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Abstract

Utmattning av järnvägsbroar i armerad betong

Fatigue of railway bridges in reinforced concrete

Andreas Lind

Commissioned for this report is Ramboll, Bridge and Tunnel Unit in Stockholm. The
idea throughout the work has been to primarily help bridge designers compiling
advice and instructions on how fatigue verification for railway bridges in reinforced
concrete shall be performed under the new rules, the Eurocodes.

After the introduction of the Eurocodes in 2011 has major problems emerged among
designers around Sweden. In some areas, it differs in the calculation rules compared
with rules from the Swedish Transport Administration and the National Board of
Housing, Building and Planning calculation. Fatigue verification is one area where the
new calculation rules are different from the past.

A large part of the report has been to interpret and find the relevant information in
the Eurocodes concerning fatigue. When questions or doubts have surfaced, this has
been discussed with Elisabeth Helsing at the Swedish Transport Administration and
bridge designers at Ramboll. 

The result is a report where the structure is organized in the way that the bridge
designers can move from cover to cover and realize that fatigue verification in reality
follows the same order as the report's sections. The issues have been resolved and
reported regularly through the report with complementary findings as a result. 

Some of the greatest advances in the report are the load combinations to be used for
the method for fatigue verification, how the dynamic factor and the magnification
factor should be used and how the trainloads to be designed for each method for
fatigue verification.
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ISRN UTH- INGUTB-EX- B- 2013/22- SE
Examinator: Patrice Godonou
Ämnesgranskare: Maria Espersson
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SAMMANFATTNING  
Uppdragsgivare till detta examensarbete är Ramböll, Bro- och 
Tunnelenheten i Stockholm. Tanken genom hela arbetet har varit att i 
första hand hjälpa brokonstruktörerna att sammanställa råd och 
anvisningar för hur en utmattningsverifiering för järnvägsbroar i 
armerad betong ska utföras enligt de nya reglerna, eurokoderna. 
Arbetet baseras dessutom på Trafikverkets kompletterande regler och 
råd, som de redovisar i dokumenten TRVK Bro 11 och TRVR Bro 11.  

Efter införandet av eurokoderna 2011 har stora problem vuxit fram hos 
konstruktörer runt om i Sverige. Åsikterna är att möjligheterna till 
tolkning anses för stort och informationen är utspridd på ett flertal 
ställen. Inom vissa områden skiljer sig dessutom beräkningsreglerna 
jämfört med Trafikverkets-(tidigare Vägverket och Banverket) och 
Boverkets beräkningsregler. Utmattningsverifiering är ett område där 
de nya beräkningsreglerna skiljer sig mot de tidigare. 

Stora delar av examensarbetet har bestått i att tolka och hitta den 
relevanta informationen i eurokoderna angående utmattning. När 
tolkningsfrågor eller frågetecken har dykt upp har detta diskuterats 
med Elisabeth Helsing från Trafikverket och brokonstruktörer från 
Ramböll, Bro- och Tunnelenheten i Stockholm. Ett beräkningsexempel 
utfördes för att undersöka ytterligare problematik med de nya 
standarderna.   

Resultatet har blivit en rapport där strukturen är upplagd på det sättet 
att brokonstruktören kan bläddra från pärm till pärm och inse att 
utmattningsverifieringen i praktiken följer samma ordning som 
rapportens avsnitt. Frågeställningarna har rätats ut och redovisats 
löpande genom rapporten med kompletterande slutsatser som 
avslutning.  

Några av de största framstegen i examensarbetet är vilka 
lastkombinationer som ska användas till vilken metod för 
utmattningsverifiering, hur dynamikfaktorn Φ och förstoringsfaktorn α 
ska användas och hur tåglasterna ska utformas för respektive metod för 
utmattningsverifiering. Basen vid utmattningsverifiering är trots allt 
spänningsberäkningar och då är det viktigt att lasterna och 
lastkombinationerna är de korrekta till respektive metod.          

Nyckelord: Utmattning, Järnvägsbroar, Eurokoder, Enkel 
spänningskontroll, Lambdametoden, Palmgren-Miners 
delskadehypotes   
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1 BETECKNINGAR 

Versala latinska bokstäver 

AII  Area för ekvivalent tvärsnitt i stadium II 

AII,ef  Area för ekvivalent tvärsnitt i stadium II, krypning beaktat 

Ap   Spännarmeringens tvärsnittsarea 

As   Dragarmeringens tvärsnittsarea 

As’   Tryckarmeringens tvärsnittsarea 

Asw   Tvärkraftsarmeringens tvärsnittsarea 

D    Armeringens bockningsdiameter 

Ecd   Dim.värde på betongens elasticitetsmodul 

Ecm   Sekantvärde på betongens elasticitetsmodul 

Es    Dim.värde på armeringens elasticitetsmodul 

Fcs   Krympkraft 

Gk   Karakteristiskt värde för permanent last 

III    Tröghetsmoment för ekvivalent tvärsnitt i stadium II 

III,ef   Tröghetsmoment för ekvivalent tvärsnitt i stadium II, krypning  
    beaktat 

L    Längd 

M   Belastande moment i betraktat snitt 

NYears  Brokonstruktionens dimensionerande livslängd 

N*   Antal lastcykler 

P    Spännkraft 

Pk   Karakteristiskt värde på spännkraft 

Qfat   Karakteristiskt värde för utmattningslast 

Qk   Karakteristiskt värde på enstaka variabel last 

TB   Täckande betongskikt 
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V    Belastande tvärkraft i betraktat snitt 

VRd,c  Dimensionerande tvärkraftsbärförmåga hos betongen 

Vol   Trafikvolym 

Gemena latinska bokstäver 

b    Tvärsnittets bredd 

bw   Tvärsnittets effektiva bredd 

c    Avstånd mellan armeringslager, i vertikalled 

d    Effektiva höjden för ett tvärsnitt 

d’    Avståndet från närmaste ytterkant på tvärsnittet till 
    tryckarmeringen 

e    Avstånd från tyngdpunkt på armering till valt läge 

fcd   Dimensioneringsvärde för betongens tryckhållfasthet 

fcd,fat  Dimensionerande betonghållfasthet vid utmattning 

fcd,fat,red Reducerad dimensionerande betonghållfasthet vid utmattning 

fck   Karakteristiskt värde för betongens tryckhållfasthet 

h    Tvärsnittets höjd 

k    Koefficient; faktor 

n    Antal armeringsstänger/andel trafik som passerar bron 
     samtidigt 

s    Koefficient som beror av cementtyp 

t/t0   Antal dygn till första pålastningen på nygjuten betong 

x    Tryckzonens höjd 

z    Hävarm för de inre krafterna i ett tvärsnitt  
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BETECKNINGAR 

Grekiska bokstäver 

α    Lutning på tvärkraftsarmering/kvot mellan elasticitetsmoduler  
    /faktor som beaktar tyngden från trafiken 

αcw   Koefficient som beaktar inverkan av eventuell tryckspänning 

αef   Kvot mellan elasticitetsmoduler med hänsyn till krypning 

βcc   Koefficient för betonghållfastheten 

εcs   Slutligt krympmått 

η    Faktor som beaktar olika vidhäftningsegenskaper 

ɣF,fat   Partialkoefficient för utmattningslaster 

ɣSd   Partialkoefficient som beaktar modellosäkerheten hos laster och  
    lasteffekter 

ɣS,fat   Partialkoefficient för armerings- eller förspänningsstål vid  
    utmattningslaster 

λ     Skadeekvivalentfaktor vid utmattning 

ν    Reduktionsfaktor för hållfastheten hos betong med  
    skjuvsprickor 

ø    Diameter för armeringsjärn eller foderrör för spännarmering 

φ    Kryptal 

Φ    Dynamikfaktor 

ψ    Faktorer som definierar representativa värden på variabla laster 

σ    Spänningsnivå i betraktat snitt 

Δσ   Spänningsvidd i betraktat snitt 

θd   Dimensioneringsvärde på trycksträvans lutning 

θfat   Trycksträvans lutning vid utmattning 

ζ    Reduktionsfaktor för bockade armeringsstänger vid utmattning 

ξ    Kvot mellan olika vidhäftningshållfastheter 
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2 INLEDNING 
Införandet av europeiska konstruktionsstandarder, eurokoder har ställt 
till med en del problem för konstruktörer vid utformning och 
dimensionering eftersom det skiljer sig i en rad avseenden jämfört med 
BKR, Boverkets konstruktionsregler.  

På uppdrag av Ramböll, Bro- och Tunnelenheten i Stockholm fick Peter 
Lykvist och Mathias Blom från KTH uppgiften att skriva ett 
examensarbete med benämningen ”Utmattning av vägbroar i armerad 
betong enligt eurokoder”. I deras examensarbete rätades en rad 
frågetecken ut angående utmattning i vägbroar. ”Utmattning av 
järnvägsbroar i armerad betong enligt eurokoder” kan ses som en 
uppföljning av Lykvist och Blom (2011). 

Huvudsyftet med ”Utmattning av vägbroar i armerad betong enligt 
eurokoder” var att reda ut de problem som införandet av eurokoder har 
skapat för brokonstruktörer just vad gäller utmattningslaster och 
dimensionering för vägbroar.  

Examensarbetet begränsades, som namnet antyder, till vägbroar i 
armerad betong och vilka dimensioneringsmetoder som är lämpliga att 
använda på dessa broar. Utmattningsverifieringen av betongen i 
vägbroar är nämligen inte definierad i de nationella tilläggen till 
eurokoderna och ett förtydligande behövdes.  

Eftersom det tidigare nämnda examensarbetet avgränsade sig till 
vägbroar av betong och inte berörde järnvägsbroar av betong i så stor 
grad är det relevant att studera lämpliga dimensioneringsmetoder med 
avseende på utmattning även för dessa typer av konstruktioner.  

Detta examensarbete görs nu på uppdrag av Ramböll, Bro- och 
Tunnelenheten i Stockholm. Huvudsyftet med examensarbetet är att på 
ett överskådligt sätt ge klarhet för brokonstruktörer vilka metoder som 
är lämpliga att använda vid dimensionering av järnvägsbroar i armerad 
betong med avseende på utmattning och eurokoder. Utöver detta skall 
relevanta exempelberäkningar utföras för en järnvägbro med förenklad 
geometri. 

Efter att examensarbetet är klart, ska en lämplig beräkningsmall tas 
fram för ändamålet. I ett senare skede kan det bli aktuellt att använda 
underlaget från detta examensarbete samt ”Utmattning av vägbroar i 
armerad betong enligt eurokoder” för att ta fram en slags handbok som 
på ett lättorienterat sätt beskriver hur dimensioneringen med avseende 
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på utmattning ska utföras för vägbroar och järnvägsbroar. 
Beräkningsmallen och handboken ska först och främst vara tillgänglig 
för brokonstruktörer från företaget Ramböll, där examensarbetet är 
förlagt.  

Till stor del kommer de relevanta kapitlen i eurokoderna att studeras, 
de som avser utmattning. Tolkningsfrågor och oklarheter kommer att 
diskuteras med Elisabeth Helsing från Trafikverket. Övriga 
funderingar, tankar och idéer kommer att diskuteras med aktuell 
handledare och övriga inblandade brokonstruktörer från Ramböll. 
Beräkningar kommer att utföras med dataprogrammet Mathcad 15.0.  
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3 BAKGRUNDSBESKRIVNING 
Under år 2011 blev det obligatoriskt att alla byggnadsverk i Sverige 
skulle utformas och dimensioneras enligt de nya europeiska 
konstruktionsreglerna, eurokoderna.  

På Trafikverkets broar (tidigare Vägverket och Banverket) blev det krav 
att använda eurokoderna redan efter årsskiftet 2009. I ett pilotprojekt 
från Trafikverkets sida under 2009 fram till slutet av april 2010 lät de 13 
stycken konsultföretag dimensionera varsin bro enligt eurokoderna. Ett 
viktigt syfte med projektet var att uppmärksamma branschen om de 
betydande förändringar som eurokoderna medförde i 
beräkningsprocessen. Dimensioneringsresultatet visade på små 
skillnader, vilket var positivt.  

Konsulterna som deltog i projektet kände sig ovana med de nya 
dimensioneringsmetoderna och ansåg att eurokoderna bidrog till mer 
pappersarbete än tidigare vilket givetvis är tidsödande och kostsamt. 
En negativ notering av detta var att konsulterna föll tillbaka till gamla 
beräkningsmetoder och kunskaper för att spara tid (Rosell 2009). 

Om beräkningsmetoderna skiljer sig nämnvärt jämfört med tidigare 
beräkningsmetoder samtidigt som det är många dokument att gå 
igenom kan utformning och dimensionering av ett byggnadsverk bli 
mödosamt. Är informationen dessutom utspridd på ett antal ställen i 
dokumenten samt otydligt beskrivet blir det ytterligare problem hur 
beräkningar ska utföras. Detta är fallet vad gäller utmattning i 
eurokoderna enligt Helsing (2011).  

Eftersom skillnaden i beräkningsmetoderna är stor jämfört med tidigare 
krävs ett krafttag för att få tydligare direktiv om hur en 
utmattningsverifiering ska gå till. Antingen behöver eurokoderna bli 
tydligare på detta område eller kompletteras med någon form av 
hjälpmedel, exempelvis en handbok.  

Konkreta hjälpmedel behövs för att underlätta 
utmattningsverifieringen. Ett behov av hjälpmedel föreligger främst för 
järnvägsbroar då vägbroars utmattning behandlas i Lykvist och Blom 
(2011).   
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4 REGELVERKET EUROKOD 

4.1 Bakgrund 
EG-kommissionen tog under 1975 fram ett arbetsprogram där 
målsättningen var att eliminera tekniska handelshinder och att 
harmonisera tekniska specifikationer. Inom programmet tog EG-
kommissionen initiativet till harmoniserade tekniska 
dimensioneringsregler för byggnadsverk. I början skulle reglerna vara 
ett alternativ till varje nations rådande dimensioneringsregler för att 
sedan ersätta dessa.  

EG-kommissionen ledde genomförandet av Eurokodprogrammet med 
representanter från medlemsländerna under 15 år vilket ledde fram till 
de första europeiska beräkningsreglerna under 1980-talet. 1989 överläts 
utarbetandet och publiceringen av eurokoderna till CEN, europeiska 
standardiseringsorganisationen. Detta gav Sverige möjlighet, genom 
SIS, att delta i arbetet (EN 1990, 2010).       

4.2 Syfte 
Syftet med införandet av eurokoderna är att öppna upp marknaden 
inom bygg- och anläggningsverksamheten, att skapa en mer global 
marknad. En marknad med hela Europa som arbetsområde ska ge en 
positiv effekt på konkurrensen och priserna. Införandet av standarder 
gemensamt inom Europa ökar förhoppningsvis kompetensen som i sin 
tur leder till högre kvalité på byggandet (SIS 2013a).   

4.3 Användande idag 
Eurokoder är standarder för utformning och dimensionering av 
bärande konstruktioner inom bygg och anläggning. Dessa standarder 
är gemensamma inom Europa med utrymme att vid vissa valda delar i 
eurokoderna göra nationella val. De nationellt valbara parametrarna 
kallas NDP. NDP står för Nationally Determined Parameters. De 
nationella valen publiceras i en nationell bilaga (NA). NA står för 
National Annexes (Eurokodutbildningar i Sverige HB 2013).  

Under år 2002-2007 färdigställdes eurokoderna och 2011 blev de 
obligatoriska i Sverige för många byggnadsverk, bland annat för 
järnvägsbroar. I praktiken infördes eurokoderna tidigare än 2011 för 
alla Trafikverkets broar. Eurokoderna ersatte då de tidigare gällande 
nationella beräkningsregler (som BKR, BBK och BSK). 

I Sverige och i en del andra länder har publicering av nationella valen i 
NA-bilagor till eurokoderna frångåtts. Exempelvis i Sverige är det 

http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/doc/EUR22860EN
http://eurocodes.ds.dk/en/national-annexes


UTMATTNING AV JÄRNVÄGSBROAR I ARMERAD BETONG 

10 
 

Boverket och Trafikverket som beslutar om vilka nationella val som ska 
gälla. Boverket och Trafikverket publicerar därefter de nationella valen 
i varsin författningssamling (SIS 2013b).      

Eurokoderna utarbetas av CEN/TC250 och dess underkommittéer. Allt 
som allt består eurokoderna av ett 60-tal standarder om cirka 6000 
sidor. Mycket folk är engagerade i arbetet med arbetet med 
återkommande förseningar som följd (Eurokodutbildningar i Sverige 
HB 2013). 

Eurokoderprogrammet är indelat i tio stycken huvuddelar. Dessa 
huvuddelar är följande (EN 1990, 2010): 

Eurokod 0: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk 
Eurokod 1: Laster på bärverk 
Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner 
Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner 
Eurokod 4: Dimensionering samverkanskonstruktioner i stål och 
betong 
Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner 
Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner 
Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner 
Eurokod 8: Dimensionering av konstruktioner med hänsyn till 
jordbävning 
Eurokod 9: Dimensionering av aluminiumkonstruktioner    
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5 ALLMÄNT OM BEGREPPET UTMATTNING 
En bidragande faktor att forskning kring utmattningsfenomenet i 
betongkonstruktioner accelererade på 1970-talet var att 
oljeutvinningsanläggningar i Nordsjön utsattes för havets vågor. 
Vågorna bidrog till att anläggningarna fick problem med utmattning. 
Forskningen bedrevs främst i Norden men även i England och Holland 
(Gylltoft 2008).       

Utmattningsbrott eller utmattningsskador kan ske då ett material 
utsätts för upprepade belastningar under lång tid. Utmattning innebär 
att materialet försvagas av de upprepade belastningarna. Efter 
tillräckligt många spänningsväxlingar i det aktuella materialet bildas 
sprickor med brott alternativt skador som följd (Johannesson och 
Liedholm 2013). Utmattningsskador, det vill säga stora deformationer 
och onormal sprickbildning, är vanligare än ett rent brott på grund av 
utmattning. Andra skadefenomen uppträder ofta tillsammans med 
utmattningsskador vilket gör utmattningsskador svåra att identifiera 
(Gylltoft 2008).          

I betong som är obelastad förekommer det inhomogeniteter som 
mikrosprickor och luftblåsor. På grund av exempelvis temperatur och 
krympning kan mikrosprickorna dessutom omvandlas till 
makrosprickor redan innan belastningen skett. Vid cyklisk belastning 
växer sprickorna samt nya bildas. Om sprickbildningen är omfattande 
minskar hållfastheten i materialet vilket leder till ökad risk för brott. 
Utmattningsbrott i betong kännetecknas av att betongen är mer 
uppsprucken och sprickorna mer finfördelade än vid ett statiskt brott. 
Utmattningshållfastheten i betong beror främst av 
belastningshistoriken, statisk brotthållfasthet och omgivande miljö 
(Gylltoft 2008).             

