimensionerande betonghållfasthet vid utmattning enligt uttryck (4.13)

250
1)( 01,

ck
cdccfatcd

f
ftkf (4.13)

1k  = 0,85 Enligt EN 1992-2, 6.8.7 (101)

Anmärkning: Det är stor risk att använda fel värde för 1k  då rekommenderat värde är 1 i EN
1992-1-1 NA dock ersätts detta i EN 1992-2, 6.8.7 (101). Någon förklaring till vad 1k  beror
av finns inte i eurokoderna men det rekommenderade värdet i EN 1992-1-1, 6.8.7 (1) är

1k =0,85 för N=106 cykler vilket kan peka på att värdet beror av antal cykler. Några värden för
andra antal cykler finns dock inte angivna.

)( 0tcc koefficient för betonghållfasthet beroende av betongens ålder vid första
pålastning (dygn) enligt EN 1992-1-1, 3.1.2 (6)

0t betongens ålder vid första pålastning

Anmärkning: Betongens ålder vid första pålastning efter gjutning har stor inverkan på
utmattningshållfastheten. Vad som är en rimlig ålder beror på omständigheterna i det aktuella
projektet och bör tas upp med beställaren eller entreprenören. Om betongen får uppnå en
högre ålder innan pålastning sker kan man undvika att öka armeringsmängden eller höja
betongkvalitén för att klara utmattningsverifieringen.

2/1281exp
t

stcc (4.14)
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t Betongens ålder i dagar

s Koefficient som beror av betongtyp

s  = 0,20 för cement i hållfasthetsklasserna CEM 42,5 R, CEM 52,5 N, CEM 52,5 R (klass R)
s  = 0,25 för cement i hållfasthetsklasserna CEM 32,5 R, CEM 42,5 N (klass N)
s  = 0,38 för cement i hållfasthetsklassen CEM 32,5 N (klass S)

Anmärkning: Normalt används CEM 42,5 N (Anläggningscement) i brokonstruktioner i
Sverige vilket ger s=0,25.

4.2.2 Delskadehypotesmetoden, Palmgren-Miner
Klarar man inte den enkla spänningskontrollen är man enligt eurokoderna hänvisad till att
använda delskadehypotesmetoden vid verifiering av utmattning i tryckt betong i vägbroar.
I delskadehypotesmetoden jämförs antalet lastcykler bron antas utsättas för under sin
livslängd med hur många lastcykler konstruktionen har kapacitet att ta innan brott uppstår (se
uttryck 4.15). Kapaciteten är beroende av betongtryckspänningens högsta och lägsta värde
samt betongens dimensionerande utmattningshållfasthet enligt uttryck 4.13.

Betongtryckspänningarnas värde fås genom lastkombinering med utmattningslastmodell 3
eller 4 tillsammans med betongtryckspänningen utan trafiklast. Dessa lastmodeller tar endast
hänsyn till tunga lastfordon. Spänningsvariationer på grund av personbilar och andra mindre
laster är så små så att de bortses ifrån. Delskadehypotesen används på samma sätt oavsett om
man använder utmattningslastmodell 3 eller 4. Det enda som skiljer sig är att
utmattningslastmodell 3 bara ger spänningsvariationen för en fordonstyp och därmed får färre
termer att summera än med utmattningslastmodell 4 med sina fem fordonstyper.

Utmattningslastmodell 3 beskrivs i kapitel 3.3.1. Utmattningslastmodell 4 kräver beräkningar
av spänningsvariationer (delskador) för fem typer av lastfordon beskrivna i kapitel 3.3.2..
Antalet fordon av de olika fordonstyperna fördelas med det procenttal som anges i tabell 3.3.

Kontrollen som utförs är en framräknad kapacitet av antalet lastcykler för ett visst
spänningsintervall i förhållande till det antal lastcykler konstruktionen förväntas utsättas för i
samma spänningsintervall.
Kvoten kallas delskada och delskador för alla spänningsintervall summeras till högst 1 för
godkänd kontroll.
Delskador ska beräknas för de fordon som ingår i den lastmodell som används.
Om spannet är långt och det endast uppstår ett spänningsintervall per fordonspassage är
delskadorna lätta att beräkna.
Däremot kan ibland kan ett axelpar eller en axel ge upphov till ett spänningsintervall och
därmed uppstår fler spänningsintervall per fordon, t.ex. ett spänningsintervall för dragbilen
och en för boggin under trailern eller till och med ett spänningsintervall per axel.
Dessa spänningsintervall blir dessutom olika stora och ska därmed beräknas var för sig i
delskadehypotesen. Därtill bör man beakta att det kan uppstå fler spänningsintervall över stöd
vid en fordonspassage för broar i flera spann.
Dessa beräkningar kan även med de mest avancerade beräkningsprogram bli oerhört
krävande.
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4.2.2.1  Utmattningsverifiering enligt Palmgren-Miners delskadehypotes,
EN 1992-2, 6.8.7 (101)

Tillfredsställande utmattningshållfasthet får antas föreligga för tryckt betong, om följande
villkor uppfylls:

1
1

i

i
m

i N
n (4.15)

m antal lastintervall med konstant amplitud

ni antal lastcykler med ett visst spänningsintervall ”i”

Ni antal lastcykler till brott för spänningsintervall “i”. Beräknas enligt uttryck
(4.16)
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E
,

max,,
max,, (4.19)

Ri förhållande mellan spänningar

icdE min,, relativ undre spänningsgräns

icdE max,, relativ övre spänningsgräns

fatcdf , dimensionerande betonghållfasthet vid utmattning enligt uttryck (4.13) kap 4.2.1

icd max,, den högsta tryckspänningen under lastcykeln för spänningsintervall ”i”

icd min,,    den lägsta tryckspänningen under lastcykeln för spänningsintervall ”i” i den del
 av tvärsnittet där max,c uppträder. Om min,c är en dragspänning sätts min,c  till 0
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4.2.3 Kontroll av tvärkraftsutmattning i betong
Den enkla spänningskontrollen enligt kap. 4.2.1 är även lämplig för verifiering av utmattning
i trycksträvor i bärverk utsatta för tvärkraft men fatcdf ,  bör reduceras enligt uttryck 4.21.
Det finns även en kontroll för bärverksdelar som inte fordrar beräknad tvärkraftsarmering i
brottsgränstillstånd. Om villkoren i dessa kontroller uppfylls i de fall de bör kontrolleras
förutsätts betongen motstå tvärkraftsutmattning.

Eventuellt skulle man kunna använda delskadehypotesen även för tvärkraftsutmattning men
då det inte är tydligt redovisat i eurokoderna och den enkla spänningskontrollen troligtvis
klaras så väljer vi att inte redovisa den.

4.2.3.1  Enkel kontroll av tryckta strävans utmattning vid
tvärkraftsarmerat tvärsnitt

Denna kontroll beskriven i EN 1992-1-1, 6.8.7 (3) utförs enligt kapitel 4.2.1 men fatcdf ,

ersätts med redfatcdf ,,  som reducerats med faktor ” ” enligt uttryck (4.9)  vilken reducerar
spänningskapaciteten med hänsyn till skjuvsprickor.

MPafför
MPafför

f

f
ck

ck

redfatcd

c

redfatcd

c

508,0
509,0

45,05,0
,,

min,

,,

max, (4.20)

fatcdredfatcd ff ,,, (4.21)

fatcdf ,  dimensionerande betonghållfasthet vid utmattning enligt uttryck (4.13)

enligt uttryck (4.9)
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4.2.3.2  Kontroll av tvärkraftsutmattning för bärverksdelar som inte
erfordrar tvärkraftsarmering i brottsgränstillstånd enligt
EN1992-1-1, 6.8.7 (4)

Om kontroller i brottsgränstillstånd visat att tvärkraftsarmering ej är nödvändig, kan denna
kontroll användas. Denna enkla kontroll utförs direkt med tvärkrafter och
tvärkraftskapaciteter.