I armeringsstål är geometri (exempelvis kamstänger eller släta stänger), 
pålagd spänningsvidd och omgivande miljö viktiga faktorer i 
utmattningsprocessen. Även ståltyp är en viktig parameter vad gäller 
utmattningshållfasthet. Högre hållfasthet för brott ger högre 
utmattningshållfasthet, dock är dessa inte proportionerliga på grund av 
de andra faktorerna som också spelar in i utmattningshållfastheten. 
Lokala spänningstoppar, exempelvis vid kammar och svetsar, startar 
igång en process där utmattningssprickor bildas i armeringsstålet. 
Sprickorna växer sedan mer och mer vilket till slut kan leda till brott. I 
stål existerar en utmattningsgräns och under denna gräns förekommer 
ingen utmattning (Gylltoft 2008).  
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För betong har ingen tydlig utmattningsgräns konstaterats. 
Anledningen till att en utmattningsgräns lättare konstateras för stål än 
för betong beror på att stålets hållfasthet ökar vid stora töjningar medan 
betongens hållfasthet minskar (Gylltoft 2008).    

I armerade betongkonstruktioner anses stålbrott till följd av utmattning 
farligare än brottet i betongen. Detta beror på att betongbrottet går att 
förutse på grund av stora deformationer och ökande sprickbildning och 
ett stålbrott sker utan att någon nämnvärd töjning skett innan brottet. 
Oftast i praktiken är stålbrottet dimensionerande för 
utmattningshållfastheten och detta beror främst på att säkerhetsgraden 
som väljs ofta är högre hos betongen än hos armeringen. I betongen kan 
dessutom gynnsamma omlagringar av spänningstoppar ske (Gylltoft 
2008).         

Kontroller för utmattning av ett material studeras alltid på lång tid just 
för att ett visst antal spänningsväxlingar ska hinna utbildas i materialet. 
Oftast är belastningen som orsakar utmattningsbrott betydligt lägre än 
enstaka belastningar som orsakar brott (Johannesson och Liedholm 
2013). 

Utmattning är inget fenomen som är specifikt för betong eller stål utan 
förekommer i de flesta material som utsätts för variabla, cykliska laster 
(Johannesson och Liedholm 2013).  

Exempel på konstruktioner där risk för utmattning föreligger är broar, 
vägar, kranbanor, sliprar, marina konstruktioner, fasader med mera. De 
variabla, cykliska lasterna som belastar dessa konstruktioner kan vara 
exempelvis trafik, temperatur, vind, vågor, fukt med mera. 
(Alexanderson 1982). 

Utmattningsproblematik är vanligare idag än tidigare. En rimlig orsak 
till detta är konstruktionerna blir lättare och slankare på grund av 
bättre material. Dessutom är dimensionerings- och analysmetoderna 
noggrannare nuförtiden vilket även det ger lättare och slankare 
konstruktioner. Om konstruktionen blir lättare ökar andelen variabel 
last vilket leder till ökad risk för utmattningsbrott. Även den ökade 
efterfrågan på nya konstruktioner i nya krävande miljöer ökar behovet 
att beakta utmattning. Krävande miljöer kan exempelvis vara marina 
miljöer och energiproduktionsanläggningar (Gylltoft 2008).  
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6 BAKGRUND TILL METODERNA FÖR 
UTMATTNINGSVERIFIERING 

För järnvägsbroar kan tre beräkningsmetoder användas vid 
utmattningsverifiering av betong och armering. Dessa är en enkel 
kontroll av spänningsnivån (enkel spänningskontroll), Lambdametoden 
och Palmgren-Miners delskadehypotes. 

6.1 Enkel spänningskontroll 
Vid enkel spänningskontroll undersöks spänningsnivån för materialet i 
fråga. Om spänningsnivån är tillfredställande med avseende på 
utmattning anses det att ingen vidare utmattningsverifiering är 
nödvändig. Den enkla spänningskontrollen är oberoende av antalet 
lastcykler (EN 1992-1-1, 2008, avsnitt 6.8.6 och 6.8.7).  

6.2 Lambdametod-skadeekvivalent spänningsvidd 
Lambdametoden kan ses som en förenklat alternativ till Palmgren-
Miners delskadehypotes enligt Svenska betongföreningen (2010).  

Principen med Lambdametoden är enligt Helsing (2011) att bestämma 
ett representativt värde för den utmattningspåverkan som trafiken ger, 
i detta fall tågtrafik, och sedan jämföra den med 
utmattningshållfastheten. Enligt EN 1992-1-1 (2008), avsnitt 6.8.5 
innebär detta att metoden använder sig av skadeekvivalent 
spänningsvidd, vilket betyder en enda spänningsvidd som verkar i ett 
bestämt antal cykler och som ska ge motsvarande skada ur 
utmattningssynpunkt som den aktuella trafiklasten.  

Den maximala spännvidden som uppstår vid den mest ogynnsamma 
placeringen av den last som ska användas ska multipliceras med en 
skadeekvivalentfaktor, λ. Denna faktor ligger till grund för att metoden 
benämns Lambdametoden.             

6.3 Palmgren-Miners delskadehypotes 
Palmgren-Miners delskadehypotes är en avancerad och noggrann 
beräkningsmetod. Metoden grundar sig på att en viss spänningsvidd 
med ett antal cykler under brokonstruktionens livslängd ger en 
delskada, en annan spänningsvidd med ett antal cykler ger även det en 
delskada och så vidare. Det vill säga en delskada för respektive 
spänningsvidd.  
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Delskadorna som de olika spänningsvidderna ger upphov till 
summeras. Den totala utmattningsskadan analyseras för att fastställa att 
den inte är för omfattande. Vid för omfattande skada föreligger en risk 
att konstruktionen sannolikt drabbas av utmattningsbrott. 
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7 LASTER FRÅN JÄRNVÄGSTRAFIK 
Olika beräkningsmetoder för verifiering av utmattning använder olika 
lastmodeller och trafiksammansättningar. I bilaga 1 illustreras vid 
vilken utmattningsverifiering respektive lastmodell alternativt 
trafiksammansättning är aktuell och i underavsnitten nedan är detta 
beskrivet i text. Vilka lastvarianter som ska användas för vad har 
diskuterats med Helsing (2013), vilket lett till de slutsatser som anges 
nedan.    

I underavsnitten utelämnas en lastmodell som heter SW/2. 
Anledningen till detta är att enligt Boverket (2011), kapitel 1.2, paragraf 
4 behöver inte SW/2 beaktas om alfafaktorn är större eller lika med 
1.33. För Trafikverkets broar används värdet 1.33 alternativt 1.6 på 
alfafaktorn enligt Trafikverket (2011a). SW/2 blir nämligen inte 
dimensionerande om ett relativt stort värde på alfafaktorn används 
tillsammans med LM71 eller SW/0 enligt Helsing (2012).    

För järnvägsbroar där antalet spår är flera ska tåglasten belasta högst 
två spår enligt EN 1991-2 (2007), avsnitt 6.9(5)P.   

7.1 Alfafaktor  
Alfa, α är en faktor som beaktar om järnvägstrafiken är tyngre eller 
lättare än normalt. Om de karakteristiska värdena på lasterna från 
järnvägstrafiken multipliceras med faktorn α benämns de klassade 
vertikallaster.  

Alfafaktorn används inte på standardiserad- eller verklig 
trafiksammansättning utan tillämpas på de lastmodeller som ska 
motsvara den statiska lasteffekten från normal järnvägstrafik på 
stomnätet, det vill säga LM71 och SW/0. Vid tillämpning av SW/2 ska 
inte alfafaktorn beaktas. Anledningen till detta är att SW/2 redan 
motsvarar belastning från tunga transporter och behöver därför inte 
justeras ytterligare (EN 1991-2, 2007, avsnitt 6.3.2 och 6.3.3).  

I Trafikverket (2011a), avsnitt B.3.2.1.4b anges vilket värde på 
alfafaktorn som ska använda då Trafikverket är byggherre. α = 1.60 för 
sträckor på Malmbanan och 1.33 på övriga sträckor. I Sverige används 
Trafikverket (2011a) för övrigt ofta generellt, även av andra byggherrar 
än Trafikverket. Om inte Trafikverket (2011a) tillämpas väljs alfafaktorn 
enligt Boverket (2011), kapitel 1.2, paragraf 3.  

I avsnitten nedan beskrivs det när lasterna ska klassas.  
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7.2 Lastmodell för enkla spänningskontrollen 
Enkel spänningskontroll baseras på fiktiva lastmodeller som för 
järnvägsbroar ska representera den statiska effekten av vertikal 
belastning från normal järnvägstrafik framförd på det europeiska 
stomnätet med normal eller bred spårvidd enligt EN 1991-2 (2007), 
avsnitt 6.3.2. 

Lastmodellerna är LM71 och SW/0 och dessa används för att bestämma 
de aktuella spänningsnivåerna. Lasterna ska klassas vid den enkla 
spänningskontrollen, vilket innebär att alfafaktorn ska användas. 

Figur 7.1 illustrerar LM71:s utformning enligt EN 1991-2 (2007), figur 
6.1. Värdena på de karakteristiska lasterna motsvarar belastning på ett 
spår, vilket framgår av EN 1991-2 (2007), kapitel 6.3.5.   

 
Figur 7.1, LM71 och karakteristiska värden på vertikala laster. 

Enligt EN 1991-2 (2007), kapitel 6.3.3 är skillnaden mellan LM71 och 
SW/0 att LM71 gäller för icke kontinuerliga broar och SW/0 för 
kontinuerliga broar. Figur 7.2 illustrerar SW/0:s utformning enligt EN 
1991-2 (2007), figur 6.2 och tabell 6.1.  

 
Figur 7.2, SW/0 och karakteristiska värden på vertikala laster. 

Vid kontinuerliga broar ska spänningskontroller göras både med LM71 
och SW/0 enligt EN 1991-2 (2007), avsnitt 6.8.1(8)P. Detta framgår inte 
tydligt på alla ställen i eurokoderna vid utmattningsverifiering men om 
brokonstruktionen är kontinuerlig ska kontroller med SW/0 utföras 
även om eurokoderna endast föreskriver LM71.    
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LASTER FRÅN JÄRNVÄGSTRAFIK 

7.3 Lastmodell för Lambdametoden 
Lambdametoden är en förenklad metod jämfört med Palmgren-Miners 
delskadehypotes och grundas inte på verkliga spänningsförhållanden. 
Därför används de fiktiva lastmodellerna LM71 och SW/0 precis som 
vid den enkla spänningskontrollen. Lasterna ska inte klassas då 
Lambdametoden tillämpas, det vill säga alfafaktorn ska inte användas 
(EN 1992-2, 2008, bilaga NN.3.1 och NN.3.2).  

7.4 Trafiksammansättning för Palmgren-Miners 
delskadehypotes 

En svårighet med denna metod är att det krävs att tågtrafiken kan 
beskrivas med tågtyper och trafikintensitet. Efter diskussioner med 
Helsing (2013) blev slutsatsen att det i första hand är standardiserade 
trafiksammansättningar som används i Sverige vid projektering av 
broar. Standardiserade trafiksammansättningar redovisas i EN 1991-2 
(2007), bilaga D.3 alternativt Trafikverket (2011a), avsnitt B.3.2.1.4v för 
Trafikverkets broar.  

I praktiken kan den verkliga trafiksammansättningen användas vid 
Palmgren-Miners delskadehypotes men enligt Helsing (2013) är det 
aldrig aktuellt när det gäller nybyggnad av broar då det är svårt att 
förutse tågtyper 120 år framåt i tiden.  

Trafikverket förslag på de standardiserade trafiksammansättningarna 
beskrivs här nedan då Trafikverket (2011a) ofta tillämpas även av andra 
byggherrar.  

Tågtyp 13s är Trafikverkets trafiksammansättning som ska motsvara 
trafiken på Malmbanan. Trafiksammansättningen utformas efter de här 
kraven: 

- Axellast = 35ton 
- Antal axlar per vagn = 4st 
- Antal vagnar per tåg = 68st 
- Vagnslängd = 10,3m 
- Avstånd till axlar från vardera vagnsände = 0,9m respektive 2,7m 
- Fritt avstånd mellan inneraxlar = 4,9m 
- Högsta tåghastighet = 60km/h 
- Tågets massa = 9520ton 
- Antal tåg per dygn = 10st 
- Trafikvolym = 34,7x106 ton/år 

  



UTMATTNING AV JÄRNVÄGSBROAR I ARMERAD BETONG 

18 
 

En annan av Trafikverkets standardiserade trafiksammansättningar 
gentemot förslagen i EN 1991-2 (2007), bilaga D.3 redovisas i tabell 7.1 
enligt Trafikverket (2011a), tabell B.3-1. Trafiksammansättningen 
motsvarar blandad trafik med axellaster på upp till 25 ton. Enligt 
Trafikverket (2011a), avsnitt B.3.2.1.4b ska denna modell tillämpas på 
alla banor utom Malmbanan. 

Tabell 7.1, blandad trafik med axellaster ≤ 25 ton. 

Tågtyp enligt EN 
1991-2 (2007), bilaga 

D 

Antal tåg  
per dygn 

Trafikvolym i 
miljoner ton 

per år 

1 12 2,90 

2 12 2,32 

3 5 1,72 

4 5 0,93 

5 7 5,52 

6 12 6,27 

11 7 2,91 

12 6 2,49 

Summa 66 25,06 
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8 LASTKOMBINATIONER  
I EN 1992-1-1 (2008) föreligger vissa svårigheter att fastställa vilken 
lastkombination som ska användas till vilken metod för 
utmattningsverifiering. Vilka lastkombinationer som ska användas för 
vad har därför diskuterats med Helsing (2013), vilket lett till de 
slutsatser som anges nedan.   

EN 1992-1-1 (2008), formel (6.69) anger i klartext en lastkombination 
som ska användas vid utmattningsverifiering. I denna kombination ska 
lasten delas in i icke-cyklisk respektive utmattningsgenererande cyklisk 
belastning. Den icke-cykliska grundkombinationen liknar den frekventa 
kombinationen som används i bruksgränstillstånd. Denna 
lastkombination ska dock främst användas för den mer avancerade 
utmattningsverifieringen, Palmgren-Miners delskadehypotes.  

8.1 Lastkombinering för enkla spänningskontrollen 
I EN 1992-1-1 (2008), avsnitt 6.8.6(2) och 6.8.7(2)(3)(4) anges att den 
frekventa lastkombinationen ska användas. Den frekventa 
lastkombinationen ställs upp enligt EN 1990 (2010), formel (6.15b) och 
redovisas i formel (8.1). 

 ∑                           ∑                (8.1) 

Gk,j = Karakteristisk värde för en permanent last j. 
P = Relevant representativt värde för spännkraft. 
ψ1 = Faktor för frekvent värde för variabel last.  
Qk,1 = Karakteristiskt värde för en variabel huvudlast 1. 
ψ2 = Faktor för kvasipermanent värde för variabel last. 
Qk,i = Karakteristiskt värde för den samverkande variabla lasten i.  

Trafiklasten kan antingen vara variabel huvudlast eller variabel icke 
huvudlast. Då trafiklasten är dominerande är det dock när denna är 
huvudlast som den mest ogynnsamma spänningssituationen ur 
utmattningssynpunkt uppstår.   
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Enligt EN 1990, avsnitt 4.1.2(2)P ska ett övre och undre karakteristiskt 
värde för permanenta laster användas om variationen inte kan anses 
vara liten. Detta gäller exempelvis för ballasten på järnvägsbroar enligt 
EN 1991-1-1 (2011), avsnitt 5.2.3. Detta innebär att de så kallade sup.- 
och inf.faktorerna ska användas. Dock ska inte båda värdena användas 
samtidigt. Till exempel ska inte olika värden användas i olika spann för 
ett lastfall. För de bärande delarna används enligt EN 1990 (2010), 
avsnitt 4.1.2(5) bara ett karakteristiskt värde.    

Krympning, temperatur, sup.- och inf.faktorerna etcetera anses inte 
vara utmattande då de varierar så långsamt att de inte påverkar 
spänningsvidden av trafiklasten. Dock påverkas de faktiska max- och 
minspänningarna av dessa faktorer, även om de båda värdena kan 
uppnås vid helt skilda tidpunkter.  

Vid verifiering av betong används max- och minspänning. Formel (8.1) 
används utan förenklingar där krympning, temperatur, sup.- och 
inf.faktorerna etcetera beaktas för att bestämma korrekta 
spänningsnivåer i betongen. För dimensionering av armering används 
spänningsvidden som uppkommit av trafiklasten.  

Dynamikfaktorn Φ och α beaktas vid den enkla spänningskontrollen.  

8.2 Lastkombinering för Lambdametoden  
Enligt EN 1992-2 (2008), bilaga NN.3.2(102) ska den karakteristiska 
lastkombinationen användas vid Lambdametoden för betong. Den 
karakteristiska lastkombinationen ställs upp enligt EN 1990 (2010), 
formel (6.14b) och redovisas i formel (8.2). 

 ∑                        ∑                (8.2) 

Gk,j = Karakteristisk värde för en permanent last j. 
Pk = Karakteristiskt värde för spännkraft. 
Qk,1 = Karakteristiskt värde för en variabel huvudlast 1. 
ψ0 = Faktor för kombinationsvärde för variabel last. 
Qk,i = Karakteristiskt värde för den samverkande variabla lasten i.  

Dock ska i denna metod för betongen inga andra variabla laster än 
trafiklasten beaktas. För de permanenta lasterna gäller samma regler 
som vid den enkla spänningskontrollen, se avsnitt 8.1.  
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LASTKOMBINATIONER 

Vid dimensionering av betong används max- och minspänning men vid 
dimensionering av armering används spänningsvidd som uppkommit 
av trafiklast. I EN 1992-2 (2008), bilaga NN.3.1 framgår det inte att 
formel (8.2) ska användas då armeringen utmattningsverifieras och 
detta innebär troligen att det är formel (8.3) som ska användas. Oavsett 
vilken formel av (8.2) och (8.3) som används blir resultatet troligen 
likvärdigt eftersom det är spänningsvidden som studeras för 
armeringen.     

Dynamikfaktorn Φ ska beaktas vid Lambdametoden men inte α enligt 
1992-2 (2008), bilaga NN.3.1 och NN.3.2.  