MPafför
MPafför

V

V

V

V
V
V
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ck

ck

cRd

Ed

cRd

Ed
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Ed
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,
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min, (4.22)

cRd

Ed

cRd

Ed

Ed

Ed

V

V

V

V
V
V

för
,

min,

,

max,

max,

min, 5,0:0 (4.23)

max,EdV är dimensioneringsvärde för största påförda tvärkraft under frekvent
lastkombination

min,EdV är dimensioneringsvärde för minsta påförda tvärkraft under frekvent
lastkombination i det tvärsnitt där max,EdV uppträder

cRdV , är dimensioneringsvärde för tvärkraftskapaciteten enligt uttryck (6.2.a)
EN 1992-1-1
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4.3 Metod för verifiering med hänsyn till utmattning av
armering i vägbroar

För verifiering av armering med hänsyn till utmattning finns tre olika metoder: En förenklad
spänningskontroll, användande av skadeekvivalenta spänningsvidder i lambdavärdesmetoden
samt en metod med användande av Palmgren-Miners delskadehypotes och Wöhlerkurvor. I
det här kapitlet beskrivs den enkla spänningskontrollen och lambdavärdesmetoden som
använder sig av skadeekvivalenta spänningsvidder, där spänningsvariationen multipliceras
med -faktorer för större precision. Den tredje metoden med användande av Palmgren-Miners
delskadehypotes får anses vara så pass komplicerad och tidskrävande att den i första hand inte
kommer att bli aktuell för de allra flesta broar. Vid utmattningsberäkning av armering med de
två första metoderna används uteslutande utmattningslastmodell 3.

4.3.1  Beräkningsgång – Utmattning av armeringsstänger i vägbroar
enligt den förenklade metoden

Den förenklade metoden innebär att då spänningsvariationerna i armeringen på grund av
böjande moment eller tvärkraft, s, understiger 70 MPa behövs inte -faktorerna då ingen
risk för utmattning får anses finnas21. För bockade stänger gäller att reduktionsfaktor, , som
beskrivs närmare i kapitel 4.3.2.1 ska multipliceras med de 70 MPa även för den enkla
kontrollen22.

4.3.2  Beräkningsgång – Utmattning av armeringsstänger i vägbroar
enligt lambdavärdesmetoden

Vid beräkning av skadeekvivalent spänningsvidd ska först axellasterna i
utmattningslastmodell 3 multipliceras med en faktor som beror av om det aktuella snittet som
ska utmattningsverifieras är i fält eller över upplag23. Dessa fält- och upplagsområden
definieras i figur 4.2. Faktorn, som är 1,4 för fält och 1,75 över upplag, ska bara läggas på
trafiklasten. Om beräkningsprogram som kan redovisa moment från trafiklast separat används
så kan faktorn multipliceras på dessa utdata, annars måste den användas på indatan, men
fortfarande bara på trafiklasten.

Figur 4.2 – Definition av fält- och upplagsområde24.

21 EN 1992-1-1 6.8.6 (1) s. 114
22 Elisabeth Helsing och Ebbe Rosell, 2011-03-14
23 EN 1992-2 Bilaga NN, NN.2.1 (101), s. 73
24 EN 1993-2 Figur 9.7, s 47
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4.3.2.1 Böjarmering
Då metoden med skadeekvivalent spänningsvidd används för utmattningsverifiering av
armeringsstängerna så sätts kravet till att den dimensionerande ekvivalenta
spänningsvariationen, S,equ, vid N* antal pålastningar ska vara mindre än, eller lika med
den dimensionerande toleransspänningsvariationen, Rsk, vid N* antal pålastningar, enligt
EN 1992-1-1 kapitel 6.8.5. Eftersom antalet pålastningar alltid är N* (ett antaget antal
passager som för raka och bockade stänger är 106 enligt EN 1992-1-1, tabell 6.3N) så införs
faktorn s för att få en mer verklighetsanpassad situation där hänsyn tas till flera olika
parametrar. Denna faktor beskrivs längre ner i kapitlet i uttryck 4.26.

(4.24)

Där:

F,fat = 1,0

s,fat = 1,15 för ospänd armering

Rsk(N*) är vid användande av raka, ospända armeringsstänger alltid 162,5 MPa vilket ger
att uttrycket till höger om olikhetstecknet blir:

Vid användande av bockade armeringsstänger multipliceras Rsk(N*) dessutom med
reduktionsfaktorn  som beror av bockningsdiametern och armeringsstångens diameter25.

 = 0,35 + D026,0 (4.25)

Där:

D är bockningsdiametern

är armeringsstångens diameter

S,equ(N*) beror i sin tur dels av s, som är den spänningsvidd som uppstår vid
användandet at lastmodell 3 baserat på lastkombination enligt uttryck 6.69, kapitel 6.8.3 i
EN 1992-1-1, och även på faktorn s, då S,equ(N*) = s s. Hur s beräknas beskrivs i
kapitel 4.1.3 uttryck 4.1.

25 EN 1992-1-1 6.8.4 Tabell 6.3N ANM. 1

MPa3,141
15,1

5,162
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Faktorn s beror på fem olika delfaktorer:

(4.26)

Där:

fat är en dynamikfaktor som beror av ytans ojämnhet. Väljs enligt EN 1991-2 Bilaga B
till 1,2 vid god kvalitet och 1,4 vid medelgod kvalitet.

s,1 beaktar typ av bärverk (till exempel kontinuerlig balk, fritt upplagd balk) samt
inverkan av influenslinjens längd. För fritt upplagda balkar och kontinuerligt spann är
influenslinjens längd samma som spännvidden. För mellanstöd är längden ett
medelvärde mellan de två omkringliggande spannen.
Dock gäller det värde som fås på s,1 bara inom det område för fält, respektive
mellanstöd som definieras i figur 4.226. Värdet på s,1 avläses ur diagram i figur 4.3
eller 4.4 beroende på om det är i fält eller vid mellanstöd.

Figur 4.3 - s,1 för mellanstöd

26Elisabeth Helsing, 2011-04-28



 29

Figur 4.4 - s,1 för fält och brobaneplatta

s,2 beaktar årlig trafikvolym samt trafiktyp och beräknas genom uttryck (4.27)

(4.27)

Där:

Q  faktor för trafiktyp som fås ur tabell 4.2.

Tabell 4.2 – Faktor för trafiktyp enligt EN 1992-2 Bilaga NN

k2 är lutningen på Wöhlerkurvan enligt Tabell 6.3N i EN 1992-1-1. Är 9 för ospänd
armering med raka eller bockade stänger.

Nobs antal passerande fordon med maximal bruttovikt över 100 kN. I TK Bro B.3.4.1.3 h)
står hur årsdygnstrafiken (ÅDT) ger Nobs enligt tabell 4.5(n) i EN 1991-2. Dessa
tabeller finns även sammanfattade i tabell 4.3.
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Tabell 4.3 – Trafikkategori, ÅDT och Nobs enligt TK Bro27 och EN 1991-2 Tabell 4.5(n)

s,3 beaktar livslängden på bron och beräknas enligt uttryck (4.28).

(4.28)

Där:

k2 är lutningen på Wöhlerkurvan enligt Tabell 6.3N i EN 1992-1-1. Är 9 för ospänd
armering med raka eller bockade stänger.

NYears är brons dimensionerande livslängd.

s,4 är en faktor som beaktar inverkan av flera körfält på bron enligt uttryck (4.29).

(4.29)

Där:

k2 är lutningen på Wöhlerkurvan enligt Tabell 6.3N i EN 1992-1-1. Är 9 för ospänd
armering med raka eller bockade stänger.

Nobs,i är summan av antalet lastbilar som färdas i de olika körfälten och sätts lika med Nobs.

Nobs,1 är antalet lastbilar i det långsamma körfältet, dvs. körfältet längst till höger i
färdriktningen.

Notera att det i s,4 blir en kvot mellan två antal, vilket medför att det med fördel går att sätta
in värden i procent i stället för faktiska antal. Detta blir enklare då det i EN 1991-2
kapitel 4.6.1 (3) ANM. 1 står att 10 % av Nobs får sättas i varje snabbt körfält.

27 TK Bro, B.3.4.1.3 h), s. 86

Trafikkategori ÅDT Nobs

Trafikkategori 1 40000-160000 2*106

Trafikkategori 2 10000-40000 0,5*106

Trafikkategori 3 4000-10000 0,125*106

Trafikkategori 4 <4000 0,05*106
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4.3.2.2 Tvärkraftsarmering
Även för tvärkraftsarmeringen används uttryck (4.23), men här är stängerna ofta bockade,
vilket ger en reduktion av Rsk(N*) med faktorn  enligt vad som står beskrivet i kapitel
4.3.2.1 uttryck (4.25).

S,equ(N*) beräknas genom att multiplicera sw med s. sw finns beskriven i kapitel 4.1.6
i denna rapport och s är samma som för böjarmering och står beskriven i kapitel 4.3.2.



 32



 33

5 Exempelbro: Rosersberg

Figur 5.1 Vy över Rosersbergsbron

Vi har utfört beräkningar för utmattningsverifiering av en fiktiv bro för att kontrollera hur de
olika parametrarna påverkar resultatet. Rosersberg är en tvåspanns plattbro med ändskärmar
med måttdata enligt fig. 5.3. Modellen utgår ifrån ett verkligt exempel men med vissa
förenklingar för att få ett enkelt exempel att jobba med. Till exempel är bron helt symmetrisk
och rätvinklig.
Vi har beräknat alla moment och tvärkrafter i ett analysprogram (Brigade standard) med laster
enligt eurokoderna och väljer att endast redovisa beräkningar i excelblad i Bilaga 4 för de
mest kritiska snitten för tydlighetens skull. Den längsgående resultatlinje som får störst
tvärkraft, moment och momentvariation vid fordonspassage är den linje som går över de yttre
lagren och pelarna. Det är denna linje som redovisas i fig. 5.4 och fig. 5.5.

Det största momentet och största tvärkrafterna uppträder över mittenstöden, därför utförs
beräkningar för betongutmattning där. Den största spänningsvariationen i armeringen
uppkommer vid skivstöden i ändarna och där kontrolleras utmattningen för armeringen.

Figur 5.2 Minmoment i brobaneplattan i utmattningslastmodell med momenten redovisade i kNm i
tabellen till vänster, från Brigade standard.



 34

Figur 5.3 Mått på Rosersbergsbron

5.1 Kommentarer angående några indata för Rosersberg:

Livslängd  80 år Ett värde som anges av beställaren och för vägbroar brukar
vanligtvis vara antingen 80 år eller 120 år.

Nobs 2 000 000 Värde för trafikkategori 1 som anger antal passager per år av
                      fordon med en bruttovikt överstigande 100 kN.

Detta värde anges av beställaren. Trafikkategori 1 är den högsta
kategorin och endast de mest trafikerade vägarna i Sverige har så
mycket tung trafik. Vi har valt denna kategori utgående ifrån att
bron teoretiskt sett skulle kunna hamna i den.

( ,t0) 1,5 Effektivt kryptal för ständig last, beräknas eller utläses av diagram
enligt eurokoderna. Värdet är avläst från diagram28.
För tillfällig last är kryptalet 0.

fck 35 MPa Karakteristisk hållfasthet för C35/45, en betongtyp vanligen
använd i broar. Högre betongkvaliteter ger naturligtvis högre värde
på fck.

28 SS-EN 1992-1-1, Figur 3.1, s. 27
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t0 28 dygn Tid för första pålastning efter gjutning. Den är starkt avgörande för
hur väl betongen motstår utmattning. 28 dygn är ett rimligt värde
som man inte gärna underskrider. Tiden bör kontrolleras med
beställaren.

Eftersom utmattningshållfastheten höjs när t0 ökar kan
ett sätt att klara utmattning vara att inte tillåta pålastning förrän så
sent som möjligt, i stället för att höja betongkvaliteten eller öka
armeringsmängden

As Den längsgående dragna armeringens area beräknad som behov i
brott- och bruksgränstillstånd.

As´ Den längsgående tryckta armeringens area beräknad som behov i
brott- och bruksgränstillstånd.

5.2 Moment
När figur 5.4 som anger moment studeras i ett längsgående snitt över de yttre pelarna (det
snitt med störst moment) märks att momentet beroende av utmattningslasterna (Case 5 och 6)
är litet i jämförelse med momentet för de permanenta lasterna (Case 17 och 18). Detta gör att
spänningsvidder och spänningstoppar för utmattningslasterna blir relativt små i jämförelse
med de spänningar som beror av permanenta laster.

5.3 Utmattning i tryckt betong av moment
Det vi har koncentrerat oss på när det gäller utmattning av tryckt betong i denna bro är
jämförelser mellan utmattningslastmodell 3 och 4 samt hur Palmgren-Miners delskadehypotes
står sig i jämförelse med den enkla spänningskontrollen.

Enligt avsnitt d, kapitel 4.6.1 i SS-EN 1991-2 kan utmattningslastmodell 3 användas för den
enkla spänningskontrollen. När det gäller Palmgren-Miner så är det otydligt i eurokoderna
om utmattningslastmodell 3 får användas. Därför har vi jämfört de olika lastmodellerna i en
excelfil: bilaga 3 där man tydligt ser att det, åtminstone i detta fall, är gott och väl på säkra
sidan att använda utmattningslastmodell 3. I fig. 5.5 som illustrerar de största uppkomna
momenten längs bron vid passager av lastfordon kan man se att momenten i
utmattningslastmodell 3 och fordon 3 i utmattningslastmodell 4 följs åt och ger de största
momenten. De övriga fordonen i utmattningslastmodell 4 ger alla mindre moment och detta
tydliggör också att beräkning med utmattningslastmodell 3 ger ett resultat som är på säkra
sidan.

Anledningen att bron har två spänningsvariationer per fordon, när spänningstopparna vid stöd
betraktas, är att bron är helt symetrisk och lika stora spänningstoppar uppträder när fordonet
passerar över facken på respektive sidor om mellanstödet. Det är självfallet inte realistiskt att
ha exakt lika stora spänningstoppar men om man utgår ifrån maxmomentet så är detta
åtminstone på säkra sidan.
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Figur 5.4: Moment beroende av permanenta laster och trafiklaster, utskrift från Brigade standard,
se kap.5.2
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Figur 5.5: Moment för lastkombinationer med Lastmodell 3 och 4, utskrift från Brigade Standard,
se kap. 5.3
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5.4 Utmattning i trycksträvan av tvärkraft
För verifiering av trycksträvan i betong som påverkas av tvärkraft görs kontroller i två snitt:
En kontroll görs i snitt över mellanstödet där den högsta tvärkraften uppträder. Där fordras
tvärkraftsarmering i brottsgränstillstånd och kontroll görs där enligt uttryck 6.77 i SS-EN
1992-1-1, 6.8.7 (2). Denna verifiering klaras utan problem.
Snitt x = 18,7 är det snitt med högst tvärkraft som inte fordrar tvärkraftsarmering i
brottsgränstillstånd. Här utförs kontroller enligt uttryck (6.78) och (6.79) i SS-EN 1992-1-1
6.8.7 (4). Kontrollerna har gjorts i en excelfil, se bilaga 3/2.

5.5 Utmattning i armering av moment
För armeringen utförs den enkla spänningskontrollen samt verifiering enligt
lambdavärdesmetoden. Momentvariationen är relativt jämn över hela brons längd. Dock
uppstår de största spänningsvariationerna över ändstöden på grund av att armeringsmängden
är relativt liten där. Då axellasterna i utmattningslastmodell 3 dessutom ska multipliceras med
faktorn 1,75 över stöd (som beskrivs i kapitel 4.3.2) och trafiklasten står för en ganska stor
andel av de moment som uppstår i det snittet (innan multiplikation med faktor 1,75 är 10,5 %
av maxmomentet och 50,4 % av minmomentet från trafiken), så får dessa ganska stort utslag.
Här blir variationen mellan maximala och minimala spänningen, s.ec i armeringen 97,4
MPa, vilket gör att man vid den enkla spänningskontrollen överskrider de tillåtna 70 MPa.
Kontrollen måste verifieras med lamdavärdesmetoden. Faktorn s, som består av
delfaktorerna s,1, s,2, s,3, s,4 samt fat och beror av bland annat spännvidden, livslängden,
antal körfält, Nobs, med mera, måste därmed multipliceras in. I detta fall har s värdet 1,074
vilket ger att den ekvivalenta spänningsvidden, s,equ = 104,6 MPa, vilket är klart under den
tillåtna spänningen som är 141,3 MPa.