8.3 Lastkombinering för Palmgren-Miners 
delskadehypotes 

När Palmgren-Miners delskadehypotes används ska EN 1992-1-1 
(2008), formel (6.69) användas. Denna lastkombination redovisas i 
formel (8.3). 

 (∑                           ∑               )          (8.3) 

Gk,j = Karakteristisk värde för en permanent last j. 
P = Relevant representativt värde för spännkraft. 
ψ1 = Faktor för frekvent värde för variabel last. 
Qk,1 = Karakteristiskt värde för en variabel huvudlast 1. 
ψ2 = Faktor för kvasipermanent värde för variabel last. 
Qk,i = Karakteristiskt värde för den samverkande variabla lasten i.  
Qfat = Aktuell utmattningslast för broar, vanligtvis trafiklast. 

En utförligare beskrivning om hur lastkombinationen ska användas 
utelämnas eftersom tillvägagångssättet vid Palmgren-Miners 
delskadehypotes inte beskrivs i examensarbetet.   
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9 DYNAMIKFAKTOR, Φ  
I avsnitt 8 om lastkombinering beskrivs när dynamikfaktorn ska 
användas.    

Enligt EN 1991-2 (2007), avsnitt 6.4.5.1 används dynamikfaktorn för att 
beakta den dynamiska förstoringen av spänningar och svängningar i 
brokonstruktionen. Dynamikfaktorn tar inte hänsyn till 
resonanseffekter.  

Enligt EN 1991-2 (2007), avsnitt 6.4.5.2 kan två olika dynamikfaktorer 
användas, beroende på hur väl ett spår underhålls. Dynamikfaktorn 
används tillsammans med de statiska lastmodellerna LM71, SW/0 och 
SW/2 och beskriver det extrema lastfall som ska beaktas vid 
detaljutformning av brokonstruktionen enligt EN 1991-2 (2007), bilaga 
D.  

Dessa dynamikfaktorer ska inte användas då utmattningsverifiering 
görs med verkliga tåg eller med standardiserade 
trafiksammansättningar. Då är faktorerna nämligen orimligt stränga 
och den dynamiska förstoringen får reduceras enligt EN 1991-2 (2007), 
bilaga D. I detta examensarbete beskrivs inte den dynamiska 
förstoringen för verkligt tåg då ingen av de beskrivna 
beräkningsmetoderna under avsnitt 11 använder sig av verklig- eller 
standardiserad trafiksammansättning.  

Formel (9.1) och (9.2) beräknar dynamikfaktorn då spåret är 
omsorgsfullt underhållet respektive normalt underhållet enligt EN 
1991-2 (2007), avsnitt 6.4.5.2. 

Omsorgsfullt underhållet spår: 

    
    

√      
       (9.1) 

Där 1,00 ≤ Φ2 ≤ 1.67. 

Normalt underhållet spår: 

    
    

√      
       (9.2) 

Där 1,00 ≤ Φ3 ≤ 2,0. 
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LΦ = Bestämmande längd enligt EN 1991-2 (2007), avsnitt 6.4.5.3. 
I tabellen i detta avsnitt i eurokoden står det en fotnot där det 
rekommenderas när Φ3 ska tillämpas. Boverket justerar detta till Φ2, 
vilket är det som ska följas i Sverige.  

Om ingen dynamikfaktor är angiven, det vill säga att det inte finns 
någon uppgift på spårunderhållets kvalité, får omsorgsfullt underhållet 
spår tillämpas för broar i Sverige på alla banor enligt Boverket (2011), 
kapitel 1.2, paragraf 6. Tilläggen till eurokoderna från Boverket (2011) 
gäller alla järnvägsbroar i Sverige enligt Helsing (2012).     

Att det kan antas att spåret är omsorgsfullt underhållet utan vidare 
argument innebär troligen att Sverige anses ha en god tradition av att 
sköta om spåren avsedda för järnvägstrafik.   
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10 BERÄKNING AV SPÄNNINGAR  
Enligt EN 1992-1-1 (2008), avsnitt 6.8.2(1)P ska beräkningar av 
påkänningar vid utmattning baseras på ett antagande om spruckna 
tvärsnitt med försummande av betongens draghållhasthet och 
uppfyllande av kompabilitetsvillkor för töjningar.  

Vad gäller beräkningsprinciper för spänningar bör därför ett antagande 
om stadium II göras. Enligt Cederwall (1990) innebär stadium II att den 
dragna delen av betongtvärsnittet förutsätts vara sprucket och att 
betongen inte kan uppta några dragspänningar. Dessutom antas 
töjningarna i armering och omgivande betong helt följas åt.  

Hur beräkningar bör utföras för att ta fram aktuella spänningsnivåer är 
bristfälligt redovisat i eurokoderna. För detta måste hjälp tas av 
relevanta handböcker inom konstruktion, exempelvis vid beräkning av 
spänningar orsakade av moment och normalkraft. Förslagsvis kan 
dessa spänningar beräknas enligt Cederwall (1990) alternativt Engström 
(2007).  

I detta examensarbete refereras det till aktuella kapitel i Cederwall 
(1990) och Engström (2007). Troligen finns det även andra hjälpmedel 
än just dessa handböcker som är användbara vid 
spänningsberäkningar. Förslagen i Cederwall (1990) och Engström 
(2007) kan anses vara rimliga metoder att beräkna spänningar då de är 
väl utarbetade.   

Exempel på hur spänningsberäkningar kan gå till studeras i bilaga 4. 

10.1 Spänningar av moment och normalkraft 
Spänningar i armering och betong i ett tvärsnitt kan beräknas enligt 
Cederwall (1990), avsnitt 4.3:3. Där ges förslag på utformningar som 
påverkas antingen enbart av moment eller både av moment och 
normalkraft.  

Enligt Langemark (2013) finns det dock en annan metod att beräkna 
spänningar på angivet i Engström (2007), avsnitt B7. För en del anses 
denna metod mindre tidsödande. I det avsnittet beräknas spänningar 
genom att räkna om ett armerat betongtvärsnitt som ett ekvivalent 
betongtvärsnitt. Sedan med Naviers formel räknas spänningarna ut på 
olika nivåer i tvärsnittet. Dock behöver stålets och betongens olika 
elasticitetsmoduler beaktas.      
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10.2 Spänningar i betongtrycksträva av tvärkraft 
För att beräkna spänningar i trycksträvor finns ingen direkt metod att 
tillämpa i eurokoderna. Enligt Lykvist och Blom (2011) kan 
modifierande av formel (6.14) i EN 1992-1-1 (2008) göras för att räkna 
fram spänningar i trycksträvor. Denna formel beräknar till grunden 
tvärkraftsbärförmåga hos betong utrustad med tvärkraftsarmering.  

Föreslagen beräkningsgång återfinns i Lykvist och Blom (2011), avsnitt 
4.1.5.  

10.3 Spänningar i tvärkraftsarmering av tvärkraft 
Inte heller för beräkning av spänningar i tvärkraftsarmering finns 
någon direkt metod att tillämpa i eurokoderna. Enligt Lykvist och Blom 
(2011) kan modifierande av formel (6.13) i EN 1992-1-1 (2008) göras för 
att räkna fram spänningar i tvärkraftsarmering. Denna formel beräknar 
till grunden tvärkraftsbärförmåga hos tvärkraftsarmering.  

Föreslagen beräkningsgång återfinns i Lykvist och Blom (2011), avsnitt 
4.1.6.          

10.4 Justering av spänningsvidd vid spännarmering 
Enligt EN 1992-1-1 (2008), kapitel 6.8.2(2)P ska inverkan av olika 
vidhäftningsegenskaper för spännarmering och armering beaktas. 
Detta beaktas genom att armeringens spänningsvidd beräknad med 
antagande av perfekt vidhäftning ökas med faktorn η. η beräknas enligt 
formel (10.1) och i tabell 10.1 anges värdet på faktorn ξ.  

 

   
     

     √      ⁄  
  (10.1) 

 
AS = Armeringens area. 
AP = Spännarmeringens area. 
ØS = Armeringens största diameter. 
ØP = Spännarmeringens diameter eller ekvivalent diameter. 
ξ = Kvoten mellan vidhäftningshållfastheterna för vidhäftande 
spännarmering och för kamstål i betong.  

Observera att formel (10.1) endast kan tillämpas då ett betongtvärsnitt 
är utrustad med både vanlig armering och spännarmering.  
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Tabell 10.1, kvoten mellan vidhäftningshållfastheterna, ξ. 

  ξ  

Spännarmering Förespända Vidhäftande, 
efterspända 

  ≤C50/60 ≥C70/85 

Släta stänger och trådar inte tillämpligt 0,3 0,15 

Linor 0,6 0,5 0,25 

Profilerad tråd 0,7 0,6 0,3 

Kamstänger 0,8 0,7 0,35 

Anm: Mellan C50/60 och C70/85 får interpolerade värden användas. 
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11 BERÄKNINGSGÅNG FÖR 
UTMATTNINGSVERIFIERING 

Utmattningsverifieringen skall utföras separat för betong och stål. 
Bärverk eller bärverksdel som regelbundet utsätts för cykliska laster ska 
verifieras för utmattning. En brokonstruktion med stora trafiklaster 
hamnar i denna kategori (EN 1992-1-1, 2008, avsnitt 6.8.1).  

I bilaga 1 redovisas till vilken del i en armerad betongkonstruktion som 
vilken metod för utmattningsverifiering kan användas. Exempelvis 
visar den vilka metoder som kan användas för verifieringen av en 
betongtrycksträva och så vidare.  

De styrande dokumenten till beräkningsgången i detta avsnitt är 
Trafikverket (2011a), Trafikverket (2011b), eurokoderna och nationella 
val till eurokoderna från Boverket (2011). Trafikverket (2011a) gäller i 
första hand i detta examensarbete.    

11.1 Avgränsningar  
Detta examensarbete är i första hand riktat till brokonstruktörer. En 
rimlig avgränsning är därför att endast redovisa de beräkningsmetoder 
som troligen kommer att tillämpas i praktiken av dessa konstruktörer.  

I Helsing (2011) ges ett råd till brokonstruktörer hur en lämplig 
beräkningsgång bör se ut vid utmattningsverifiering av järnvägsbroar. 
Rådet är att först börja utmattningsverifieringen för betong och 
armering med en enkel spänningskontroll. Är inte denna verifiering 
tillfredsställande går nästa steg till Lambdametoden. Skulle det vissa 
sig att inte heller denna verifiering är tillfredställande bör 
förutsättningarna ändras. Det vill säga exempelvis dimensionera om 
brokonstruktionen, ändra tid för pålastning med mera. I ett sista steg, 
om det visat sig att förändrade förutsättningar är orealistiskt av diverse 
anledningar, exempelvis för kostsamt, kan verifieringen göras med 
Palmgren-Miners delskadehypotes.  

Det finns dock anledning att anta att Palmgren-Miners delskadehypotes 
inte kommer att tillämpas i praktiken då den anses krånglig med 
omfattande beräkningsarbete som följd. Att göra en fullständig 
delskadehypotes med alla delskador som uppstår kräver dessutom bra 
beräkningsprogram. I detta arbete redovisas därför endast metoderna 
enkel spänningskontroll och Lambdametoden för både betong och 
armering.      
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11.2 Utmattningsverifiering för betong 

11.2.1 Enkel spänningskontroll 
I EN 1992-1-1 (2008), avsnitt 6.8.7 anses att tillräcklig 
utmattningshållfasthet är uppnådd om villkoren vid den enkla 
spänningskontrollen uppfylls. 

Betong utsatt för moment och normalkraft 
Villkoret för den enkla spänningskontrollen då betong utsätts för 
moment och normalkraft redovisas i formel (11.1). Villkoret ställs upp 
enligt EN 1992-1-1 (2008), avsnitt 6.8.7(2). 

 
      

       
 [

        
      

       

                 
                 

 (11.1) 

σc,max = Den högsta tryckspänningen i tvärsnittet under frekvent 
lastkombination (tryckspänning positivt). 
σc,min = Den lägsta tryckspänningen i den del av tvärsnittet där σ c,max 

uppträder. Om σ c,min är dragspänning bör den sättas till 0.   

EN 1992-2 (2008), formel (6.76) beskriver hur betongens 
dimensionerande utmattningshållfasthet, fcd,fat beräknas. Detta 
redovisas i formel (11.2). 

                     (  
   

   
)            (11.2) 

k1 = 0,85, rekommenderat värde enligt Boverket (2011), kapitel 2.2, 
paragraf 1.  
βcc(t0) = Koefficient för betonghållfastheten vid första pålastningen. 
t0 = Betongens ålder i dagar vid start av cyklisk belastning av betongen. 

Koefficienten för betonghållfastheten beräknas enligt EN 1992-1-1 
(2008), formel (3.2). Beräkningen av denna koefficient redovisas i formel 
(11.3). 

            { [  (
  

 
)
   

]} (11.3) 
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t = Betongens ålder i dagar. 
s = Koefficient som beror av cementtyp: 

- 0,2 för cement i hållfasthetsklasserna CEM 42,5 R, CEM 52,5 N och 
CEM 52,5 R (klass R). 

- 0,25 för cement i hållfasthetsklasserna CEM 32,5 R, CEM 42,5 N 
(klass N).  

- 0,38 för cement i hållfasthetsklassen CEM 32,5 N (klass S). 

Formel (11.3) ger att om betongen får vila längre tid efter gjutning ökar 
dess utmattningshållfasthet.  

Betongtrycksträvor utsatta för tvärkraft 
Enligt EN 1992-1-1 (2008), avsnitt 6.8.7(3) får formel (11.1) även 
tillämpas vid utmattningsverifiering av trycksträvor i bärverk med 
tvärkraftsarmering utsatta för tvärkraft. Dock bör betongens 
dimensionerande utmattningshållfasthet, fcd,fat, reduceras med en faktor 
enligt EN 1992-1-1 (2008), avsnitt 6.2.2(6). Reduktionsfaktorn beräknas 
med formel (11.4) och den reducerade utmattningshållfastheten 
beräknas med formel (11.5). 

 ν     [  
   

   
]                (11.4) 

  
             ν         (11.5) 

Betong utsatt för tvärkraft, tvärsnitt utan tvärkraftsarmering 
Enligt EN 1992-1-1 (2008), avsnitt 6.8.7(4) krävs andra villkor för att 
undersöka om betongen motstår tvärkraftsutmattning om det i 
brottgränstillstånd har visat sig att det inte fordrats någon 
tvärkraftsarmering. Om tvärsnittet inte har tvärkraftsarmering är enkla 
spänningskontrollen den enda utmattningsverifiering som står till 
förfogande för utmattning på grund av tvärkraft. Formlerna (11.6) och 
(11.7) visar kraven som ställs för att undvika tvärkraftsutmattning. 

     
       

       
     (11.6) 

 
|       |

|     |
         

|       |

|     |
{

                    
                     

 

     
       

       
     (11.7) 

 
|       |

|     |
     

|       |

|     |
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VEd,max = Dimensioneringsvärde för största påförda tvärkraft under 
frekvent lastkombination. 
VEd,min = Dimensioneringsvärde för minsta påförda tvärkraft under 
frekvent lastkombination i det tvärsnitt där VEd,max uppträder. 
VRd,c = Dimensioneringsvärde för tvärkraftskapaciteten. 

Tvärkraftskapaciteten VRd,c beräknas enligt EN 1992-1-1 (2008), formel 
(6.2.a). 

11.2.2 Lambdametod-skadeekvivalent spänningsvidd 
Enligt EN 1992-2 (2008), avsnitt 6.8.7 får den så kallade 
Lambdametoden användas för järnvägsbroar vid 
utmattningsverifiering av betong utsatt för tryck. 

Detta är en stor skillnad och fördel jämfört med vägbroar där det inte 
finns någon Lambdametod att tillgripa för betong utsatt för tryck enligt 
Lykvist och Blom (2011). I EN 1992-2 (2008), bilaga NN.3.2 beskrivs 
beräkningsgången med Lambdametoden för järnvägsbroar. De formler 
och tabeller redovisade under det här avsnittet där det inte anges någon 
källa är tagna från denna bilaga.  

EN 1992-2 (2008), formel (NN.112) används för att avgöra om tillräcklig 
utmattningshållfasthet har uppnåtts. Detta villkor redovisas i formel 
(11.8). 

   
             

√      
    (11.8) 

Där formlerna (11.9)-(11.11) beskriver de ingående parametrarna. 

      
           

           
    (11.9) 

                
           

       
 (11.10) 

                
           

       
 (11.11) 
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σ cd,max,equ = Övre spänningar i det skadeekvivalenta spänningsspektrat 
med antal lastcykler N= 106. 
σ cd,min,equ = Undre spänningar i det skadeekvivalenta spänningsspektrat 
med antal lastcykler N= 106. 
fcd,fat = Betongens dimensionerande utmattningshållfasthet, se formel 
(11.2). 
ɣSd = Partialkoefficient som beaktar modellosäkerheten hos laster och 
lasteffekter enligt EN 1990 (2010), bilaga C.9. Rekommenderat värde 
1,0. En fråga angående detta ställdes till Eurokodhelpdesk år 2012 och 
svaret med 1,0 som förslag godkändes som rimligt av Trafikverket 19 
december 2012 (SIS 2012).   

Om formel (11.9)-(11.11) studeras framgår det att ɣsd och fcd,fat är 
konstanta och därför inte nödvändiga ur en matematisk synvinkel i 
formel (11.9). En förenkling kan göras enligt formel (11.12). 

      
           

           
  (11.12) 

De övre och under spänningarna i det skadeekvivalenta 
spänningsspektrat beräknas enligt formel (11.13) och (11.14). 

                                           (11.13) 

                                           (11.14) 

σ c,perm = Betongtryckspänning i karakteristisk lastkombination, utan 
LM71. 
σ c,max,71 = Max. betongtryckspänning i karakteristisk lastkombination  
med LM71 (och vid behov även med SW/0) och dynamikfaktor Φ 
enligt EN 1991-2 (2007), avsnitt 6.4.5.2. 
σ c,min,71 = Min. betongtryckspänning i karakteristisk lastkombination 
med LM71 (och vid behov även med SW/0) och dynamikfaktor Φ 
enligt EN 1991-2 (2007), avsnitt 6.4.5.2. 
λc = Korrektionsfaktor för beräkning av övre och undre spänningar i det 
skadeekvivalenta spänningsspektrat för spänningar orsakade av LM71 
(alternativt SW/0). 

Vid Lambdametoden för betong inkluderas inte andra variabla laster än 
trafiklasten vid spänningsberäkningarna vilket togs upp i avsnitt 8.2. 
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Korrektionsfaktorns uppgift är att beakta permanent spänning, 
spännvidd, årlig trafikvolym, dimensionerande livslängd samt antal 
spår. Korrektionsfaktorn beräknas enligt formel (11.15). 