5.6 Utmattning i tvärkraftsarmering
Med den beräknade armeringsmängden 1784 mm2 och s-avstånd på 300 mm så klaras
utmattningen med god marginal. s,equ blir här 31,7 MPa vilket är ca 58 % av den tillåtna
spänningsvariationen. Då byglarna är bockade så gäller -faktorn på 0,385 från uttryck (4.24)
här och ger ett Rsk på 54,4 MPa. I teorin skulle ett s-avstånd på 500 mm fortfarande klara
utmattningen, men skulle dock vara olämpligt på andra vis.
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6 Slutsatser
Arbetet med denna rapport har rört sig om att i stor utsträckning tolka, tyda och sammanfatta
eurokoderna och den första slutsatsen man kan dra är just hur svårt det kan vara att läsa och
tolka standarderna utan att missa någonting. Utmattningsdelarna är spretiga, med information
på många olika ställen och formuleringar som är svåra att tyda och tolka. Den här rapporten
kommer förhoppningsvis att förenkla arbetet för konstruktörerna då vi nu har utrett vad det är
som gäller. Vi har dessutom försökt samla alla formler och faktorer samt beskrivit
beräkningsgången för utmattningen.

I och med att det tidigare varit så pass svårt för konstruktörerna att tolka det som stått i
eurokoderna så har ofta deras uträkningar, och även deras resultat, sett väldigt olika ut för
samma beräkningssteg beroende på vem det är som gjort beräkningen. Men i de fall där våra
och andra konstruktörers tolkningar av ett problem stämmer överens kommer vi fram till
samma resultat då vi gjort våra beräkningar med samma ingångsvärden. Detta får anses som
en bekräftelse på att våra beräkningar verkar stämma. Där våra tolkningar inte stämmer
överens med de beräkningar från andra konstruktörer som vi studerat har vi skickat vidare
våra tolkningar till Trafikverket och fått dessa bekräftade som korrekta. Även detta får ses
som en säkerhet för vår rapport.

6.1 Slutsats verifiering av betong
I många fall är det så att verifiering med hänsyn till utmattningen i betong är väldigt
konservativ enligt eurokoderna, vilket kan ställa till problem med ökade kostnader som följd,
eller till och med leda till att reglerna inte följs. Antalet passager som en bro ska klara numera
är mångdubbelt fler än vad som gällde med Bro 2004 då den övre gränsen var på en miljon
passager under hela den dimensionerande livslängden29, medan det enligt eurokoderna kan
vara mer än så på ett enda år.

I de flesta fall är det inte några problem med utmattning av tryckt betong i vägbroar. Tvärsnitt
som är dimensionerade för brott klarar vanligtvis även av kraven för utmattning. Det är
kanske därför det saknas en metod i bilaga NN till SS-EN 1992-2 för verifiering av
utmattning av betong. I många fall kommer man att klara sig med att uppfylla villkoren i den
metod vi valt att kalla ”Enkel spänningskontroll för betong”30.
Jämförelser mellan Palmgren-Miner metoden och enkla spänningskontrollen är svår att göra
eftersom den enkla spänningskontrollen inte tar hänsyn till antal spänningsvariationer, vare
sig på kapacitetssidan eller på belastningssidan medan Palmgren-Minermetoden är starkt
beroende av just dessa faktorer.
Palmgren-Miners delskadehypotes kan vara svår att klara för broar med krav på kapacitet för
ett stort antal passager, medan den enkla spänningskontrollen som är oberoende av antal
spänningscykler lättare klaras vid samma krav.

Vår rekommendation för arbetsgång är att börja med den enkla spänningskontrollen med
laster från utmattningslastmodell 3. Vi rekommenderar att börja med denna metod på grund
av dess enkelhet med framtagning av endast det värsta spänningsfallet. Klarar man inte denna
kontroll är det är värt att kontrollera Palmgren-Minermetoden med utmattningslastmodell 3
innan man i sista hand ger sig på Palmgren-Minermetoden med utmattningslastmodell 4.

29 BBK 04, Figur 2.4.3, s. 35
30 SS-EN 1992-1-1, 6.8.7 (2) uttryck (6.77)
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6.2 Slutsats verifiering av armering
För armeringen ligger problematiken främst i att texten i eurokoderna ofta är ganska
bristfällig vilket gör att formlerna och faktorerna inte är speciellt bra beskrivna.
Trots att det är Trafikverkets experter på området som vi haft kontakt med så förekom det en
hel del ord som ”bör”, ”kanske” och ”vi tolkar det som”.
De verkliga broar som vi har studerat och testat i våra excel-ark har alla med god marginal
klarat utmattningsverifieringen i armeringen, då andra armeringsbehov kräver en så pass
mycket större mängd än just utmattningen.

Vi rekommenderar som arbetsgång att börja med den enkla spänningskontrollen, som är
väldigt enkel i förhållande till lambdavärdesmetoden. Först om denna kontroll inte klaras
behövs lambdafaktorerna för att få en mer anpassad modell. Båda dessa metoder används med
laster från utmattningslastmodell 3. Utmattningsverifiering av armeringen med Palmgren-
Minermetoden är ingenting vi rekommenderar då denna är väldigt komplicerad och de två
metoder beskrivna här bör ge fullgoda resultat.

6.3 Resultat och slutsatser av studerade exempel
Vi har gått igenom ett flertal av Trafikverkets provbroar och sett olika verifieringsmetoder
användas. Några har använt den enkla spänningskontrollen och några har använt sig av
Palmgren-Miners delskadehypotes. Alla har uteslutande använt sig av utmattningslastmodell
3. En faktor som har skilt sig mellan beräkningarna är k1 (för beräkning av fcd,fat) som vi
noterat är lätt att misstolka då den förekommer som nationellt valbara parameter på två ställen
och olika värden angetts på dessa ställen i de svenska valen. Det framgår inte klart i
eurokoderna vad denna faktor beror på.

6.4 Resultat och slutsatser av vårt exempel: Rosersberg
Rosersbergsbron beskrivs och beräkningar redovisas i kapitel 5.

Verifieringen av betong har inte varit några problem. Vi har utfört beräkningar med
utmattningslastmodell 3 och 4 samt den enkla spänningskontrollen och det man kan se är att
den enkla spänningskontrollen klaras före det att verifieringen med Palmgren-Miners
delskadehypotes klaras. Detta är även något vi sett i alla de exempel vi kontrollerat med de
olika metoderna (4 st broar av olika typer). Om detta gäller generellt innebär detta att den
enkla spänningskontrollen med lastmodell 3 är den bästa metoden för verifiering av tryckt
betong.

Palmgren-Minermetoden har i vårt exempel visat sig ge ett konservativare resultat med
utmattningslastmodell 3, medan det är en hel del merarbete att använda den metoden med
utmattningslastmodell 4. Detta gäller också med högsta sannolikhet generellt.

Armeringen klarar utmattningsverifieringen med god marginal när det gäller både böjande
moment och tvärkraft eftersom behovet av armering i brott- och bruksgränstillstånden är så
pass mycket större än vad som krävs med hänsyn till utmattning.
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Vi vill göra er uppmärksamma på att vara noggranna när man tar fram de vid utmattning
dimensionerande snittkrafter som kan fås i beräkningsprogram. Vårt beräkningsprogram gav
oss värden i utmattningslastkombination för max och minmoment där de permanenta lasterna
varierades med sup.- och inf.-faktorer. Detta var fel då spänningsvariationen endast är den
variation som sker just under en passage och då sker ingen variation av de permanenta
spänningarna.
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Muntliga källor:

Ebbe Rosell Trafikverket – Investering, Teknik och miljö, Byggnadsverk
Elisabeth Helsing Trafikverket – Trafik, Byggnadsverk
Ali Farhang Ramböll – Bro och tunnel



Bilaga 1

Intervjuer med Trafikverket

Här redovisas de frågor som vi skriftligt ställt till Trafikverkets medarbetare Ebbe Rosell och
Elisabeth Helsing. Deras svar har antingen kommit skriftligt via mail eller muntligt vid möten.
Svaren står i kursiv stil. Efter svaren kommer en kort kommentar från oss om hur vi tolkat det.

Dessa fem frågor skickades ut via mail den 30:e mars 2011 och den kompletterande frågan
skickades ut den 31:a mars 2011.