                           (11.15) 

λc,0 = Faktor som beaktar permanent spänning. 
λc,1 = Faktor beroende av typ av bärverk som beaktar trafikens inverkan 
med hänsyn till spännvidd. 
λc,2,3 = Faktor som beaktar trafikvolym och brons dimensionerande 
livslängd. 
λc,4 = Faktor som används vid belastning på mer än ett spår, för broar 
med fler spår bör utmattningslasten appliceras på högst två spår i 
ogynnsammaste läget. Denna sätts till 1,0 vid broar med endast ett spår. 

De ingående faktorerna λc,0, λc,2,3 och  λc,4 i formel (11.15) beräknas enligt 
formlerna (11.16)-(11.21). 

              
       

       
                (11.16) 

                                               (11.17) 

          
 

 
   [

   

      ]  
 

 
    [

      

   
] (11.18) 

Vol = Trafikvolym (ton/år/spår). Vid α=1.6 sätts volymen till 34,7 x 106 
ton/år/spår och för α=1.33 sätts volymen till 25,06 x 106 ton/år/spår 
enligt Trafikverket (2011a), avsnitt B.3.2.1.4v.      
NYears = 120år, brons dimensionerande livslängd, rekommenderat enligt 
Boverket (2011), kapitel 1.2, paragraf 14 och krav enligt Trafikverket 
(2011a).  

        
 

 
                    (11.19) 

                   (11.20) 

   
             

     
  (11.21) 
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n = Andel trafik som passerar bron samtidigt, rekommenderat värde är 
0,12 enligt EN 1992-2 (2008), bilaga NN.3.2. 
σc1,σc2 = Tryckspänning av LM71 på ett spår (och vid behov även av 
SW/0), inklusive dynamikfaktor Φ enligt EN 1991-2 (2007), avsnitt 
6.4.5.2. 
σc1+2 = Tryckspänning av LM71 på två spår (och vid behov även av 
SW/0), inklusive dynamikfaktor Φ enligt EN 1991-2 (2007), avsnitt 
6.4.5.2. 

Den ingående faktorn λc,1 i formel (11.15) kan bestämmas genom tabell 
11.1-11.4. Vid L mellan 2m och 20m kan λc,1 beräknas med formel 
(11.22). 

Enligt Trafikverket (2011a), avsnitt D.2.1g ska L bestämmas enligt EN 
1993-2 (2009), avsnitt 9.5.3(4)a. Detta avsnitt ska gälla både för moment 
och tvärkraft eftersom EN 1993-2 (2009), avsnitt 9.5.3(4)b inte är 
tillämplig på betongkonstruktioner enligt Trafikverket (2011b), avsnitt 
D.2.1g. Figur 11.1 är till hjälp för att visa vad som är fält- respektive 
upplagsområde. Den tillhörande beskrivningen är till hjälp för att ta 
fram längden för L enligt EN 1993-2 (2009), avsnitt 9.5.3(4). 

 
Figur 11.1, Lägen för fält- och upplagsområde. 

För böjmoment och tvärkraft, beskrivning till figur 11.1: 

 För en fritt upplagd balk: L= Li.  

 För ett kontinuerligt spann i fältområdet: L= Li för spannet i 
fråga. 

 För ett kontinuerligt spann i upplagsområdet: L= medelvärdet 
av de två spännvidderna Li och Lj invid upplaget. 
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Tabell 11.1, värden på λc,1 för fritt upplagda balkar. 

 L [m] s* (normaltrafik) h* (tung trafik) 

 Tryckzon ≤2 

≥20 

0,70 

0,75 

0,70 

0,75 

 Tryckt dragzon, 
förspänning 

≤2 

≥20 

0,95 

0,90 

1,00 

0,90 

 
Tabell 11.2, värden på λc,1 för kontinuerliga balkar (innerfack). 

 L [m] s* (normaltrafik) h* (tung trafik) 

Tryckzon ≤2 

≥20 

0,75 

0,55 

0,90 

0,55 

 Tryckt dragzon, 
förspänning 

≤2 

≥20 

1,05 

0,65 

1,15 

0,70 

 

Tabell 11.3, värden på λc,1 för kontinuerliga balkar (ändfack). 

 L [m] s* (normaltrafik) h* (tung trafik) 

 Tryckzon ≤2 

≥20 

0,75 

0,70 

0,80 

0,70 

 Tryckt dragzon,  
förspänning 

≤2 

≥20 

1,10 

0,70 

1,20 

0,70 
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Tabell 11.4, värden på λc,1 för kontinuerliga balkar (område vid mellanstöd). 

 L [m] s* (normaltrafik) h* (tung trafik) 

 Tryckzon ≤2 

≥20 

0,70 

0,85 

0,75 

0,85 

 Tryckt dragzon,  
förspänning 

≤2 

≥20 

1,10 

0,80 

1,15 

0,85 

 
För att ta fram λ för 2m<L<20m gäller formel (11.22).   

                  [                  ]             (11.22) 

 
λc,1(2m) = Värdet på λc,1 för L=2m. 
λc,1(20m) = Värdet på λc,1 för L=20m. 
λc,1(L) = Värdet på λc,1 för 2m <L< 20m. 

Enligt Trafikverket (2011a), avsnitt D.2.1g ska värdet på λc,1 som tas 
fram i tabellerna 11.1-11.4 modifieras. Värdet sätts till det värde som 
ges för tung trafik multiplicerat med en faktor som är lika med det 
värde på α som gäller för bron (1.33 eller 1.60) vid L=0m och sedan 
avtar rätlinjigt till 1,0 vid L=10m. 

Tabell 11.5 redovisar med vilken faktor λc,1 ska modifieras när 0m ≤L≤ 
10m då α är 1.33 respektive 1.60. Tung trafik vid val av λ (axeltryck upp 
till 25 ton) ska inte blandas ihop med tung massgodstrafik som används 
vid valet av α. I det senare fallet är det är fråga om trafiken på 
Malmbanan som har upp till 30 tons axeltryck enligt Helsing (2013).   
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Tabell 11.5, modifieringsfaktor för 0m ≤ L ≤ 10m.  

L [m] α  
(tung massgodstrafik) 

α  
(övrig trafik) 

0 1.6 1.33 

1 1,54 1,297 

2 1,48 1,264 

3 1,42 1,231 

4 1,36 1,198 

5 1,3 1,165 

6 1,24 1,132 

7 1,18 1,099 

8 1,12 1,066 

9 1,06 1,033 

10 1,0 1,0 

 

11.3 Utmattningsverifiering för armering 

11.3.1 Enkel spänningskontroll 
Enligt EN 1992-1-1 (2008), avsnitt 6.8.6 får tillräcklig 
utmattningshållfasthet förutsättas föreligga för icke svetsade, dragna 
armeringsstänger om den uppkomna spänningsvidden är mindre än ett 
rekommenderat värde som enligt de nationella valen gäller i Sverige. 
Denna kontroll gäller inte spännarmering vilket framgår bättre i 
eurokoden som är skriven på engelska. Det är nämligen svårt att 
bestämma en utmattningsgräns för spännarmering enligt Gylltoft, K. 
(2008). Spännarmering hänvisas först och främst till Lambdametoden, 
se bilaga 1.     
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Formel (11.23) redovisar villkoret med rekommenderat maximumvärde 
på spänningsvidden. 

          (11.23) 

k1 = 70MPa. 

I EN 1992-1-1 (2008), avsnitt 6.8.6 finns även en enkel spänningskontroll 
för svetsade, dragna armeringsstänger. Formel (11.24) visar detta 
villkor med rekommenderat maximumvärde på spänningsvidden. 

          (11.24) 

k2 = 35MPa. 

Uppfylls det givna villkoret krävs inga vidare verifieringar med hänsyn 
till utmattning. 

11.3.2 Lambdametod-skadeekvivalent spänningsvidd 
EN 1992-2 (2008), bilaga NN.3.1 beskriver hur utmattningsverifiering 
med Lambdametoden ska genomföras för armering och 
spännarmering. De formler och tabeller under det här avsnittet där det 
inte anges någon källa är tagna från denna bilaga. Lambdametoden för 
armering har skillnader som bör beaktas jämfört med Lambdametoden 
tillämpad på tryckt betong. EN 1992-1-1 (2008), formel (6.71) beskriver 
villkoret som måste uppfyllas för att tillräcklig utmattningshållfasthet 
kan anses föreligga för armering, spännarmering samt 
skarvanordningar. Detta villkor redovisas i formel (11.25). 

                 
   

       
  

      
 (11.25)   

 ɣF,fat = Partialkoefficient för utmattningslaster, rekommenderat värde 
1,0 enligt EN 1992-1-1 (2008), avsnitt 6.8.4(1). 
∆σS,equ(N*) = Skadeekvivalent spänningsvidd för olika armeringstyper 
med beaktande av antalet lastcykler N*. 
∆σS,Rsk (N*) = Spänningsvidden vid N* cykler, N* är olika för olika typ 
av armering, se tabell 11.6 och 11.7.    
ɣS,fat = Partialkoefficient för armerings- eller förspänningsstål vid 
utmattningslast, rekommenderat värde är 1,15 enligt EN 1992-1-1 
(2008), tabell 2.1N.  

Enligt EN 1992-1-1 (2008), tabell 6.3N och 6.4N kan ∆σS,Rsk bestämmas 
utifrån Wöhler-kurvor. Värden på ∆σS,Rsk redovisas i tabellerna 11.6-
11.7. 
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Tabell 11.6, parametrar till Wöhler-kurvor för armering. 

Armeringstyp  Spännings-
exponent 

∆σS,Rsk  

[MPa] 

N* k1 k2 Vid N*  
cykler 

Raka och bockade stänger1 106 5 9 162,5 

Svetsade nät av stänger och tråd 107 3 5 58,5 

Skarvanordningar 107 3 5 35 

Anm.1: Värden för ∆σS,Rsk då stänger är bockade bör bestämmas med en 
reduktionsfaktor:  
ζ=0,35 0,026D/ø, där D är bockningsdiameter och ø är stångdiameter. 

Anm.1 visar att värdet på tillåtna spänningsvidden vid ett visst antal 
spänningscykler minskar om de ospända armeringsstängerna är 
bockade. Detta ger att bockade stänger är ogynnsamt ur 
utmattningssynpunkt.    

Tabell 11.7, parametrar till Wöhler-kurvor för spännarmering.  

Wöhler-kurva för 
spännarmering använd till  

 Spänningsexponent ∆σS,Rsk  

[MPa] 

N* k1 k2 Vid N*  
cykler 

Förspänning 106 5 9 185 

Efterspänning 

-Enstaka lina i foderrör av 
plast 

-Raka & krökta spännenheter i  
foderrör av plast 

-Krökta spännenheter i 
foderrör av stål 

-Skarvanordningar 

 

106 

 
106 

 
106 

 
106 

 

5 

 
5 

 
5 

 
5 

 

9 

 
10 

 
7 

 
5 

 

185 

 
150 

 
120 

 
80 
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Om formel (11.25) samt tillhörande tabell 11.6 studeras med 
användande av de angivna rekommenderade värdena på 
partialkoefficienterna enligt EN 1992-1-1 (2008) framgår det att detta 
villkor kan förenklas. Exempelvis för armering med raka eller bockade 
stänger kan förenklingarna enligt formlerna (11.26) och (11.27) göras. 

Raka armeringsstänger: 

          
   

     

    
          

             (11.26) 

För bockade armeringsstänger används dessutom en reduktionsfaktor: 

          
               (11.27) 

∆σS,equ bestäms enligt 1992-2 (2008), bilaga NN.3.1. Formel (11.28) visar 
grundformeln som används för att bestämma skadeekvivalent 
spänningsvidd för armering och spännarmering i järnvägsbroar. 

                      (11.28) 

λs = Korrektionsfaktor för bestämning av skadeekvivalent 
spänningsvidd för spänningar orsakade av Φ multiplicerat med Δσs,71. 
Φ = Dynamikfaktor enligt EN 1991-2 (2007), avsnitt 6.4.5.2. 
Δσs,71 = spänningsvidd orsakad av LM71 (och vid behov även av 
SW/0), men exklusive , placerad i ogynnsammaste läge för 
bärverksdelen i fråga. För broar med flera spår bör LM71 (och vid 
behov även SW/0) appliceras på högst två spår. 

Korrektionsfaktorns uppgift är att beakta spännvidd, årlig trafikvolym, 
dimensionerande livslängd samt antal spår. Här finns en skillnad 
jämfört med Lambdametoden för betong där korrektionsfaktorn även 
beaktar permanent spänning, vilket alltså inte är aktuellt för armering 
och spännarmering. Korrektionsfaktorn beräknas med formel (11.29).  

                         (11.29) 

λs,1= Faktor som beaktar typ av bärverk samt trafikens inverkan med 
hänsyn till spännvidd. 
λs,2 = Faktor som beaktar trafikvolym. 
λs,3 = Faktor som beaktar brons dimensionerande livslängd. 
λs,4 = Faktor som används vid belastning på mer än ett spår, för broar 
med fler spår bör utmattningslasten appliceras på högst två spår i 
ogynnsammaste läget. Denna sätts till 1,0 vid broar med endast ett spår. 
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De ingående faktorerna λs,2, λs,3 och  λs,4 i formel (11.29) redovisas i 
formlerna (11.30)-(11.34). 

      √
   

      

  
  (11.30) 

Vol = Trafikvolym (ton/år/spår). Vid α=1.6 sätts volymen till 34,7 x 106 
ton/år/spår och för α=1.33 sätts volymen till 25,06 x 106 ton/år/spår 
enligt Trafikverket (2011a), avsnitt B.3.2.1.4v.      
k2 = Lutning på aktuell Wöhler-kurva enligt tabell 11.6 och 11.7. 

      √
      

   

  
  (11.31) 

NYears = 120år, brons dimensionerande livslängd, rekommenderat enligt 
Boverket (2011), kapitel 1.2, paragraf 14 och krav enligt Trafikverket 
(2011a).  

      √         
          

  
  

 (11.32) 

    
   

     
   (11.33) 

    
   

     
   (11.34) 

n = Andel trafik som passerar bron samtidigt, rekommenderat värde är 
0,12 enligt EN 1992-2 (2008), bilaga NN.3.1. 
∆σ1,∆σ2 = Spänningsvidd av LM71 (och vid behov även av SW/0), på 
ett spår i betraktat snitt. 
∆σ1+2 = Spänningsvidd i samma snitt av LM71 (och vid behov även av 
SW/0) på två spår.  

Om tryckspänningar endast förekommer under trafiklast på ett av 
spåren sätts motsvarande värde till sj = 0. 

Den ingående faktorn λs,1 bestäms på liknande sätt som faktor λc,1 för 
betongen. λs,1  i formel (11.29) kan bestämmas genom tabell 11.8-11.11 
och vid L mellan 2m och 20m kan λs,1 beräknas med formel (11.35). 
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Enligt Trafikverket (2011a), avsnitt D.2.1g ska L bestämmas enligt EN 
1993-2 (2009), avsnitt 9.5.3(4)a. Detta avsnitt ska gälla både för moment 
och tvärkraft eftersom EN 1993-2 (2009), avsnitt 9.5.3(4)b inte är 
tillämplig på betongkonstruktioner enligt Trafikverket (2011b), avsnitt 
D.2.1g. Figur 11.2 är till hjälp för att visa vad som är fält- respektive 
upplagsområde. Den tillhörande beskrivningen är till hjälp för att ta 
fram längden för L enligt EN 1993-2 (2009), avsnitt 9.5.3(4).  

 
Figur 11.2, Lägen för fält- och upplagsområde. 

För böjmoment och tvärkraft, beskrivning till figur 11.2: 

 För en fritt upplagd balk: L= Li.  

 För ett kontinuerligt spann i fältområdet: L= Li för spannet i 
fråga. 

 För ett kontinuerligt spann i upplagsområdet: L= medelvärdet 
av de två spännvidderna Li och Lj invid upplaget. 

Tabell 11.8, värden på λs,1 för fritt upplagda balkar. 

 L [m] s* (normaltrafik) h* (tung trafik) 

[1] 

 

≤2 

≥20 

0,90 

0,65 

0,95 

0,70 

[2] 

 

≤2 

≥20 

1,00 

0,70 

1,05 

0,70 

[3] ≤2 

≥20 

1,25 

0,75 

1,35 

0,75 

[4] ≤2 

≥20 

0,80 

0,40 

0,85 

0,40 
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Tabell 11.9, värden på λs,1 för kontinuerliga balkar (innerfack). 

 L [m] s* (normaltrafik) h* (tung trafik) 

[1] 

 

≤2 

≥20 

0,95 

0,50 

1,05 

0,55 

[2] 

 

≤2 

≥20 

1,00 

0,55 

1,15 

0,55 

[3] ≤2 

≥20 

1,25 

0,55 

1,40 

0,55 

[4] ≤2 

≥20 

0,75 

0,35 

0,90 

0,30 

 

Tabell 11.10, värden på λs,1 för kontinuerliga balkar (ändfack). 

 L [m] s* (normaltrafik) h* (tung trafik) 

[1] 

 

≤2 

≥20 

0,90 

0,65 

1,00 

0,65 

[2] 

 

≤2 

≥20 

1,05 

0,65 

1,15 

0,65 

[3] ≤2 

≥20 

1,30 

0,65 

1,45 

0,70 

[4] ≤2 

≥20 

0,80 

0,35 

0,90 

0,35 
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Tabell 11.11, värden på λs,1 för kontinuerliga balkar (område vid mellanstöd). 

 L [m] s* (normaltrafik) h* (tung trafik) 

[1] 

 

≤2 

≥20 

0,85 

0,70 

0,85 

0,75 

[2] 

 

≤2 

≥20 

0,90 

0,70 

0,95 

0,75 

[3] ≤2 

≥20 

1,10 

0,75 

1,10 

0,80 

[4] ≤2 

≥20 

0,70 

0,35 

0,70 

0,40 

 

[1] = Armering, förespänd armering (all), efterspänd armering (linor i 
plasthöljen samt raka kablar i stålrör). 
[2] = Efterspänd armering (krökta kablar i stålrör); Wöhler-kurva med 
k1=3, k2=7 och N*=106. 
[3] = Skarvanordningar (spännarmering); Wöhler-kurva med k1=3, k2=5 
och N*=106.  
[4] = Skarvanordningar (ospänd armering); häftsvetsade och 
stumsvetsade stänger; Wöhler-kurva med k1=3, k2=5 och N*=107. 