1. Vilka lastmodeller ska vi tillämpa för olika brotyper? Är det alltid LM3 som gäller för
betongbroar vid utmattning? Kan LM3 och LM4 användas i olika delar av
beräkningsgången? LM4 kan till exempel ge ett mer fördelaktigt värde i Palmgren-
Miner-formeln, men i annat steg vara onödigt tidskrävande.

2. Då spänningen i armeringen ( s,Ec) ska beräknas enligt EN 1992-2 NN.2.1 kan det ju
vara så att momentet i snittet kan byta tecken mellan maxmoment och minmoment,
dvs. positivt moment i max och negativt i min. Ska vi då räkna med fulla differensen
mellan dessa (från – till +), eller räkna från 0 till max? Enkelt kan frågan ställas: Är
tryckt armering utmattningsbenägen?

3. Både s,equ och Rsk förhåller sig till N* enligt EN 1992-1-1 6.8.5. Ska detta tolkas
som att det alltid är värdet för N* som ska sättas in där? Detta innebär att det för
ospänd, oskarvad armering alltid blir 162,5/1,15=141,3 MPa. En liten bro på en liten
väg där Nobs bara är 50 000 tunga fordon per år blir ju då ganska överdimensionerad,
medan en bro på en större motorväg där Nobs är 2 000 000 blir på osäkra sidan

 (enligt TK Bro räcker det med ett ÅDT på 40 000 fordon per dygn för att ge
 Nobs = 2 000 000).

4. Får kontroll enligt EN 1992-1-1 6.8.6 (1) genomföras som första kontroll, och om det
ger ett godkänt utfall är då andra verifieringsmetoder inte nödvändiga?

5. Kan man använda ekvation 6.105, SS-EN 1992-2 med
ni = N obs*Livslängd (år) *Antalet axlar/fordon, tillsammans med cd,max och cd,min för
utmattningslastmodell 3 och Ni=106.
Jämför med SS-EN 1992-1-1 (1) Formel(6.72) och SS-EN 1992-2 NN.3.2 (101)
formel(NN.112). Denna metod används i CHALMERS, Civil and Environmental
Engineering, Master’s Thesis 2009:71 (av DAVID FALL OCH THOMAS
PETERSSON) beskrivet s 35.
Även använd i fler av de tretton provbroarna.

Kompletterande fråga:

I EN 1992-2 NN.2.1 (107) där s,4 beräknas, är där Nobs,i summan av tung trafik i
ALLA körfält, dvs. Nobs,i = Nobs eller summan av tung trafik i de snabba körfälten

Nobs,i = Nobs - Nobs,1)?



Svaren kom som bifogat dokument i ett mail den 1 april 2011 och är citerade från
Ebbe Rosell och Elisabeth Helsing.

Svar på frågorna angående utmattning:

1. Enligt standardtexten är LM1 och LM2 är avsedda för stålkonstruktioner, och inte
särskilt lämpliga för andra eftersom man för annat än stål inte har ett givet lägsta
värde under vilket inga skador sker. För betongkonstruktioner (inklusive armering)
bör man använda LM3 och LM4. Med LM4 kan man göra en delskadeanalys där
inverkan av alla de olika fordonstyperna beaktas och där deras andel av Nobs är
angiven i tabellen. Använder man LM3 i en delskadeanalys blir antalet överfarter =
Nobs, alltså alla tunga fordon utgörs av LM3. Man kan snegla på vad som gäller för
järnvägslaster där det är tydligt angivet att den ena modellen (jämförbara med LM4)
ska användas för delskadeanalys och den andra (jämförbar med LM3) ska användas
för lambdametoden.

Gör man på samma sätt för vägbroar får man dock ett problem när man kommer
till utmattning av betong, då den inte behandlas i lambdametoden för vägbroar. Om
man gör en förenklad analys med lambdametoden när det gäller armering med enbart
LM3 borde det kanske också räcka med att man när det gäller betong också bara
räknar med LM3 (i princip en delskadeanalys men med normalt bara en
spänningsamplitud och N enligt svar på fråga 5). Skulle tro att anledningen till att
man inte gett några regler för betongsidan med lambdametoden för vägbroar är att
man inte har ansett att utmattning är något problem där och att de därför inte behövs.

2. Hela spänningsvidden ska beaktas, alltså även -.

3. Det är bara vid lambdametoden som ekvation 6.71 används och då man ju formellt
inte räknar med antalet lastväxlingar. Då behandlas effekten av antal lastväxlingar på
annat sätt (lambdafaktorer). Men man måste ju ändå bestämma ”tillåten” spänning
för något värde och då har man valt N*, oberoende av vad man har lastväxlingar i
verkligheten. I formlerna för lambdafaktorerna ingår ju ofta k2 som tar hänsyn till
utmattningskurvans utseende.

Räknar man med delskademetoden är det grundvarianten som anges i 6.8.4 som ska
tillämpas och där ska man använda aktuella värden N och motsvarande gräns för
spänningsamplituden.

4. Ja, den punkten gäller även för broar, och i så fall behövs ingen annan verifiering av
armeringen.



5. Det totala antalet fordon ska alltid uppgå till det Nobs som gäller.
Använder man delskademetoden och uttryck 6.105 så beror ni naturligtvis på
spannlängd eller den betraktade konstruktionsdelens ”spannlängd”. Har man bara en
fordonstyp (som med LM3) och spannet är långt blir ni =Nobs*livslängden eftersom
varje fordon normalt ger upphov till en spänningscykel. Är spannet kort kan det ju
vara så att varje axel eller varje axelpar ger en spänningsvariation.
Då blir ni=Nobs*4 (axlar)*livslängden, respektive =Nobs*2*livslängden.

Med en sammansatt trafik som i LM4 så gäller motsvarande för respektive fordonstyp,
men ni för varje multipliceras dessutom med fordonets andel av totala antalet tunga
fordon enligt tabell 4.7 i EK1-2, kolumn 4 (långväga trafik).
Ni däremot ska bestämmas enligt EK2-2, uttryck 6.106. Då får man olika Ni beroende
på spänningsvariationerna enligt de efterföljande uttrycken i 6.8.7.

De olika topparna som uppstår i konstruktionsdelar med liten influenslängd vid en
passage av något av fordonen i LM4 är ett problem i sig. Toppvärdena för t.ex.
dragbil jämfört med boggin under trailern kommer att bli olika stora vilket ger två
delskador. I andra fall kan det bli mer än två delskador per passage. Men det är inte
säkert att författarna alls tänkte på detta med små konstruktionsdelar och flera
toppvärden per fordonspassage. Hur detta med flera toppvärden per passage ska
hanteras är komplicerat och vi anar att författarna inte tänkt igenom allt som
användarna av regelverket kan komma att fundera över. Kan ni hitta
bakgrundsdokument som belyser detta så är vi mycket intresserade.

I lambdametoden ingår ju detta beroende i de olika lamdafaktorerna.

 Svar på kompletterande fråga:

Det måste vara det första alternativet som gäller. Dvs. i summan ovan
bråkstrecket används i = 1 – n. Annars blir inverkan orimlig.

Våra kommentarer och tolkningar:

1. LM1 och LM2 används vid utmattningsberäkningar i stålbroar och LM3 och LM4 för
broar i armerad betong. Används Palmgren-Miner så ger LM4 ett mer riktigt värde än
vad LM3 ger. Om istället metoden med skadeekvivalenta spänningsvidder används så
ska LM3 användas. Denna fungerar dock bara på armeringen.

2. Inga ytterligare kommentarer.

3. Formel 6.71 utgår alltid från N* passager och sen används -faktorerna för att få
spänningarna mer verklighetsanpassade.

4. Inga ytterligare kommentarer.

5. Problem kan uppstå då korta broar ska undersökas. En lastbil kan ge upphov till flera
spänningstoppar på grund av avstånden mellan hjulaxlarna.

6. Ovanför bråkstrecket i EN 1992-2 formel NN.105 ska hela summan av Nobs stå.
 Under bråkstrecket skrivs antalet fordon i långsamt körfält in. Kvot i % kan användas.



Till ett telefonmöte vi hade den 13 april 2011 hade vi sammanställt ytterligare ett par frågor
som vi ställde till Ebbe och Elisabeth. Dessa frågor hade skickats ut via mail två dagar innan
mötet så att de var förberedda med svar. Då dessa svar kom muntligt via telefon är de inte lika
utförligt redovisade här.

Frågor angående utmattning 110411

1. Faktor k1 kap 1992-1-1 6.8.7 (1) Anges i NA 1992-1-1 till k1=1.0.
6.8.7 (1) ersätts I 1992-2 med 6.8.7 (101) där rekommenderas värde k1=0,85, inget
värde i nationella bilagan till 1992-2. Vi tolkar detta som k1=0,85 för betongbroar. Är
det korrekt? Det blir lite rörigt och vi har sett olika tolkningar i olika beräkningar.

2. När man beräknar Byggnadsdelar som har både spänn- och slakarmering ska man öka
armeringens spänningsvidd med en faktor  1992-1-1 6.8.2 (2) uttr. (6.64). Var sätter
man in denna faktor?

3. Är det nödvändigt/möjligt att verifiera broar för utmattning pga. vind?

Svaren kom som tidigare nämnts muntligt och återges därför inte citerade men har fortfarande
Ebbe Rosell och Elisabeth Helsing som källor.

1. k1 sätts till 0,85 för broar.

2. Faktor  multipliceras med spänningsvariationen, dvs. * .

3. Vind som utmattningslast (Qfat) används bara vid exceptionella broar som till exempel
hängbroar och snedkabelbroar. Däremot förekommer ju vindlasterna i den frekventa
lastkombinationen som vanligt.

Våra kommentarer och tolkningar:

1. Inga ytterligare kommentarer.

2. Inga ytterligare kommentarer.

3. Vindlaster som utmattningslast behöver inte räknas med vid annat än exceptionella
konstruktioner.



Den 20:e april skickade vi iväg ytterligare tre frågor via mail.

Hej Elisabeth och Ebbe Stockholm 110420

1.  Hur tolkar ni det som står i 1991-2, 4.6.1 (2) a) och b)?

2.  I samma avsnitt, stycke e) står det att vi inte bör använda ULM 4 utan ytterliga data
som specificeras i den nationella bilagan.

     Innebär detta att vi inte bör använda denna för utmattning av betongen i betongbroar?

3.  Vi har upptäckt att konstruktörer i utmattningsberäkningar använt ett kryptal på 1,4
trots att vi sett beräkningar enligt EC som gett värden nära 2.

     Vi kan inte förstå varför de har gjort detta, vi har inte hittat något som säger att man
inte ska beräkna det beräknade värdet.

     Vi har pratat med en av dessa konstruktörer men han kunde inte minnas varför han
gjort på detta vis.

 Har ni någon aning om vad de kan ha fått detta ifrån?

 Med vänliga hälsningar

 Peter Lykvist och Mathias Blom

Samma dag skickades en komplettering till fråga 3.

Angående kryptalet skulle det kunna vara så att det beräknade kryptalets slutvärde
enligt SS-EN 1992-1-1, 3.1.4  (som var ca 2) reducerats enligt uttryck (5.19) i SS-EN
1992-1-1, 5.8.4

Ed

eqp
teff M

M

0

0
0, (5.19)

M0Eqp  första ordningens böjmoment for kvasipermanent lastkombination i
bruksgränstillstånd

M0Ed  första ordningens böjmoment for dimensionerande lastkombination i
brottgränstillstånd

Är detta ett korrekt sätt att beräkna det kryptal som ska användas för utmattning?



Detta var kring påskledigheterna vilket medförde att Ebbe och Elisabeth hade semester vid
olika tillfällen och därför fick vi separata svar från de båda. Dessutom visade det sig att i den
engelska originalversionen står texten annorlunda än i den som översatts till svenska.
Ebbes svar som vi fick den 21:a april redovisas först.

1. Det som står i 4.6.1(2) a och b lämnar inte mycket tolkningsutrymme. Däremot tycker
jag att det är motstridigt mot vad som står längre ner. I b anges att LM4 och LM5 ska
användas för bestämning av spänningsvidd men i d står att LM3 kan användas
tillsammans med kurvor för utmattning. Dessa kurvor är ofta just spänningsvidder
vilket säger emot innehållet i a. Informationen om den förenklade metoden och att
LM3 ska användas där borde ha funnits med redan i de första punkterna och inte så
sent som i slutet av d. När den väl nämns är det liksom i förbigående.

2. Skrivningen om NA syftar tillbaka på meningen innan. Om vi kan försumma inverkan
av flera samtidiga fordon får vi använda LM4 ändå. Frågan är vem som tar det
beslutet. Min spontana känsla är att ett sådant beslut bör ligga på samma nivå som
besluten om innehållet i NA. Punkt e är inte bra formulerad.

3. Jag känner inte igen talet 1,4. Krypningen behandlas i EN 1992-1-1 och EN 1992-2,
3.1.4. Kryptalet ska baseras på lasternas varaktighet och storleksförhållanden och
borde vara individuellt för varje bro. Det finns också en tidsaspekt men utmattning
kan nog antas inträffa efter lång tid.

Den 26:e april kom så svaren från Elisabeth med upptäckten om att det är skillnader i
översättningen jämfört med originaltexten vad gäller första frågan.

1. Tyvärr har man gjort en felöversättning i anmärkning b). I originalet står det ”stress
range spectra”, dvs. plural. Det är inte fråga om att bestämma en spänningsvidd utan
de spänningsvidder som uppstår när lastfordonen (plural!) passerar över bron. I
princip används alltså 4 när man använder delskademetoden.

Med modell 3 bestämmer man normalt en spänningsvidd (max –min).

2. Enligt denna anmärkning bör inte LM 4 användas när man kan räkna med att det
förekommer flera lastfordon på bron samtidigt. Eftersom man enligt 4.6.3(3) ska låta
varje fordon för sig färdas över bron, blir resultatet inte relevant om bron är så lång
att man bör räkna med att flera lastfordon befinner sig på bron samtidigt. Då behövs
också mer data t.ex. Vilket avstånd mellan fordonen ska man räkna med? Ska man
kombinera olika fordon? Detta måste i så fall specificeras för projektet i fråga.

När det gäller LM3 däremot finns det regler för hur man ska kombinera två fordon i
samma körfält.

3. Jag är mycket tveksam till om 5.19 kan användas för utmattningslast. I huvudtexten i
5.8.4(2) står det ju att detta effektiva kryptal ska användas tillsammans med
dimensionerande brottlast. Ska man göra något liknande för utmattningslast så borde
man använda dimensionerande last i utmattningslastfallet i stället för första
ordningens dimensionerande last i brottgränstillståndet i själva uttrycket.   Detta ger i
så fall ett lägre värde i nämnaren och därmed en mindre reduktion av kryptalet.



Våra kommentarer och tolkningar:

1. Det verkar ha blivit en miss i översättningen vilket lett till tolkningssvårigheter. Det
verkar som om a) säger att lastfordonen placeras på bron i de mest kritiska
positionerna där de största spänningarna uppstår, b) i sin tur säger att lastmodellerna 4
och 5 ska rullas över bron och då kan flera spänningstoppar uppstå31.

2. Mer data måste bifogas av beställaren för att LM4 ska kunna användas på långa broar
där flera fordon kan förekomma samtidigt.

3. Använd metoden som står beskriven i EN 1992-1-1 kapitel 3.1.4 för beräkning av
kryptalet. Det kan även viktas enligt vad som beskrivs i Bilaga 2 i denna rapport.

31 Elisabeth Helsing och Ebbe Rosell vid telefonmöte den 13 maj 2011



Då detta nu ledde till nya tolkningsmöjligheter kring första frågan så skickade vi ut nya frågor
den 27:e april. Dels för att få ett förtydligande kring EN-1991-2, 4.6.1 och dels en ny fråga
angående influenslinjens kritiska längd. Tyvärr gjordes här en miss från vår sida då vår fråga
egentligen gällde EN 1993-2 9.5.3 (4) a).

1. Då det kan vara som Elisabeth säger att texten i EN 1991-2 4.6.1 (2) b) angående
utmattningslastmodell 4 och 5 är fel översatt och egentligen handlar om fordon i
pluralform, ska man då tolka det som om det borde stå …”bestämning av den
spänningsvidd som uppstår då olika lastfordonstyper passerar”…?