För att ta fram λ för 2m <L< 20m gäller formel (11.35). 

                  [                  ]             (11.35) 

. 
λs,1(2m) = Värdet på λs,1 för L=2m. 
λs,1(20m) = Värdet på λs,1 för L=20m. 
λs,1(L) = Värdet på λs,1 för 2m <L< 20m. 

Enligt Trafikverket (2011a), avsnitt D.2.1g ska värdet på λs,1 som tas 
fram i tabellerna 11.8-11.11 modifieras. Värdet sätts till det värde som 
ges för tung trafik multiplicerat med en faktor som är lika med det 
värde på α som gäller för bron (1.33 eller 1.60) vid L=0m och sedan 
avtar rätlinjigt till 1,0 vid L=10m. 
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Tabell 11.12 redovisar med vilken faktor λs,1 ska modifieras när 0m ≤L≤ 
10m  då α är 1.33 respektive 1.60. Tung trafik vid val av λ (axeltryck 
upp till 25 ton) ska inte blandas ihop med tung massgodstrafik som 
används vid valet av α. I det senare fallet är det är fråga om trafiken på 
Malmbanan som har upp till 30 tons axeltryck enligt Helsing (2013).  

Tabell 11.12, modifieringsfaktor för 0m ≤ L ≤ 10m.  

L [m] α  
(tung massgodstrafik) 

α  
(övrig trafik) 

0 1.6 1.33 

1 1,54 1,297 

2 1,48 1,264 

3 1,42 1,231 

4 1,36 1,198 

5 1,3 1,165 

6 1,24 1,132 

7 1,18 1,099 

8 1,12 1,066 

9 1,06 1,033 

10 1,0 1,0 
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12 EXEMPELBERÄKNING 
Syftet med exempelberäkningen är upptäcka eventuella svårigheter 
med metoderna för utmattningsverifiering genom att använda dessa i 
praktiken. Bromodellen som används i exemplet är i grunden samma 
som användes i Lykvist och Blom (2011), det vill säga en tvåspanns 
plattbro med ändskärmar. Två modifieringar behöver dock göras. 
Beläggningen på vägbron byts ut till ballast och armeringsmängden, 
både tvärkraftsarmering och böjarmering, ökas för att anpassas till 
järnvägstrafik.  

För att göra exemplet överskådligt väljs ett snitt. Efter samråd med 
brokonstruktörer från Ramböll, Bro- och Tunnelenheten i Stockholm 
redovisas ett snitt över mittenstödet. Vid mittenstödet är det nämligen 
stor risk för utmattningsbrott alternativt utmattningsskador.  

Snittkrafterna över mittenstödet som används i beräkningarna tas fram 
i dataprogrammet Brigade standard. För att beräkna tillräcklig 
armeringsmängd i brott- och bruksgränstillstånd används 
beräkningsmallar tillgängliga på Ramböll, Bro- och Tunnelenheten i 
Stockholm.  

Enkla spänningskontrollen och Lambdametoden är de metoder som 
använts vid exempelberäkningen eftersom avgränsningen att undvika 
Palmgren-Miners delskadehypotes gjordes i avsnitt 11.1.  

I avsnitten nedan redovisas kommentarer, viktiga ingångsdata och 
slutsatser till exempelberäkningen. I bilaga 4 redovisas 
beräkningsgångar, resultat och övriga ingångsdata vid 
utmattningsverifieringarna. Beräkningarna har utförts i Mathcad 15.0.  
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12.1 Indata, geometri och undersökt snitt     
Innan utmattningsverifieringen gjordes rimliga antagande i samråd 
med konstruktörer från Ramböll, Bro- och Tunnelenheten i Stockholm. 
Dessa antaganden och givna parametrar används vid 
dimensioneringen i brott- och bruksgränstillstånd och vid första skedet 
av utmattningsverifieringen. Det visade sig senare att vissa indata 
behövde modifieras för att betongkonstruktionen inte skulle riskera 
utmattningsproblematik. I tabell 12.1 redovisas första valen av indata 
samt modifieringen av indata för att undvika utmattning. Övriga indata 
som inte redovisas i tabellen återfinns i exempelberäkningen i bilaga 4. 
Figur 12.1 visar var på brokonstruktionen enmetersstrimlan är 
undersökt, enmetersstrimlan är undersökt vid A-A. Figur 12.2 visar 
brokonstruktionens geometri i sin helhet, figuren är hämtad från 
Lykvist och Blom (2011).  

Tabell 12.1, indata till exempelberäkning. 

Beskrivning Ursprunglig  
indata 

Modifierad 
indata 

Stålets elasticitetsmodul, Es 200GPa - 

Betongens tryckhållfasthet, fck C35/45 C40/50 

Cementklass N S 

Livslängd för bron, Nyears   120år - 

Lutning på trycksträva, θd 21,8° - 

Lutning på bygel, α 90° - 

Tid till pålastning, t0  28dagar 50dagar 

Slutligt kryptal, φ(∞,t0)  1,5 - 

Täckande betongskikt, TB 35mm - 

Avstånd armering i vertikalled, c 63mm - 

Justering av trafiktyngd, α  1.33 - 

Spårkvalité Φ2 - 



 

49 
 

EXEMPELBERÄKNING 

 

Figur 12.1, planvy av brokonstruktionen, enmetersstrimla undersökt vid A-A. 
Längder i mm. 

 

12.2 Brott- och bruksgränstillstånd  
Armeringsbehovet över mittenstödet bestäms med hjälp av 
snittkraftsanalyser från dataprogrammet Brigade standard och färdiga 
beräkningsmallar i dataprogrammet Excel utarbetade av Ramböll, Bro- 
och tunnelenheten i Stockholm. En enmetersstrimla analyseras och 
dimensioneras. Detta tvärsnitt antas vara enkelarmerat vid bestämning 
av armeringsmängd.  

Armeringen placeras i överkant av tvärsnittet eftersom drag 
uppkommer i översidan på betongkonstruktionen över stödet. I 
praktiken är tvärsnittet dubbelarmerat då minimiarmering placeras i 

Figur 12.2, geometri för brokonstruktionen. 
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underkant av tvärsnittet. Att anta att tvärsnittet är enkelarmerat ger 
säkrare resultat då det hade krävts mindre dragarmering om hänsyn 
tagits till minimiarmeringen. Därför kan denna förenkling anses vara 
godtagbar. Dock beaktas minimiarmeringen vid metoderna för 
utmattningsverifiering.  

Bilaga 3 visar excelarken med resultat från dimensioneringen av 
tvärkraft- och dragarmeringen i brott- och bruksgränstillstånd. 
Dessutom redovisas indata i dessa excelark. Mängden minimiarmering 
baseras på Trafikverket (2011a), avsnitt D.1.4.1.1. Tabell 12.2 redovisar 
armeringsbehovet för den studerade enmetersstrimlan enligt figur 12.1.  

Figur 12.5 illustrerar hur betongtvärsnittet utformas för att uppfylla 
armeringsbehovet. Figurerna 12.3 och 12.4 visar bilder från 
snittkraftsanalyserna med Brigade standard. Bilderna visar vilket 
moment och vilken tvärkraft som utbildas på järnvägsbron med 
lastkombinationer i brottgränstillstånd. Liknande analyser har även 
gjorts med andra lastkombinationer för att anpassas till aktuell 
beräkning. Exempelvis användes frekvent- och karakteristisk 
lastkombination för att ta fram snittkrafter till 
utmattningsverifieringarna.  

Tabell 12.2, armeringsmängd i brott- och bruksgränstillstånd. 

Armeringstyp Mängd  
[mm2] 

Stångdimension  
[mm] 

Antal 
stänger 

Dragarmering 166650 25 34 

Tvärkraftsarmering 3180 16 16 

Minimiarmering 560 12 5 

Anm: Mängden tvärkraftsarmering är på en m2. Det vill säga 16 stänger 
placeras ut i tvärsnittets bredd på 1m och sedan i längdled 1m. 
Mängden drag- och minimiarmering är i tvärsnittet. Se figur 12.5.  
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Figur 12.3, snittkraftsanalys i Brigade standard, moment i kNm/m. 

 

Figur 12.4, snittkraftsanalys i Brigade standard, tvärkraft i kN/m. 

 

Figur 12.5, enmetersstrimlans tvärsnitt i brott- och bruksgränstillstånd. 
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12.3 Utmattningsverifiering 
Vid utmattningsverifieringen framkom det att utformningen av 
betongtvärsnittet med armering i brott- och bruksgränstillstånd 
behövde ändras för att klara kraven vad gäller utmattning. Denna 
ändring visas i figur 12.6. Kommentarer i avsnitten nedan baseras både 
på det ursprungliga armerade betongtvärsnittet samt tvärsnittet som 
modifierats med hänsyn till utmattning. Exempelberäkningen i bilaga 4 
baseras på tvärsnittet och indata som modifierats.   

Tabell 12.1, figur 12.5 och 12.6 visar vilka modifieringar som är 
nödvändiga för att undvika att tvärkraftsarmeringen och den tryckta 
betongen utsatt för moment inte ska utmattas. Mängden 
tvärkraftsarmering ökas för att denna armering ska klara 
utmattningsverifieringen. De övriga modifieringar beror på att den 
tryckta betongen utsatt för moment inte ska utmattas.  

Ett antagande om att betongkonstruktionen utsätts för ren böjning görs 
då normalkrafterna är relativt små i förhållande till de belastande 
momenten.  

Fyra fall undersöks med den enkla spänningskontrollen och det fall 
som anses ogynnsammast ur utmattningssynpunkt genom att studera 
resultatet undersöks vidare med Lambdametoden. De fyra fallen är 
maxvärde på permanent last med LM71, minvärde på permanent last 
och LM71, maxvärde på permanent last med SW/0 och minvärde på 
permanent last och SW/0.    

 

Figur 12.6, enmetersstrimlans tvärsnitt med hänsyn tagen till utmattning. 
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12.3.1 Betong utsatt för moment  
För att klara kraven vid utmattningsverifieringen krävs modifieringar 
av den ursprungliga betongkonstruktionen. Viktiga ändringar för att 
slutligen klara verifieringen för betong utsatt för moment är att öka 
mängden tryckarmering, öka antalet dagar innan pålastning på den 
nygjutna betongen, öka betongkvalitén och val av en ur 
utmattningssynpunkt gynnsammare cementtyp.   

Tvärsnitt och indata innan modifiering 
Inget av de fyra fallen klarar utmattningsverifieringen med den enkla 
spänningskontrollen. Det ogynnsammaste fallet är då maxvärde på 
permanent last väljs och trafiklasten är SW/0. En vidare verifiering görs 
med Lambdametoden för detta fall.  

Resultatet med Lambdametoden är inte heller det tillfredställande för 
det ogynnsammaste fallet.   

Tvärsnitt och indata efter modifiering 
Endast ett av de fyra fallen klarar utmattningsverifieringen med den 
enkla spänningskontrollen. Det fall som klarar kontrollen är den då 
minvärde på permanent last väljs och trafiklasten är LM71. Fallet med 
maxvärde på permanent last och trafiklasten SW/0 är det fall enligt 
resultatet från den enkla spänningskontrollen som är det mest 
ogynnsamma.  

Med Lambdametoden används fallet med maxvärde på permanent last 
och trafiklasten SW/0. Betongen som utsätts för moment och detta 
lastfall lägger grund för alla nödvändiga modifieringar förutom att öka 
tvärkraftarmeringen. Efter att modifieringarna görs klarar fallet 
utmattningsverifieringen.    

12.3.2 Betongtrycksträvor utsatta för tvärkraft  
När en betongkonstruktion i en järnvägsbro utrustas med 
tvärkraftsarmering behöver en utmattningsverifiering göras för 
spänningsväxlingarna som bildas i betongtrycksträvorna av tvärkraft. 
Verifieringen av betongtrycksträvorna är tillfredställande och bidrar 
inte till modifieringarna av tvärsnitt och indata.  
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Tvärsnitt och indata innan modifiering 
Inget fall klarar utmattningsverifieringen med enkla 
spänningskontrollen. Fallet då maxvärde på permanent last väljs och 
trafiklasten är SW/0 är det mest ogynnsamma och bör därför 
undersökas vidare med Lambdametoden. Alla fall undersöks vidare 
med Lambdametoden eftersom detta inte är tidskrävande då det 
handlar om tvärkraft.  

Utmattningsverifieringen med Lambdametoden är tillfredsställande för 
alla fyra fall, med god marginal.  

Tvärsnitt och indata efter modifiering 
Ett fall klarar utmattningsverifieringen med enkla spänningskontrollen 
efter modifiering av tvärsnitt och indata. Fallet som ger 
tillfredsställande utmattningsverifiering är det då minvärde på 
permanent last och LM71 väljs.  

Trycksträvorna klarar utmattningsverifieringen med Lambdametoden 
för tvärsnitt och indata som inte modifierats och då givetvis även med 
tvärsnitt och indata som modifierats.          

12.3.3 Dragna armeringsstänger    
Verifieringen av de dragna armeringstängerna är tillfredställande och 
bidrar inte till modifieringarna av tvärsnitt och indata. En bidragande 
faktor är troligen att tvärsnittet dimensionerats som om det vore 
enkelarmerat för att ge ett mer övergripande exempel, trots att det är i 
verkligheten är dubbelarmerat. Detta ger givetvis en grad av 
överdimensionering i brott- och bruksgränstillstånd. Spänningsvidd i 
det yttersta armeringslagret är det relevanta i exempelberäkningen.    

Tvärsnitt och indata innan modifiering 
Inget av de fyra fallen klarar kravet på 70MPa i spänningsvidd som 
ställs i den enkla spänningskontrollen. Fallen med maxvärde på 
permanent last och trafiklast SW/0 och minvärde på permanent last 
och trafiklast SW/0 är de mest ogynnsamma och undersöks därför 
vidare med Lambdametoden.  

Armeringen klarar utmattningsverifieringen med Lambdametoden för 
de två ogynnsammaste fallen. Verifieringen är tillfredsställande med 
god marginal. 

  



 

55 
 

EXEMPELBERÄKNING 

Tvärsnitt och indata efter modifiering   
Efter modifieringen är spänningsvidden för alla fyra fall fortfarande 
större än de 70MPa som den enkla spänningskontrollen har som krav. 
De två ogynnsammaste fallen, det vill säga de fall med SW/0 som 
trafiklast, undersöks vidare med Lambdametoden. 

Dragarmeringen klarar utmattningsverifieringen med Lambdametoden 
för tvärsnitt och indata som inte modifierats och då givetvis även med 
tvärsnitt och indata som modifierats.             

12.3.4 Tvärkraftsarmering 
För att klara kraven vid utmattningsverifieringen krävs modifieringar 
av den ursprungliga mängden tvärkraftsarmering. Den ursprungliga 
mängden tvärkraftsarmering bestäms i brott- och bruksgränstillstånd. 
När armeringsstänger bockas föreligger en större risk för utmattning än 
hos raka armeringsstänger.  

Tvärsnitt och indata innan modifiering 
Inget av de fyra fallen klarar utmattningsverifieringen med den enkla 
spänningskontrollen. Kravet i spänningsvidd på max 70MPa är långt 
ifrån att tillgodoses för alla fall. Det ogynnsammaste lastfallen för 
tvärkraftsarmeringen är antingen det då maxvärde på permanent last 
väljs och trafiklasten är SW/0 eller minvärde på permanent last väljs 
och trafiklasten är SW/0. Dessa två fall med SW/0 som trafiklast 
undersöks vidare med Lambdametoden.   

Lambdametoden visar att tvärkraftsarmeringen som är framräknad i 
brott- och bruksgränstillstånd inte är tillräcklig för att klara 
utmattningsverifieringen.  

Tvärsnitt och indata efter modifiering 
Efter modifieringen är spänningsvidden för alla fyra fall fortfarande 
större än de 70MPa som den enkla spänningskontrollen har som krav 
för tvärkraftsarmeringen. De två ogynnsammaste fallen, det vill säga de 
fall med SW/0 som trafiklast, undersöks vidare med Lambdametoden. 

Med Lambdametoden används fallen med SW/0 som trafiklast. 
Utmattning i tvärkraftsarmeringen och dessa lastfall lägger grunden för 
modifieringen att öka mängden tvärkraftsarmering. Efter modifieringen 
att öka mängden tvärkraftsarmering klarar fallen 
utmattningsverifieringen.   
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12.4 Slutsatser till exempelberäkning 
Att bestämma spänningsnivåerna i den armerade 
betongkonstruktionen har varit en svårighet med exempelberäkningen. 
För betongen ska max- och minspänningar bestämmas. Svårigheten i att 
bestämma betongens spänningsnivåer är avvägningen om vilka laster 
och fenomen som kan försummas i beräkningen och samtidigt inte ge 
någon märkbar skillnad i resultatet vid utmattningsverifieringen.  

För armeringen är däremot spänningsvidd det intressanta. I 
eurokoderna är det lätt hänt att bedöma det som att endast hänsyn till 
trafiklasten behöver tas vid beräkning av spänningsvidd. EN 1992-2 
(2008), bilaga NN.3.1 är ett avsnitt där denna tolkning kan göras. Jag 
anser att detta inte är helt korrekt uttryckt, utan en tydligare 
beskrivning är nödvändig. Spänningar på vissa nivåer i ett armerat 
betongtvärsnitt är beroende av var det neutrala lagret är placerat. Det 
neutrala lagret är det läge i tvärsnittet där inga spänningar 
förekommer. Används endast trafiklasten vid spänningsberäkningen 
anser jag att ingen hänsyn tagits till att neutrala lagrets läge har flyttats, 
vilket kan ske av exempelvis fenomenet krypning eller en normalkraft 
verkande i tvärsnittet. Ändrar neutrala lagret läge påverkar detta i sin 
tur spänningsvidden av trafiklasten. Efter diskussioner med Helsing 
(2013) kan orsaken till att eurokoderna uttryckt sig på detta sätt 
angående spänningarna i armeringen vara att de haft Lambdametoden 
för stålkonstruktioner som bakgrundsdokument och inte tänkt på att 
betongkonstruktioner beter sig annorlunda.  

Jag anser att armeringens spänningsvidd bör beräknas på liknande sätt 
som betongen, det vill säga med max- och minvärde för spänningarna 
för att ta fram en spänningsvidd där alla relevanta laster och fenomen 
tas hänsyn. I exempelberäkningen försummas dock krypning och 
krympning vid beräkning av spänningsvidd för armeringen eftersom 
det visade sig i detta fall ge tidssparande beräkningar med liten 
skillnad i resultatet. En kontroll gjordes vid sidan om där krypning och 
krympning tas hänsyn för att undersöka om antagandet att försumma 
krypning och krympning vid beräkningen av spänningsvidd i 
armeringen var godtagbart. Resultatet av kontrollen visade på en liten 
skillnad i spänningsvidd vilket var tillfredställande.        

För armeringsstålet är spänningsvidden den bidragande faktorn till om 
materialet utmattas eller inte. För betongen är det inte bara 
spänningsvidden som är bidragande till om materialet utmattas. För 
betongen är dessutom max- och minspänningar viktiga faktorer vid 
utmattningsverifieringen. Om två olika lastfall har samma 
spänningsvidd i betongen kommer det fall med högst maxspänning 
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vara ogynnsammast ur utmattningssynpunkt. Detta framgår i 
exempelberäkningen där betongtrycksträvorna analyseras. De två fall 
där SW/0 är trafiklast har samma spänningsvidd. Av dessa två är det 
fallet där maxvärdet på permanent last förekommer som ger störst 
maxspänning. Fallet med maxvärde på permanent last är 
ogynnsammast ur utmattningssynpunkt, vilket avslöjas av resultaten i 
den enkla spänningskontrollen. Det är med andra ord starkt avgörande 
för utgången av utmattningsverifieringen vilken maxspänning som 
uppträder i betongen.  

Det analyserade tvärsnittet utsätts för en normalkraft som försummas 
vid utmattningsverifieringen. Anledningen till detta är för att 
normalkrafterna i detta förenklade exempel är små och att resultatet i 
detta fall inte skulle påverkas nämnvärt om normalkrafterna beaktas då 
de belastande momenten är stora. Dessutom ger ett försummande av 
normalkrafterna ett mer överskådligt exempel. Hade normalkrafterna 
beaktats krävs en iterativ analys med hjälp av Naviers formel för att 
bestämma läget på neutrala lagret. Försummas normalkrafterna kan 
läget på neutrala lagret bestämmas med tyngdpunktsekvationen. 

I exempelberäkningen används det slutliga kryptalet för de permanenta 
lasterna då spänningsnivåer beräknas. Enligt Engström (2008) inträffar 
den slutliga krypningen efter c:a 70år. Jag ansåg först att detta kryptal 
borde justeras eftersom i början av belastningen har konstruktionen 
ingen krypning för att sedan drabbas av slutlig krypning efter 70år. 
Efter diskussioner med Helsing (2013) blev jag dock övertygad att det 
är ett säkert tillvägagångssätt att räkna med det slutliga kryptalet 
eftersom brokonstruktionens förväntade livslängd är 120år, det vill 
säga ytterligare 50år efter att den slutliga krypningen inträffat.    

Eftersom minimiarmering har ersatts av tryckarmering är tvärsnittet 
troligen överarmerat. I exempelberäkningen beräknades mängden 
dragarmering med antagandet om att tvärsnittet är enkelarmerat 
eftersom det är godtagbart att försumma mängden minimiarmering. 
Detta ändrades inte i exemplet eftersom huvudsyftet med beräkningen 
var att reda ut frågetecken med metoderna för utmattningsverifiering.    

I exempelberäkningen visade det sig att bockade armeringsstänger är 
ogynnsamt ur utmattningssynpunkt. För Lambdametoden används en 
reduktionsfaktor då armeringsstängerna är bockade. Denna 
reduktionsfaktor ska troligen inte användas i samband med den enkla 
spänningskontrollen för bockade armeringsstänger. Efter diskussioner 
med Helsing (2013) kom det fram att det inte finns några 
bakgrundsdokument till eurokoderna som antyder att denna 
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reduktionsfaktor ska användas tillsammans med den enkla 
spänningskontrollen. Kraven i EN 1992-1-1, avsnitt 6.8.6 får anses vara 
så pass konservativa värden att de kan tillämpas på både raka och 
bockade armeringsstänger. Resultatet i min beräkning antyder att detta 
är ett godtagbart tillvägagångssätt då verifieringen med 
Lambdametoden är tillfredställande men inte den enkla 
spänningskontrollen utan reduktionsfaktorn.       

I praktiken räknas ofta fler armeringslager som ett fiktivt 
armeringslager placerat i armeringslagrens tyngdpunkt. Detta är en 
tidsparande åtgärd. Troligen är spänningsvidden i det fiktiva 
armeringslagret inte representativ med den största spänningsvidden 
som inträffar i armeringslagret närmast betongens ytterkant. Efter 
exempelberäkningen gjorde jag en kontroll som visade att det yttersta 
armeringslagret får en spänningsvidd som är c:a 20MPa större än det 
fiktiva armeringslagret spänningsvidd. Vid få armeringslager är det 
givetvis mer godtagbart att räkna det som ett fiktivt armeringslager 
medan vid flera lager blir felet för stort och jag skulle rekommendera 
att räkna spänningsvidder för varje lager för sig. Spänningsvidden som 
uppkommer i det fiktiva armeringslagret kan liknas vid ett medelvärde 
av alla armeringslagrens olika spänningsvidder.   

Det tryckta betongtvärsnittet utsatt för moment fick vid första analysen 
problem med utmattning i betongen. Åtgärder som visade sig ha stor 
betydelse för att undvika utmattning var ökning av tid innan första 
pålastningen på den nygjutna betongen, byte av cementtyp, ökad 
betongkvalité och byte av minimiarmering till tryckarmering. Alla 
faktorer tillsammans bidrog till att resultatet av verifieringen blev 
tillfredsställande utan att betongkonstruktionens geometri behövde 
ändras. I ett mer allmännare fall i praktiken anser jag att en första 
åtgärd kan vara att justera tiden innan första pålastningen på den 
nygjutna betongen. Ett problem med att öka tiden kan dock vara att 
entreprenören inte godtar detta eftersom de ofta jobbar under tidspress. 
Efter diskussioner med brokonstruktörer från Ramböll, Bro- och 
Tunnelenheten i Stockholm ändras sällan betongkvalitén i praktiken 
men detta visade sig i min beräkning vara ett effektivt sätt att klara 
utmattningsverifieringen.  

Enligt Gylltoft (2008) är det oftast armeringen som utmattas först i en 
armerad betongkonstruktion. Anledningen att betongen i tvärsnittet 
utmattades och inte dragarmeringen i exempelberäkningen beror 
troligen på att tvärsnittets höjd var anpassad till en vägbro och inte en 
järnvägsbro samtidigt som tvärsnittet blev överarmerat eftersom ingen 
hänsyn togs till tryckarmeringen.      



 

59 
 

EXEMPELBERÄKNING 

Genom att studera resultaten från den enkla spänningskontrollen är 
troligen endast för det fall där resultatet är ogynnsammast ur 
utmattningssynpunkt som vidare verifiering med Lambdametoden är 
nödvändig. Det är en åtgärd som leder till att arbetsbördan vid 
verifieringen med Lambdametoden minskar. Kontroller av detta 
gjordes vid sidan av exempelberäkningen. Kontrollerna visade att 
ordningen på hur ogynnsamma varje fall var stämde överens mellan 
enkla spänningskontrollens och Lambdametodens resultat. Kontrollen 
styrker antagandet att om endast resultatet från enkla 
spänningskontrollen studeras kan troligen det fall som är längst ifrån 
att klara verifieringen väljas att gå vidare med till Lambdametoden.        

I exempelberäkningen är spännvidden i de båda spannen 20m. Vid 
kortare spännvidder och ett medelvärde kortare än 10m ska det tänkas 
på att Trafikverket (2011a), avsnitt D.2.1g har justerat   för spännvidder 
kortare än 10m. Troligen beror denna justering på att Lambdametoden 
tidigare gett osäkrare resultat för spännvidder mellan 0-10m jämfört 
med Palmgren-Miners delskadehypotes. Tanken med metoderna för 
utmattningsverifiering är att den enkla spänningskontrollen ska ge 
resultat väl på säker sida. Lambdametoden behöver inte ha lika stora 
säkerhetsmarginaler och den metod som är närmast verkligheten, 
Palmgren-Miners delskadehypotes, kan ha ännu mindre 
säkerhetsmarginaler.   
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13 SLUTSATS OCH DISKUSSION 
Eftersom eurokoderna ska gälla som ett verktyg vid utformning och 
dimensionering av byggnadsverk bör alla typer av beräkningsmetoder 
och formler finnas tillgängliga i dessa standarder. Exempel på ett 
område där detta brister för armerade betongkonstruktioner är vid 
beräkningar av aktuella spänningsnivåer i byggnadsverket. Vid 
beräknande av spänningsnivåer krävs annan litteratur eller 
modifierande av formler i eurokoderna som egentligen är avsedda för 
beräkning av bärförmåga. Detta är något som behöver utvecklas i 
eurokoderna eftersom det är viktigt att spänningsnivåer beräknas 
korrekt i alla nationer som tillämpar dessa standarder. En annan 
anledning till att detta bör utvecklas är för att syftet med eurokoderna 
ska uppfyllas, det vill säga att konkurrensmöjligheter ska öka i Europa. 
Skiljer sig spänningsberäkningarna från nation till nation påverkas även 
utformningen av byggnadsverken vilket i slutändan missgynnar 
konkurrenssituationen.    

Examensarbetet baseras främst på Trafikverket (2011a) och 
eurokoderna. Trafikverket (2011a) riktar sig främst till 
brokonstruktioner där Trafikverket är byggherre. Detta examensarbete 
riktar inte bara in sig på Trafikverkets broar utan även till broar med 
andra byggherrar. Efter diskussion med brokonstruktörer från Ramböll, 
Bro- och Tunnelenheten i Stockholm och Elisabeth Helsing har det 
framkommit att även andra byggherrar än Trafikverket ofta använder 
sig av Trafikverket (2011a). Detta gör att det känns passande att hänvisa 
till detta dokument genom hela examensarbetet. Anledningen till att 
andra byggherrar än Trafikverket ofta väljer att projektera med 
Trafikverket (2011a) och eurokoderna är troligen för att Trafikverket 
ofta innehar mer kunskap än den enskilde byggherren.         

I detta examensarbete används lastmodellerna LM71 samt vid behov 
SW/0 för den enkla spänningskontrollen. En fråga som kan ställas är 
varför inte SW/2 har redovisats som en möjlig lastmodell att använda 
sig av. När LM71 och SW/0 används multipliceras de karakteristiska 
lastvärdena med en förstoringsfaktor, alfa. Trafikverket (2011a) 
föreskriver att förstoringsfaktorn ska sättas till antingen 1.33 eller 1.6. 
Om alfafaktorn är större eller lika med 1.33 behöver inte SW/2 beaktas 
enligt Boverket (2011), kapitel 1.2, paragraf 4. Bakgrunden till detta är 
utredningar som visar att när LM71 används med förstoringsfaktorn 
≥1.33 var SW/2 aldrig dimensionerande enligt Helsing (2012). 
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När den enkla spänningskontrollen används för armeringsstålet gäller 
den endast för slakarmering och inte för spännarmering. Detta framgår 
väldigt otydligt i den svenska översättningen av eurokoden som 
behandlar detta, det vill säga i EN 1992-1-1 (2008), avsnitt 6.8.6. I den 
engelska versionen står det att kontrollen innefattar ”reinforcing bars” 
som enligt Helsing (2013) är en term som bara innefattar slakarmering. 
Bakgrunden till att jag började fundera om den enkla 
spänningskontrollen verkligen kunde användas för spännarmering var 
ett avsnitt i Gylltoft (2008) som behandlade utmattning och 
spännarmering. I Gylltoft (2008) står det att det är svårt att fastställa 
någon utmattningsgräns för spännarmering. För slakarmering däremot 
går det att fastställa en utmattningsgräns. Anledningen till att det är 
svårt att fastställa utmattningsgränsen för spännarmering är för att 
skarvning och spännförankring kan reducera utmattningshållfastheten 
kraftigt. Jag tolkar det som att svårigheterna att bestämma en 
utmattningsgräns för spännarmering är orsaken till att den enkla 
spänningskontrollen enligt EN 1992-1-1 (2008), avsnitt 6.8.6 endast 
innefattar slakarmering.       

Vid dimensionering av brokonstruktioner ska alltid en 
utmattningsverifiering utföras för att tillgodose att konstruktionen inte 
riskerar utmattningsbrott alternativt utmattningsskador under sin 
livslängd, vilket i Sverige vanligen är 120 år för järnvägsbroar. Vid 
dimensionering av en järnvägsbro undersöks om en dynamisk analys är 
aktuell att utföra. En dynamisk analys utförs då det föreligger en risk 
för resonans i brokonstruktionen på grund av järnvägstrafiken. I 
samband med den dynamiska analysen tillkommer en ytterligare 
utmattningsverifiering som grundas på att spänningsvidden påverkas 
av resonans. Enligt Helsing (2013) utförs den dynamiska analysen för 
att undvika resonans i brokonstruktionen. Trafikverket (2011a) anser 
därför att den tillkommande utmattningsverifieringen i EN 1991-2, 
avsnitt 6.4.6.6 är överflödig eftersom det säkerställs med den 
dynamiska analysen att brokonstruktionen inte får problem med 
resonans. Resonemanget från Trafikverket är att om en brokonstruktion 
inte har problem med resonans är det överflödigt att utföra 
kontrollerna kopplade till resonans, vilket känns som ett rimligt 
antagande från Trafikverkets sida.   

Palmgren-Miners delskadehypotes är den noggrannaste 
utmattningsverifieringen för järnvägsbroar. I detta examensarbete har 
jag beskrivit den enkla spänningskontrollen och Lambdametoden 
utförligare eftersom det troligen är dessa metoder som kommer att 
tillämpas i praktiken. Givetvis hade jag kunnat beskriva Palmgren-
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Miners delskadehypotes av anledningen att den möjligen kommer 
användas mer i framtiden då kraven på optimering successivt ökar med 
tiden. Enkla spänningskontrollen och Lambdametoden tillämpas som 
sagt troligen i första hand i praktiken. Jag anser att en anledning till att 
dessa två metoder bör fortsätta användas är för att det troligen inte kan 
garanteras ett helt korrekt resultat med Palmgren-Miners 
delskadehypotes. Då metoden är avancerad finns det risk för betydande 
beräkningsfel och fel vid antaganden när den tillämpas. Optimeras 
sedan konstruktionen efter resultatet från denna utmattningsverifiering 
kan det ge förödande konsekvenser på längre sikt. Med enkla 
spänningskontrollen och Lambdametoden däremot är inte 
beräkningsfel eller fel i antaganden av lika stor vikt då dess 
verifieringar anses ha större säkerhetsmarginaler än Palmgren-Miners 
delskadehypotes. Enkla spänningskontrollen och Lambdametoden är 
inte heller lika avancerade att tillämpa i praktiken vilket gör att risken 
för beräkningsfel minskar.   

Utmattningsförsök utförs ofta i laboratorier och är väldigt 
kostnadskrävande. Parametrar som påverkar konstruktionen under 
provningen är därför starkt begränsade. Inverkan av miljöfaktorer är 
dessutom undersökt i liten utsträckning trots att det finns vetskap om 
att exempelvis korrosion på armeringsstänger i hög grad påverkar 
utmattningshållfastheten. Konstruktionsarbetet grundas därför ofta på 
erfarenheter från experiment som inte säkert är relevanta för alla 
aktuella fall (Gylltoft 2008). Jag anser därför att brokonstruktörerna bör 
ha en kritisk syn på metoderna för utmattningsverifiering vid 
dimensionering av betongkonstruktioner, speciellt om förhållandena 
vid betongkonstruktionen inte är de optimala.   

När spännarmering används i brokonstruktioner är det viktigt att 
eventuella skarvar inte läggs i samma snitt för alla spännkablar. Detta 
beror på att skarvarna i spännarmeringen sänker 
utmattningshållfastheten väsentligt. Lokala spänningstoppar bildas 
nämligen i skarvarna. Ligger då fler spännkablar med skarven i samma 
snitt är risken stor för utmattningsbrott alternativt utmattningsskador. I 
Sverige har detta undvikits medan i Tyskland har broar drabbats av 
skador på grund av skarvning av spännkablarna i samma snitt (Gylltoft 
2008). 

En stor fördel med spännbetong är att konstruktionen inte spricker upp 
lika lätt som en slakarmerad betongkonstruktion. Av denna anledning 
har spännbetongen god utmattningshållfasthet. Exempelvis har en 
osprucken betongkonstruktion en stor tvärsnittsarea eftersom all 
betong får medräknas, vilket ger små spänningsvariationer i tvärsnittet. 



UTMATTNING AV JÄRNVÄGSBROAR I ARMERAD BETONG 

64 
 

I EN 1992-1-1 (2008), avsnitt 6.8.2(1)P sägs det att alla tvärsnitt ska 
räknas som spruckna vid utmattningsverifiering, det vill säga i stadium 
II. Att eurokoden anger att alla tvärsnitt, oavsett armeringstyp, ska 
beräknas som spruckna beror troligen på att om den spännarmerade 
betongen drabbas av oavsiktlig uppsprickning kommer stora 
spänningsväxlingar att belasta spännarmeringen. 
Utmattningshållfastheten för spännarmeringen är dessutom relativt låg 
vilket ökar risken för utmattningsbrott alternativt utmattningsskador 
(Gylltoft 2008).  

Det största framsteget som jag anser med detta examensarbete är att 
frågan om vilka lastkombinationer som ska användas till vilken metod 
för utmattningsverifiering har lösts. Detta är nämligen inte tydligt 
beskrivet i eurokoderna. Flertalet diskussioner om detta har förts med 
Helsing (2013), vilket kan skådas i bilaga 2.        
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14 FORTSATTA UNDERSÖKNINGAR INOM 
OMRÅDET 

I detta examensarbete har fokus legat på den enkla spänningskontrollen 
och Lambdametoden. En intressant fråga som kvarstår är hur 
problematisk Palmgren-Miners delskadehypotes är.  

Eftersom företagen med inriktning på byggkonstruktion strävar efter 
optimering vid projektering kommer Palmgren-Miners 
delskadehypotes troligen bli aktuellt inom några år.  

Fortsatta undersökningar kan bestå i att ta reda på hur en korrekt 
beräkning ska utföras med Palmgren-Miners delskadehypotes, 
identifiera svårigheterna med metoden och effektivisera 
beräkningsgången.   
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Bilaga 2, Frågor till Trafikverket 
Intervjudelen i detta examensarbete redovisas ordagrant eftersom detta 
varit ett önskemål från Ramböll, uppdragsgivaren till detta 
examensarbete. 