2. Vad ska man göra om influenslinjens längd hamnar utanför de värden som finns att
läsa av i diagrammen i EN 1992-2 Bilaga NN?

 Vi har satt upp en vägbro i två spann där varje spann är 20 m. Om influenslinjens
längd för mellanstödet beräknas enligt EN 1993-2 9.5.3 (4) b) så blir den 6 m, men i
de diagram som finns för s,1 i EN 1992-2 Bilaga NN så finns inget värde för
influenslinjer under 10 m. Ska det närmaste avläsbara värdet användas då, eller finns
det någon annan förklaring?

Ebbe var fortfarande ledig så svaren kom från Elisabeth den 28:e april. Då andra frågan
skrevs felaktigt så stryks detta nu men den rättade frågan skrivs längre ner med korrekt svar
efter den.

1. Så här ser det ut i den engelska texten:
 b) Fatigue Load Models 4 and 5 are intended to be used to determine stress range

spectra resulting from the passage of lorries on the bridge.

 Spectra är plural av spectrum och lorries är plural.

 Dvs. det bör snarast stå …”bestämning av de spänningsvidder som uppstår då
lastfordon (plural!) passerar”…

 Vilket bör motsvara …”bestämning av de spänningsvidder som uppstår då olika
lastfordonstyper passerar”…

2. Utgår

Våra kommentarer och tolkningar:

1. Inga ytterligare kommentarer. Se även kommentarer till fråga 1 på föregående sida.

2. Inga ytterligare kommentarer.



I och med att missen med frågan i förra utskicket upptäcktes så redigerades den skickades ut
på nytt. Detta skedde den 28:e april.

Tyvärr gjorde jag misstaget att koppla ihop figur 9.7 med 9.4(4)b. Den gäller ju även
9.4(4)a och det som står där är ju bra mycket mer relevant för oss. Men det som står i
just 9.4(a) a – tredje strecksatsen att influenslinjens kritiska längd är medelvärdet av
Li och Lj. Vi har inte fått helt kläm på vad som menas med Li och Lj. Motsvarar de i
figuren L1 och L2? Det skulle i vårt fall ge medelvärdet (20+20)/2 = 20 m, vilket
visserligen är inom de gränser som ger värden vi kan läsa av i diagrammen men ett
område för mellanstöd på 20 m känns rätt långt.
Ett annat tolkningsalternativ vi har är att Li och Lj är L1*0,15 resp. L2*0,15 vilket i
vårt fall skulle ge (20*0,15+20*0,15)/2 = 3 m och detta hamnar då utanför det som är
avläsningsbart. Skulle detta alternativ stämma, kan vi då anta att det lägsta
avläsningsbara värdet gäller för alla fall då vi hamnar under 10 m?

Min gissning skulle väl ligga på att alternativ ett, men då även konstruktörerna här på
kontoret är osäker så vågar vi inte anta något.

Hoppas du förstår frågan och tack på förhand!

Svaret kom under samma dag från Elisabeth.

Ja figur 9.7 ger ju egentligen bara definition på vad som ska betraktas som
stödområde och vad som är mittspann.
När det gäller Lj och Li så är det fråga om faktiska spännvidderna på båda sidorna
om  stödet, alltså första varianten.

Alltså kritiska längden på influenslinjen för att få fram värde på lambda för
stödområdet med Fig. NN.1 är 20 m. Däremot så gäller de värden ni får fram med
hjälp av detta enbart armering inom stödområdet (enligt fig. 9.7), dvs. 3 m på var
sida om stödet alltså för stödarmeringen och eventuell tvärkraftsarmering inom detta
område. För resten av  spännvidden fås värdet på lambda med hjälp av Fig. NN.2 och
kritiska längden 20 m,  det vill säga för fältarmeringen och eventuell skjuvarmering i
detta område.

Oberoende vad som gäller för detta fall så skulle jag för en tvåspannsbro som har
kortare spännvidd än 10 m förorda att man läser av värdet för 10 m och använder
det. Det ger åtminstone ett värde på säker sida. Lutningen på kurvan är ju inte
särskilt brant och ser ut att plana ut om man går under 10 m.

Våra kommentarer och tolkningar:

Influenslinjens kritiska längd för mellanstöd är medelvärdet av intilliggande spännvidder.
Skulle längden bli kortare än vad som finns i diagram så är det på säkra sidan att ta det

 lägsta avläsningsbara värdet för s1 från diagrammen i EN 1992-2 Bilaga NN.



En sista fråga innan redovisningen skickades iväg den 3:e maj och handlade då om de två
faktorer som finns angivna i EN 1992-2 Bilaga NN, NN.2.1 (101). Vi hade diskuterat hur de
kunde användas men det visade sig att det fanns olika sätt att tolka det som stod, så vi fick
åter igen be om råd från Trafikverkets experter.

… Det gäller de faktorer som står i EN 1992-2 Bilaga NN, NN.2.1 (101). Gäller faktorn
1,75 i det område som definieras som upplagsområde i EN 1993-2 figur 9.7, eller gäller
det själva bropelaren/mellanstödet? Samma sak för faktorn 1,4. Gäller den för
"fältområde" enligt samma figur eller för hela brobanan och ändstöd?

Då beräkningsprogram som exempelvis Brigade används, ska faktorerna då användas på
indatan innan en programkörning, eller på utdatan? Och ska det bara multipliceras på den
del av momentet som uppstår på grund av trafiklaster, eller på hela utmattningsmomentet?

Även denna gång kom svaret från Elisabeth och Ebbe redan samma dag:

Det är i första hand fråga om påverkan i brobaneplattor/balkar. 1,75 gäller i det område
som är definierat som mellanstödsområde och 1,4 i den del som inte är det (hela
spännvidden vid fri uppläggning, vid ändstöd och större delen av
brobaneplattan/balkarna i kontinuerliga plattor/balkar). (I princip blir det 1,75 för
stödarmering och 1,4 för fältarmering).

Faktorn ska bara läggas på trafiklasten. Om utdata separerar mellan moment från
trafiklast och från andra laster så spelar det väl ingen roll om man lägger faktorn på
utdata eller indata. Annars måste man lägga den på indata.

Våra kommentarer och tolkningar:

 Den del av momentet som uppstår på grund av trafiklasten i LM3 ska multipliceras med
1,75 då snittet ligger över mellanstöd och 1,4 då snittet ligger i fält när utmattning i
armeringen ska beräknas med metoden där skadeekvivalenta spänningsvidder används.



Under sommaren uppkom en ny fråga som skickades iväg den 4:e september. Denna fråga
handlade om avsaknaden av -faktorn i texten om den förenklade metoden för
armeringsutmattningen.

Hejsan!
Nu har vi fått respons från examinatorn och gått igenom rapporten än ett varv.
Det vi nu upptäckt är att det i 1992-1-1 6.8.6 (den enkla spänningskontrollen för
armeringen) står att så länge spänningen i dragna stänger är under 70 MPa är det godkänt.
Vi är osäkra på om det även skulle inkludera tvärkraftsarmeringen? Det står ingenting om
att den inte gör det.

Den tillåtna spänning vi har i vårt beräkningsexempel är ca 55 MPa och har i de allra
flesta fall legat däromkring, så för att klara under 70 MPa så det skulle innebära att det blir
godkänt vid betydligt lägre armeringsareor än vid den längre beräkningsgången och
därmed skulle den enkla kontrollen ha en betydligt lägre säkerhet.
Nån reducering av spänningshållfastheten för bockade stänger finns inte i den enkla
kontrollen som det finns i skadeekvivalentmetoden.

Hoppas ni förstår frågan.

MVH
Mathias och Peter

Svaret kom dagen efter där Ebbe och Elisabeth hade pratats vid och kommit fram till att
ytterligare förtydliganden behövs i eurokoderna.

Hej!

För att det ska hänga ihop logiskt måste man i det är fallet multiplicera värdet med
samma faktor som gäller för andra böjda stänger (  enligt tabell 6.3N) även om det inte
står uttryckligen. Annars kan man ju få högre värde i den förenklade metoden än i
grundvarianten, vilket är orimligt.
Detta borde nog förtydligas i ”NA”.

Har pratat med Ebbe och han är av samma åsikt.

Hälsningar

Elisabeth

Våra kommentarer och tolkningar:

För att det ska vara logiskt att ha en enklare metod så måste den ha större
säkerhetsmarginal än en längre och mer komplicerad metod. För att den enkla kontrollen
ska ha en högre säkerhet så måste den reduktionsfaktorn  multipliceras med gränsvärdet
70 MPa.





Bilaga 2

Härledning av uttryck (4.6) för viktning av kryptal

Denna viktning motsvarar uttryck (5.19) i SS-EN 1992-1-1, 5.8.4 men anpassas för
utmattningslaster.

ulmEqp

ulmtillfälligEqpt
eff MM

MM

0

00,

M0fat = ulmEqp MM 0

fat

Eqp
teff M

M

0

0
0, (4.6)

( ,t0) Kryptalets slutvärde för permanenta laster enligt kap 3.1.4 i SS-EN 1992-1-1,
diagram eller formler

tillfällig Kryptalets värde för tillfällig last, tillfällig= 0

M0Eqp Första ordningens böjmoment för kvasipermanent lastkombination motsvarar
momentet av permanent last

Mulm Moment av utmattande last, tillfällig last

M0fat Första ordningens böjmoment i lastkombination för utmattning enl. uttryck 6.69
i SS-EN 1992-1-1, 6.8.3. Motsvarar moment av permanent och tillfällig last
tillsammans.





Bilaga 3

Instruktion för Excel-ark ”Utmattning i armering”

Inledning:

Arkets celler som inte är blåmarkerade eller grönmarkerade är låsta för att förhindra att någon
av misstag ändrar i formlerna eller på annat sätt förstör arket. Låsningen kan enkelt hävas via
Verktyg -> Skydd -> Ta bort bladets skydd
Inget lösenord krävs.

Alla gula fält innehåller resultat från en uträkning.
Alla blåa fält innehåller värden som manuellt fylls i.
Alla ljusgröna fält är rullgardinsmenyer där värden väljs från en lista.

Det finns även fyra stycken mörkgröna fält där målsökning görs. Mer om detta längre ner.

Indata:
I indatafälten matas de värden in som tidigare räknats ut eller fås från ritningar.
Om spännarmering eller bockade stänger förekommer så fylls de fälten i annars lämnas de
tomma eller så skrivs värdet 0 in.

Målsökning måste göras i de mörkgröna fälten. Detta görs för att räkna ut tryckzonshöjden,
som är en tredjegradsekvation då både moment och normalkraft påverkar konstruktionen,
vilket annars blir ganska komplicerat. Klicka på Verktyg och sedan på Målsökning. I fältet
Målcell ska det stå C51, i fältet Värde skrivs 0 och i Justerbar cell välj där cell B51. Upprepa
för raden under med C52 och B52 som Målcell och Justerbar cell.

Formen på armeringsstängerna väljs i rullgardinsmenyn i cell A60 och i A62 vilken typ av
belastning. Oftast används raka stänger samt varaktig eller tillfällig last. Både varaktig och
tillfällig last ger samma värden för F,fat och s,fat.
Används bockade stänger så anges bockningsradien i B65 och stångdiametern i B66.

För s,1 väljs först om det är i fält eller vid mellanstöd som utmattningsberäkningen sker.
För Fält L1 används bara spännvidden i fack L1 (B68) och de värden som står i B69 ignoreras
då. Om Mellanstöd är valt i rullgardinsmenyn så används både L1 och L2. Arket beräknar
automatiskt influenslinjernas längd enligt SS-EN 1993-2 9.5.3 (4).

Då faktorn för trafiktyp, Q , väljs så beror denna på lutningen i Wöhlerkurvan för k2 samt om
trafiken är långväga, regional eller lokal. Siffran som står i rullmenyn är lutningen k2.

I rullgardinsmenyerna i cellerna A89 och A99 väljs typ av armering och i denna innebär Övrig
armering all armering som inte inkluderas i de andra kategorierna, till exempel all form av
slakarmering och spännarmering i plaströr samt rak spännarmering i stålrör.



Delresultat

I rutorna från kolumn D och höger redovisas delresultat från de olika beräkningarna som sker.
Här redovisas bland annat spänningsvariationer, -värden, och så vidare. Dessutom finns här
en tabell med vidhäftningskvoter vid förekomst av spännarmering samt två diagram för
manuell avläsning av  s,1 om det skulle bli aktuellt.

Resultat

Ovanför indatafälten redovisas slutresultaten. Här visas beräknade spänningsvariationen som
sedan jämförs med den tillåtna, samt -värdet om det skulle vara aktuellt. Klaras den enklare
spänningskontrollen enligt SS-EN 1992-1-1 6.8.6 (1) så redovisas inte här och används då
inte heller i beräkningen av spänningsvariationen.

Instruktion för Excel-ark, Betong – moment och tvärkraft
Inledning

I de blå cellerna ifylles indata.
I de gula cellerna utförs beräkningar och delresultat visas.
I de orangea cellerna utförs kontroller och verifieringsresultat visas.

Indata
Indata som ska fyllas i beskrivs närmare i kapitel 4.

Delresultat
De delresultat som redovisas i de gula cellerna är beräknade värden och dessa rutor ska inte
fyllas i.

Resultat och kontroller
Kontrollerna utförs i de orangea cellerna och en godkänd kontroll märkes ”OK”.

I arket för momentkontroll räcker det att klara av antingen Palmgren-Miners
spänningskontroll eller den enkla spänningskontrollen. För att den enkla spänningskontrollen
ska godkännas måste både kontroll k1 och k2 vara ”OK”

Vid kontroll av tvärkraft ska bärverksdelar som erfordrar tvärkraftsarmering i
brottsgränstillstånd klara både kontroll 1 och kontroll 2. Och bärverksdelar som inte erfordrar
tvärkraftsarmering i brottsgränstillstånd ska antingen klara kontroll 5 eller både kontroll 1 och
kontroll 2.







Resultat

s,ec = 97,4 MPa
Är mindre än 70 MPa enl. EN 1992-1-1 6.8.6 (1)? NEJ

s = 1,074

s,equ = 104,6 MPa

E,Sd = 104,6 MPa

R,Sd = 141,3 MPa

E,Sd < R,Sd OK

Indata

s,ec

s 25 mm

As 4600 mm2

Esm 200 GPa
Ecm 34 GPa
b 1000 mm
d 940 mm
Mfat,max -606,5 kNm
Mfat,min -993,3 kNm
Mkvasi -687 kNm
Nmax 0 kN
Nmin 0 kN
h 1000 mm
Kryptal - Ständig last, s 1,5
Effektivt kryptal, eff,max 1,037
Målsökning - Max 0,314359652 0,000
Målsökning - Min 0,288014967 0,000

Ljusgrön ruta = Välj i rullgardinsmeny
Grön ruta = Målsökning

Kontroll  (6.71)

Spänningsvariation i armering
för spruket tvärsnitt

Dimensionerande värde

Skadeekvivalent spänningsvidd

Gul ruta = Resultat
Ljusblå ruta = Fyll i värde manuellt
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Vid förekomst av spännarmering

p 0 mm
Ap 0 mm2

 (Fås ur tabell 6.2) 0

R,Sd

Armeringsform
Raka stänger
Lasttyp
Varaktig

Bockade stänger
D = 0 mm

= 0 mm

s

Mellanstöd
Spännvidd, L1 1,6 m
Spännvidd, L2 20 m
Lutning i Wöhlerkurva, k2 9
Influenslängd 10,8

Brons livslängd 80

Antal körfält Nobs,1

2 90

fat= 1,2

Antal lastbilar per år, Nobs 2 x10^6

Faktor för trafiktyp, Q 9 och Långväga

Armering vid Mellanstöd
Armeringstyp
3 - Övrig armering

Armering i Fält L1
Armeringstyp
3a - Övrig armering i kontinuerlig balk









Indata
Vmax 1044,7 kN
Vmin 809,8 kN

Asw 1784 mm2

s 300 mm
d 940 mm
cot 2,5
cot fat 1,581

90 o

bygel 12 mm
Bockningsradie, D 16 mm

0,385

sw= 29,5 MPa

s= 1,074

Resultat

equ= 31,7 MPa

R,Sd = 54,4 MPa

E,Sd < R,Sd OK