Fråga 1 
Vilken utmattningsmodell är att föredra för järnvägsbroar när man ska 
kontrollera utmattning? Går det med något bra argument att utesluta 
någon av modellerna på direkten?  
Exempelvis ”tomvagnar” känns inte speciellt användbart i det här 
fallet.  

Svar Elisabeth Helsing:  
”För utmattning av järnvägsbroar ger eurokoden tre alternativ: 
* Dimensionera med delskadeanalys för de tågsammansättningar som ges i 
bilaga D till EN 1991-2. 
* Dimensionera med delskadeanalys för en verklig tågsammansättning. 
* Dimensionera med Lambdametoden och då använder man LM71 (och SW/0 
där den är tillämplig). 
 
TRV har i TRVK Bro ytterligare specificerat vilka trafiksammansättningar vi 
vill att man ska räkna på för våra broar (TRVK Bro B.3.2.1.4v). Gör man 
delskadeanalysen så tar man med alla dessa tåg. 

En verklig tågsammansättning är aldrig aktuell när det gäller nybyggnad av 
broar eftersom vi har svårt att förutse tågtyper 120 år framåt i tiden.  Gör man 
en koll av en existerande bro har man ju bättre koll på vilken trafik den varit 
utsatt för.” 

Kommentarer: 
Inga kommentarer. 

Fråga 2 
Som framgår av EN 1991-2 (2007), kapitel 6.4.4, figur 6.9 (flödesschema) 
så krävs ingen utmattningskontroll om ett tåg har hastighet mindre än 
200km/h och om bron är kontinuerlig. Om utmattningskontroll krävs, 
gäller då bara utmattningsverifieringen för dynamisk inverkan? 

Krävs en vanlig kontroll (spänningsvidd till följd av tågen) för 
utmattning av alla järnvägsbroar i likhet med utmattningsverifiering i 
vägbroar eller blir den "inbakad" i utmattningsverifieringen som bör 
göras om dynamisk analys krävs? 

Svar Elisabeth Helsing:  
”Figur 6.9 avgör inte om man ska göra utmattningskontroll, utan om man 
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måste göra en dynamisk analys eller inte. Är hastigheten över 200 använder 
man HSLM-modellerna för den dynamiska analysen. Är hastigheten under 
200 gör man den dynamiska analysen för samma tåg som används för 
utmattningsdimensioneringen (inga modeller ges i EK men i TRVK Bro 
B.3.2.1.4g är detta specificerat). Observera att en enspanns-balkrambro i det 
sammanhanget inte räknas som kontinuerlig. Det ska vara minst två spann 
med full trafiklast för att den ska räknas som kontinuerlig. 

Den vanliga utmattningsdimensioneringen är skild från den dynamiska 
analysen och det är två separata kontroller. Utmattning kollar ju om bron 
klarar de lastcykler (antal och storlek) som uppstår under brons livslängd, 
medan den dynamiska analysen kontrollerar att vi inte får resonans så att 
svängningarna blir för häftiga när tåg passerar bron i olika hastigheter, 
(frekvens och amplitud). En utmattningskontroll ska alltid göras.” 

Kommentarer: 
Den vanliga utmattningsverifieringen ska inte blandas ihop med den 
tillkommande utmattningsverifieringen vid den dynamiska analysen. 

Fråga 3 
När man går igenom eurokoderna så behandlas dynamisk analys 
relativt omfattande. Hur viktig är denna ur utmattningssynpunkt? 
Eurokoden går igenom en ”tillkommande utmattningsverifiering då 
dynamisk analys krävs” i EN 1991-2 (2007), kapitel 6.4.6.6.  

Svar Elisabeth Helsing:  
”I TRVK Bro har vi skrivit bort kontrollen enligt 6.4.6.6 med motiveringen att 
vi genom att göra den dynamiska analysen säkerställer att vi inte får resonans i 
bärverket. Kontrollen enligt det avsnittet gäller ju vid resonans.” 

Kommentarer: 
Av denna anledning fokuseras det endast på den vanliga 
utmattningsverifieringen i examensarbetet och den tillkommanande 
utmattningsverifieringen förbises.   

Fråga 4 
Palmer-Miner delskadehypotes är ju en metod som blir krångligare ju 
fler spänningsvidder ett visst snitt utsätts för. Vad gäller järnvägstrafik 
så kommer, på grund av lastmodellernas utformning, ett visst snitt 
troligen utsättas för en mängd delskador vilket komplicerar 
beräkningsprocessen. Är detta ett bra argument till att begränsa sig till 
enkel spänningskontroll samt Lambdametoden innan 
databeräkningsprogram är framtagna för att behärska Palmer-Miners 
delskadehypotes till fullo? Jag läste din artikel från 2011 (Helsing 2011) 
där du tar Palmgren-Miners delskadehypotes som sista alternativ.  
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Svar Elisabeth Helsing:  
”Man ska ju inte göra livet besvärligare för sig än vad som är nödvändigt. Kan 
man med en enkel metod (kriterium) visa på att ett krav uppfylls, så behöver 
man ju inte ta till den mest komplicerade metoden. Att göra en fullständig 
delskadehypotes med alla de olika delskador som uppstår krävs det mycket 
beräkningar och bra beräkningsprogram, betydligt mer än för Lambdametoden 
och oerhört mycket mer än en enkel spänningskontroll. Delskademetoden tar 
man därför inte till förrän de andra två, av ett eller annat skäl, inte fungerar.” 

Kommentarer: 
Inga kommentarer. 

Fråga 5 
Vilken trafiksammansättning ska användas för de enkla 
spänningskontrollerna enligt EN 1992-1-1 (2008), avsnitt 6.8.6 (1)(2) och 
6.8.7 (2),(3) & (4)? Min gissning är LM71 alternativt SW/0. Eller är det 
samma som ni föreskriver i TRVK Bro, avsnittet B.3.2.1.4v?  

Svar Elisabeth Helsing: 
”De enkla spänningskontrollerna görs aldrig för de speciella 
trafiksammansättningarna för utmattning utan för frekventa värden på den 
cykliska lasten av LM71 och SW/0. (Jfr 6.8.3).” 

Kommentarer: 
Inga kommentarer.  

Fråga 6 
I din artikel publicerad i Eurokodnytt 2011 (Helsing 2011) är det lite 
oklart vilka lastmodeller som gäller vid Lambdametoden. Tidigt i 
artikeln skriver du LM71 (SW/0) är de som gäller. När man sedan läser 
under rubriken ”verifiering av armering med Lambdametoden” skriver 
du på slutet att 25 tons axellast alltid skall användas på trafikverkets 
broar, då innefattas ju bara LM71 och inte SW/0. Det som du menar är 
väl att LM71 ska användas vid Lambdametoden för armering och där 
det behövs används SW/0, enligt trafikverket? Detta gäller väl även för 
betongen? 

Svar Elisabeth Helsing:  
”Håller med om att det är otydligt uttryckt (beror på att man använder lite 
olika kategoriseringar av trafiken i olika delar i eurokoderna) men det jag 
menade är att man ska använda värdena på λs1 och λc1 som gäller för tung 
trafik (står i TRVK Bro D.2.1.g). Det gäller både om man använder LM71 och 
SW/0.” 
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Kommentarer: 
LM71 och SW/0 ska användas då Lambdametoden används för armeringen och 
betongen. En annan bra sak som kom upp var att λ1 väljs till det värde enligt 
tabellen som gäller för tung trafik.  

Fråga 7 
Under bilaga NN.3.2 i EN 1992-2 (2008) står det inte skrivet att man ska 
använda SW/0 vid behov som det gör under NN.3.1 (101) men jag 
antar att detta är samma för både armering och betong. Borde de 
förtydligas i denna eurokod? 

Svar Elisabeth Helsing:  
”Detta gäller ju generellt för kontinuerliga balkar enligt EN 1991-2 6.3.3(1) 
alltså även här.” 

Kommentarer: 
Inga kommentarer.   

Fråga 8 
Kan den enkla spänningskontrollen (den som inte kräver vidare 
verifieringar om den är okej) tillämpas på alla ”delar” av en 
konstruktion? (Det vill säga betongtvärsnitt som utsätts för böjmoment, 
betongtrycksträva, dragarmering och tvärkraftarmering). 

Svar Elisabeth Helsing:  
”EN 1992-1-1, (1) 0ch (2) 6.8.6 gäller för armering utsatt för drag, och det 
finns ingen begränsning till att det ska vara enbart böjarmering. Även 
tvärkraftsarmering utsätts ju för drag. (3) gäller inte för broar enligt EN 1992-
2. I EN 1992-1-1, 6.8.7 (2)(3)(4 ) står det för vilka fall de gäller. T.ex. gäller (3) 
vid tillämpning på betongtrycksträva och (4) där ingen tvärkraftsarmering 
krävs. (2) kan tillämpas både vid rent drag och böjning.” 

Kommentarer: 
Den enkla spänningskontrollen gäller för drag- och tvärkraftsarmering. De 
”betongdelar” i en konstruktion där den enkla spänningskontrollen kan 
användas anges i EN 1992-1-1 (2008), avsnitt 6.8.7(2)(3)(4).   

Fråga 9 
Min uppfattning är att om man använder den enkla 
spänningskontrollen eller Lambdametoden så är den enda variabla 
lasten man beaktar trafiklasten. Eller behöver temperatur, (se EN 1992-
1-1 (2008), Avsnitt 2.3.1.2) centrifugalkrafter (se EN 1991-2 (2007), 
Avsnitt 6.9 (9)) och acceleration beaktas vid utmattningsverifiering? 
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Svar Elisabeth Helsing:  
”För den enkla spänningskontrollen ska lastkombinationer enligt EN 1992-1-
1- 6.8.3 användas (6.69). Andra variabla laster ska räknas med sina frekventa 
värden. T.ex. så räknas temperatur som ju egentligen är en cyklisk last inte 
som det, men ger en ökning av spänningsintervallet.” 

Kommentarer: 
Vad gäller lastkombinationer se fråga 30 och 36.   

Fråga 10 
Vad innebär den förenkling som står vid EN 1992-1-1 (2008), avsnitt 
6.8.6(2)? Vad menas med att det faller ut positivt? En tolkning skulle 
kunna vara att plus betyder tryck. Så om man får tryck i armeringen så 
är kontrollen okej?  

Svar Elisabeth Helsing:  
”Här är det fråga om en dålig (tvetydig) översättning av den engelska texten: 
”If this i satisfied then no further checks are necessary.” Alltså om kravet i (1) 
uppfylls när man använder den spänningsintervallet för den totala frekventa 
lastkombinationen i stället för bara den cykliska lasten behöver man inte göra 
några fler kontroller.” 

Kommentarer: 
Inga kommentarer.  

Fråga 11 

k1 vid den enkla spänningskontrollen bör enligt min mening sättas till 
1,0 eftersom de svenska tilläggen anger detta. 0,85 står det vid EN 1992-
1-1 (2008), avsnitt 6.8.7 samt i EN 1992-2 (2008) under samma punkt 
men i BFS 2011:10 EKS 8 sägs det 1,0 på denna faktor. Jag vet att Peter 
och Mathias hade samma problem för arbetet ”utmattning av vägbroar 
i armerad betong enligt eurokoder”. Vad tycker du? 

Svar Elisabeth Helsing:  
”För broar ska naturligtvis EN 1992-2 tillämpas, d.v.s. k1=1,0.”  

Kommentarer: 
Svaret bör vara 0,85. I EN 1992-2 (2008), avsnitt 6.8.7, anm. 1 anges detta 
värde som rekommenderat. I Boverket (2011), kapitel 2.2, paragraf 1 styrks det 
att rekommendationen 0,85 ska användas.  
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Fråga 12 

Det finns ingen övre gräns i dagar för när EN 1992-1-1 (2008), formel 
(3.2) ska slutar gälla? Exempelvis 28 dagar? (Ingår i den enkla 
spänningskontrollen för betong). Om det inte finns någon gräns på 
dagar så kan alltså koefficienten gå mot det värde där 28/t blir noll 
d.v.s. maxvärdet blir då e upphöjt i s vilket ändå inte känns helt 
orimligt.  

Svar Elisabeth Helsing:  
”t som används i β ska ju vara för när betongen belastas första gången, så i 
praktiken håller man sig alltid i ”början” av funktionen.” 

Kommentarer: 
Inga kommentarer.  

Fråga 13 
Bör fck stoppas in i MPa i EN 1992-1-1 (2008), formel (6.76)? 

Svar Elisabeth Helsing:  
”Observera att 6.8.7. (1) i EN 1992-1-1 inte gäller för broar utan ersätts av 
EN 1992-2 6.8.7 (101). Där ingår i och för sig samma uttryck. även om det 
inte klart uttrycks måste det vara fråga om MPa.” 

Kommentarer: 
Inga kommentarer.  

Fråga 14 
Lambdametoden för betong beskriver spänningar med LM71, ska 
SW/0 användas vid kontinuerlig balk istället? Detta framgår inte lika 
tydligt som under armeringsdelen, EN 1992-2 (2008), bilaga NN.3.1. Ska 
två kontroller göras då balken är kontinuerlig, d.v.s. kontroller med 
både med LM71 och SW/0? Eller räcker det med SW/0? Spontant 
känns det ju som att SW/0 är en gynnsammare lastmodell. 

Svar Elisabeth Helsing:  
”Om SW/0 används (alltid för kontinuerliga balkar) ska båda kontrolleras.” 

Kommentarer: 
Denna fråga liknar fråga 7. Två kontroller ska göras om brokonstruktionen är 
kontinuerlig. En kontroll med LM71 och en med SW/0.   
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Fråga 15 

När används den frekventa lastkombinationen för utmattning, d.v.s. 
frekvent grundkombination plus utmattningslasten, EN 1992-1-1 (2008), 
kapitel 6.8.3? I bilaga NN.3.2 skrivs de att man ska använda 
karakteristisk lastkombination med LM71. Används den frekventa 
grundkombinationen plus utmattningslasten för alla 
beräkningsmetoder förutom den beskriven under NN.3.2 ?    

Svar Elisabeth Helsing:  
”Frekventa lastkomb.+ utmattningslast används för alla verifieringar när det 
gäller utmattning utom för beräkningsmetoden i NN där angivna 
lastkombinationer används.” 

Kommentarer: 
Efter att frågan är ställd ställs senare ytterligare frågor till Elisabeth för att 
klargöra vilka lastkombinationer som ska användas till vilka metoder för 
utmattningsverifiering.  

Fråga 16 
Under EN 1992-2 (2008), bilaga NN.3.2 (105) står det tabell NN2. Borde 
de inte stå NN3 där? Lika med anmärkningen under tabell NN3, borde 
de inte stå λc,1 där istället? 

Svar Elisabeth Helsing:  
”Första frågan ja. Vi ska framföra det till SIS som får framföra det till CEN. 
Under tiden borde vi lägga till en nationell fotnot om att denna hänvisning är 
fel.  

Andra frågan: Här är det fel i den svenska översättningen. I den engelska står 
det lambda, c1. Jag framför det till SIS och det kan rättas inom kort.” 

Kommentarer: 
Inga kommentarer. 

Fråga 17 
Angående värdet alfa som ska multipliceras med λc,1. I TRVK Bro 11, 
avsnitt D.2.1g skriver ni om detta. Vilket värde har alfa då L=0? Just 
under denna punkt kan man även dubbeltolka vad som står, ska man 
enligt TRVK Bro 11 använda värdena i kolumnen för tung trafik alltid 
eller endast mellan L= 0-10m? Jag tolkar det som alltid, men med en 
faktor alfa vid L mellan 0m och 10m. 
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Svar Elisabeth Helsing:  
”Nej det står att lambda ska multipliceras med en faktor som = alfa (1.33 eller 
1.60) vid L=0 och 1,0 vid L=10. Tung trafik och det korrigerade värdet på 
lambda ska tillämpas på hela spannet.  För t.ex. en bro som är 6 m lång blir det 
korrigerade lambda c1 eller lambda s1 = tabellvärdet*(1+(10-6)/10) 
=tabellvärdet *1,4.  (vi har inga broar kortare än 2 m, dvs L är alltid minst 2 
m)  

Vi ska försöka uttrycka detta tydligare i nästa TRVK Bro.” 

Kommentarer: 
Värdet på λ1 väljs till det som gäller för tung trafik, enligt tabellen. Se även 
fråga 6.  

Fråga 18 

I bilaga NN.3.2 (även NN.3.1) i EN 1992-2 (2008) ska man räkna ut λc,2,3. 
Min fundering är hur mycket ska volymen och cyklerna sättas till för 
både för armering och betong? Finns detta definierat någonstans? 
Gäller 25x106 som det står i EN 1991-2 (2007), avsnitt 6.9? Cyklerna 
skrivs på ett ställe i NN.3.2 till 106 och min tanke är såhär, 106 cykler 
med 25ton per cykel ger 25x106. 

Svar Elisabeth Helsing:  
”Trafikvolymen är densamma som när man använder delskadeanalys, alltså 
den som anges i TRVK Bro B.3.2.1.4v: 25,06 ton/år om alfa = 1.33 och 34,7 
ton/år om alfa = 1.60.  

I Lambdametoden anges inga cykler alls. Där anges bara livslängden, som ju 
normalt ska sättas till 120 år för en järnvägsbro. Det är ju fråga om en 
skadeekvivalent last, d.v.s. en statisk last som ger samma som en cyklisk last.” 

Kommentarer: 
Inga kommentarer.  

Fråga 19 
Om man endast har en järnvägsbro med ett spår vilket värde antas då 
på λs,4 och λc,4 i bilaga NN i EN 1992-2 (2008)? Min gissning (plus en 
kontroll med en enkel beräkning med samma formel) ger 1,0 alternativt 
att den inte tas med i beräkningarna.  

Svar Elisabeth Helsing:  
”Sätts till 1, vilket vid multiplikation är detsamma som att den inte tas med.” 

Kommentarer: 
Inga kommentarer.  
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Fråga 20 
I NN.3.1, EN 1992-2 (2008),formel (NN.111). Ska inte 
spänningsvidderna inkludera dynamikfaktorn här? Min tolkning är att 
den inte ska tas med eftersom den är med i formel (NN.106). (Jämför 
med betongens λc,4). 

Svar Elisabeth Helsing: 
”Det spelar nog ingen roll eftersom det är fråga om en kvot och i så fall 
multipliceras både täljare och nämnare med samma dynamikfaktor.” 

Kommentarer: 
Inga kommentarer.  

Fråga 21 
Vilket värde på ɣSd ska anges Lambdametoden för betongen i 
järnvägsbroar enligt bilaga NN i EN 1992-2 (2008)? 1,05-1,15 hittade jag 
i en annan eurokod, men anser att det borde finnas ett rekommenderat 
värde.  

Svar Elisabeth Helsing:  
”Se bifogat svar från eurokodhelpdesk.” 

Kommentarer: 
Denna fråga hade ställts tidigare till eurokodhelpdesk. Förslaget på 1,0 
godkändes av Trafikverket.    

Fråga 22 
Krävs ingen dynamikfaktor vid beräkning av utmattning med enkla 
spänningskontrollen? Se EN 1992-1-1 (2008), avsnitt 6.8.7(2). Min tanke 
är att om man använder sig av enkla spänningskontrollen eller 
Lambdametoden ska alltid en dynamikfaktor blandas in någonstans.  

Svar Elisabeth Helsing:  
”Jo, en dynamikfaktor ska alltid vara med. Vid enkel spänningskontroll är det 
fråga om frekvent last bestämd på vanligt sätt. Så vid den och när 
Lambdametoden används ska den vanliga statiska dynamikfaktorn användas. 
(EN 1991-2, 6.4.5.2) När man räknar med tågsammansättningarna eller 
eventuella verkliga tåg med delskademetoden ska dynamikfaktorn enligt bilaga 
D.1 användas.”  

Kommentarer: 
Hänsyn till dynamiken ska tas i alla metoder för utmattningsverifiering.  
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Fråga 23 
Under EN 1992-2 (2008), formel (NN.118) står det tryckspänning av 
LM71. Detta innebär alltså trycket uppkommet av den variabla lasten 
trafik och ingen annan last? Ex. egentyngd.  

Svar Elisabeth Helsing:  
”För säkerhets skull kollade jag i en ERRI-rapport som ligger till grund för 
metoden. Där används i stället för ”tryckspänning av LM71” 
”spänningsintervalllet orsakad av LM71”, vilket man skrivit om i eurokoden. 
Men det stärker uppfattningen att det bara är fråga om tryckspänning av 
trafiklasten.” 

Kommentarer: 
Inga kommentarer.   

Fråga 24 
När jag läser eurokoden och BFS 2011:10, EKS 8 om dynamikfaktorn så 
uppfattar jag det som att så länge vi inte vet underhållskvalitén på 
spåren så väljer vi alltid Φ2 på svenska spår vid vår 
utmattningsverifiering, stämmer detta? (EN 1991-2 (2007), avsnitt 6.4.5 
samt BFS 2011:10, EKS 8, kapitel 1.2, 6.4.5.2(3)P & 6.4.5.3(1)) 

Svar Elisabeth Helsing: 
”Ja (Eftersom EKS inte bara ska tillämpas på TRV:s broar så borde man 
egentligen inte ange detta här utan i TRVK Bro istället, och låta eurokodtexten 
gälla generellt. Men i dagsläget är det detta som gäller. En banägare 
(byggherre) kan ju ändå om han tycker det är befogat med hänsyn till hur 
denne sköter spåren kräva att man använder Pfi,3 i stället eftersom föreskriften 
bara anger minimikrav.)” 

Kommentarer: 
Φ2 används alltid om inget annat anges. 

Fråga 25 

Bör spänningar beräknas i stadium II för utmattning? Hittar inte detta i 
eurokoderna. Vid EN 1992-1-1 (2008), avsnitt 6.8.2(1)P hittar jag att de 
ska vara sprucket tvärsnitt med mera och i jämförelse med 
betonghandboken ger detta stadium II.  

Svar Elisabeth Helsing: 
”Begreppet stadium två används inte i eurokoden, men att betongtvärsnittet är 
sprucket innebär ju det.”  

Kommentar: 
Inga kommentarer.  
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Fråga 26 
Om man har en konstruktion som inte behöver tvärkraftsarmering så 
finns det alltså bara en kontroll för att kontrollera utmattning av 
tvärkraft, det vill säga den enkla spänningskontrollen? 
Fackverksmodellen, och därför betongtrycksträvor, förekommer ju först 
när man utrustar med armering. Klarar man inte denna enkla 
spänningskontroll, bör man armera och sedan kan man utföra sin 
verifiering med båda enkla spänningskontrollen och Lambdametoden 
för tvärkraften, stämmer detta?  

Svar Elisabeth Helsing:  
”Ja.” 

Kommentarer: 
Inga kommentarer.  

Fråga 27 
Vilka faktorer sätts på ψ (eller var hittas dessa i eurokoden som 
förknippas med utmattning) i lastkombinationen vid 
utmattningsverifiering av järnvägsbroar? 

Svar Elisabeth Helsing: 
 ”I EN 1990, bilaga A2 ges värden på gafflarna för broar.” 

Kommentarer: 
Inga kommentarer.   

Fråga 28 
Värdet på alfa under TRVK Bro, avsnitt D.2.1g sätts alltså alltid till 1.6? 
Vi väljer ju värden för tung trafik på lambda, då bör de ju göras på alfa 
också. 

Svar Elisabeth Helsing:  
”Nej. Det som är ”tung trafiksammansättning” i bilaga NN i EN1992-2 är 
inte vad vi menar med tung massgodstrafik, utan trafik med axellaster upp till 
25 ton (se EN 1991-2. 6.9 (2). Detta är vad vi ser som normaltrafik. Man ska 
alltså välja den tunga sammansättningen i bilaga NN för att bestämma 
värdena på lambda s1 och lambda c1 både i de fall vi har alfa 1.33 och alfa 1.6. 
Det om står om detta i D.2.1g gäller bara för detta, inte för val av alfa som 
regleras på annat ställe.”  

Kommentarer: 
Tung trafik ska inte blandas ihop med tung massgodstrafik vid bestämning av 
λ1.  
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Fråga 29 
λc,2,3 och λs,2 i bilaga NN i EN 1992-2 (2008) frågar efter en volym 
(ton/år/spår). Vad ska volymen sättas till då? 

Svar Elisabeth Helsing:  
”Ges i TRVK Bro B.3.2.1.4v förde två fall vi har (alfa =1.33 och alfa = 1.60).” 

Kommentarer: 
En miss gjordes där denna fråga besvarades tidigare. Se fråga 18.    

Fråga 30 
Jag håller på att reda ut vilka lastkombinationer som ska användas till 
vilka utmattningsverifieringar. Känslan är att vid översättningen av 
eurokoderna så har frekvent (synonym: upprepad) blandats ihop med 
den frekventa grundkombinationen vid ett antal ställen. Jag 
sammanställer här nedan vilka lastkombinationerna jag tror/tycker 
man ska använda för respektive utmattningsverifiering för att räkna 
fram spänningar: 

Enkel spänningskontroll- Betong 

 (∑                           ∑               )          

(EN 1992-1-1, 2008, formel (6.69)) 

Enkel spänningskontroll- Stål 

(∑                          ∑        

      

)           

(EN 1992-1-1, 2008, formel (6.69)) 

Eller förenklingen att endast använda:      
(EN 1992-1-1, 2008, avsnitt 6.8.6) 
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Lambdametoden- Betong 

(∑                       ∑        

      

)   

(karakteristisk lastkombination) 

(∑                       ∑        

      

)           

      

(EN 1992-2, 2008, bilaga NN.3.2) 

Lambdametoden- Stål 

     

(EN 1992-2, 2008, bilaga NN.3.1) 

Verkar min tolkning av eurokoderna stämma?  

Svar Elisabeth Helsing: 
”Nej! 

Utmattningslastkombinationen i EN 1992-1-1 ekv. 6.69 gäller främst för en 
fullständig dimensionering enligt delskademetoden. Alltså när man räknar 
cykler och spänningsintervall för olika tåg i tågsammansättningar. Då ska 
dynamikfaktor enligt EN 1992-1 D.1 användas och tågsammansättningar 
enligt TRVK Bro B.3.2.1v. De multipliceras inte med någon alfa-faktor. 
(Gäller för stål 6.8.4  och för betong EN 1992-2, 6.8.7 (101))  

För de enkla spänningskontrollerna ska normalt den vanliga frekventa 
lastkombinationen (EN 1990 ekv. 6.15 a och b) användas. Då dessa inte görs 
på sammansättningar av olika tåg utan på påkänningarna av en eller flera 
representativa laster (LM71, SW0/SW2) så används dynamikfaktorn enligt 
EN 1991-2, 6.4.5.2 och gällande alfavärden. Detta gäller för:  

* Spänningsintervallet för stål  (max - minvärden ) i  6.8.6 (2). 

* Max och minvärdena för betong i 6.8.7(2), (3) och (4).  

För lambdametoden gäller lite speciella regler: 
För denna använder man LM71 och ev. SW-lasterna med lambdafaktorn och 
dynamikfaktorn enligt EN 1991-2, 6.4.5.2 men utan alfa. 
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För stålet tittar man bara på spänningsvariationen av denna last. 

För betong kombinerar man denna last med de permanenta lasterna enligt den 
karakteristiska kombinationen (EN 1990 ekv. 6.14 a och b, utan ta med andra 
variabla laster än trafiklasten).  

När det gäller det som anges i 6.8.6(1) så är jag inte 100 % säker. 
Motsvarigheten till detta finns inte i bakgrundsdokumentet (ERRI-rapporten). 
Jag förmodar att detta är en förenkling där man räknar med trafiklaster enligt 
vad som gäller för delskademetoden. D.v.s. att man bestämmer största 
spänningsvariationen som uppkommer av de olika tågen i 
tågsammansättningarna, med dynamikfaktor enligt EN 1992-1 D.1 och utan 
alfa och lägger till variationen på grund av en den frekventa baskombinationen 
(6.69).  Förenklingen innebär då att man inte behöver bestämma antalet 
lastcykler.  

Annars skulle denna ge betydligt högre spänningar än den ännu mer 
förenklade varianten i 6.8.6(2), vilket vore ologiskt och emot principen att 
förenklade metoder ska ge resultat på säker sida i förhållande till mer 
noggranna metoder.” 

Kommentarer: 
Denna fråga skickades efter att fråga 15 ställts. Detta svar är motsägelsefullt 
jämfört med svaret på fråga 15. Senare frågor styrker att detta svar troligen är 
det korrekta.      

Fråga 31 
Kan man säga att TRVK Bro 11 gäller generellt för broar i Sverige? 
TRVK Bro baseras som jag ser det på eurokoderna och de flesta 
beställare (även andra än Trafikverket) vill väl att projekteringen ska 
baseras på TRVK Bro 11 och eurokoderna. 

Svar Elisabeth Helsing: 
”Formellt är det inte så men oftast i praktiken, eftersom de flesta andra 
broägare väljer att använda sig av TRVK Bro.” 

Kommentarer: 
Denna fråga ligger bakom antagandet i examensarbetet att Trafikverket 
(2011a) används generellt i Sverige. Även av andra byggherrar än 
Trafikverket.     
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Fråga 32 
Vid beräkning av spänningsvariationer och utmattning, ska då både 
gynnsamma och ogynnsamma effekter av permanent last beaktas? Det 
vill säga ska Gk,sup och Gk,inf. Permanenta lasten kan med andra ord vara 
mer eller mindre gynnsam ur utmattningssynpunkt. Se EN 1990 (2010), 
tabell A1.4. 

Svar Elisabeth Helsing:  
”Se EN 1991-1-1, 5.2.3. Övre och under värden behöver bara användas för det 
som tas upp där. För själva bärverkets egentyngd behöver bara ett värde 
användas. Men när det gäller permanenta laster ska man aldrig variera den 
permanenta lasten i olika fack utan ansätta samma värde genomgående på hela 
bärverket. Alltså endera Gksup eller Gkinf genomgående. Det kan alltså aldrig 
få någon inverkan på spänningsintervallets storlek, men däremot kan nivån på 
max- och min- spänning påverkas.” 

Kommentarer: 
Vid utmattning ska den permanenta lastens variation beaktas. Dock får inte 
permanenta lasterna påverka spänningsvidden.  

Fråga 33 
Gäller punkt 6.8.6 i EN 1992-1-1 (2008) både för slakarmering och 
spännarmering? Jag tolkar det så. Enligt betonghandboken, material, 
under avsnittet utmattning beskrivs svårigheter i att bestämma någon 
utmattningsgräns för spännarmering.  

Svar Elisabeth Helsing: 
”Nej, termen ”reinforcing bars” som det står i den engelska versionen används 
bara för slakarmering. Det finns alltså ingen enkel spänningskontroll för 
spännarmerade konstruktioner, utan då får man använda Lambdametoden. 
Och det är nog rätt vettigt.” 

Kommentarer: 
Den enkla spänningskontrollen får inte användas för spännarmering.   

Fråga 34 
Ska en spännarmerad konstruktion räknas som osprucken vid 
beräkningar av utmattning? Eller ska man vara på säkra sidan och även 
räkna dessa som spruckna vilket ger en större spänningsväxling i 
spännarmeringen?  EN 1992-1-1 (2008), avsnitt 6.8.2(1)P talar ju 
generellt om detta.  

Svar Elisabeth Helsing:  
”6.8.2(1)P gäller, man ska räkna med spruckna tvärsnitt. (Obs princip, dvs 
inga undantag är möjliga).”  



Bilaga 2, Frågor till Trafikverket 

 

B2.16 
 

Kommentarer: 
Även spännarmerade konstruktioner beräknas som spruckna. Detta är 
troligtvis en säkerhetsåtgärd utifall den börjar spricka.    

Fråga 35 
Det är svårt att få någon riktig rätsida på enkla spänningskontrollen 
både för betong och stål. Finns det någon rimlig förklaring till varför 
Lambdametoden är bra förklarad och den enkla spänningskontrollen 
får man anta/gissa hur man ska gå tillväga? 

Svar Elisabeth Helsing: 
”Håller helt med dig, det är väldigt luddigt skrivet och det är svårt att se vad 
som hör ihop och vad som är alternativ. Detta kommer vi att framföra inför 
revideringen av eurokoderna. Man är inom CEN väl medveten om att 
utmattning är ett område som är väldigt rörigt behandlat i dagsläget, och 
utpekat för förbättring/förtydligande.” 

Kommentarer: 
Inga kommentarer.  

Fråga 36 

Jag försöker reda ut vilken lastkombination som gäller för enkla 
spänningskontrollerna enligt EN 1992-1-1 (2008), avsnitt 6.8.6 (2) och 
6.8.7(2),(3),(4) samt hur de variabla lasterna bör kombineras med 
hänsyn till utmattning. Helt klart är i alla fall att formel (6.69) i EN 
1992-1-1 (2008) endast används till delskadehypotesen. För enkla 
spänningskontrollerna ska denna formel användas (EN 1990 (2010), 
formel (6.15b))?: 

∑                          ∑        

      

 

Qk, = Variabla laster (trafiklasten (LM71 alternativt SW/0), temperatur 
etcetera). 

Efter diskussion med min handledare Peter Lykvist så har frågan 
uppkommit om hur man behandlar krympning, temperatur, Inf. – och 
sup.faktorer etcetera vilka ger upphov till en spänningsvariation som vi 
inte anser utmattande. Hur ser du på detta? (Kontrollerna enligt EN 
1992-1-1 (2008), avsnitt 6.8.6 (2) och 6.8.7(2),(3),(4))  
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Är det av denna anledning rimligt att endast ta hänsyn till trafiklasten 
vid dessa kontroller. Kan man då generellt använda denna formel?: 

∑                             

Qk,1 = Trafiklasten (LM71 alternativt SW/0) 

Svar Elisabeth Helsing:  
”Egentligen blir det precis samma resonemang som i fråga 32. De ses inte som 
utmattningslaster och ska inte varieras i olika spann. De kan aldrig få någon 
inverkan på spänningsintervallets storlek, men däremot kan nivån på max- och 
minspänning påverkas. För stål kan man alltså nöja sig med inverkan av 
trafiklasten eftersom man ser på spänningsintervallet. Men för betong där max 
och minvärdena används kan man inte göra denna förenkling.”  

Kommentarer: 
Inga kommentarer. Svaren i fråga 32 och 36 är tillräckligt.  

Fråga 37 
Angående enkla spänningskontrollerna, EN 1992-1-1 (2008), avsnitt 
6.8.6(2), 6.8.7(2)(3)(4), och lastkombination. 
Ska man använda den frekventa lastkombinationen, EN 1990 (2010), 
formel (6.15b), och sätta trafiklasten som huvudlast, det vill säga med 
ψ1 och de övriga variabla lasterna som icke huvudlaster, det vill säga 
med ψ2?  

Eller: 

Ska frekventa lastkombinationen användas liknande EN 1992-1-1 
(2008), Formel 6.69, men att man ersätter Qfat med ψ1Qtrafik?  

Svar Elisabeth Helsing:  
”Det är den frekventa lastkombinationen enligt EN 1990, formel 6.15b som ska 
användas. Och det är dess värsta värde som gäller, vilket väl normalt blir den 
med trafiklast som huvudlast. Alltså man använder det värde som man vid den 
vanliga statiska beräkningen av den frekventa lastkombinationen i 
bruksgränstillståndet kommer fram till att den är dimensionerande. Man 
behöver alltså inte nödvändigtvis göra en separat beräkning av detta lastfall för 
utmattningsfallet om detta lastfall ingår i den statiska beräkningen.” 

Kommentarer: 
Vid den enkla spänningskontrollen är det den ”vanliga” frekventa 
lastkombinationen och kombineringen sker så att det mest ogynnsammaste 
fallet ges. Detta är troligen då trafiklasten är huvudlast.   
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Fråga 38 

Ska en reduktion ske på max tillåtna spänningsvidden för bockade 
stänger (även tvärkraftsarmering) vid den enkla spänningskontrollen 
för armering enligt EN 1992-1-1 (2008), avsnitt 6.8.6? Lambdametoden 
har en reduktionsfaktor beskriven för bockade stänger under EN 1992-
1-1 (2008), tabell 6.3N vilket tyder på att bockning av stänger är 
ogynnsamt ur utmattningssynpunkt. 

Svar Elisabeth Helsing:  
”Detta är ju inte tydligt. Tabell 6.3.N är inte kopplad direkt till 
Lambdametoden utan är mer generell (även Palmgren-Minor). Värdet i noten i 
6.8.6(1) är ju ett absolutvärde angivet för osvetsad armering, utan 
specificering av om de är raka eller bockade. En ordagrann tolkning, som inte 
motsägs av texten, är då att samma värde ska gälla för båda. Kollade lite i 
bakgrundsdokumentationen och inte heller där skiljer man på raka och böjda 
stänger, bara på om de är svetsade eller inte. Har också checkat underlaget till 
den svenska nationella valen och där konstaterar men att dessa värden är så 
pass konservativa att de bör accepteras. Raka eller böjda stänger diskuteras inte 
där heller. man hade ju i de nationella valen kunnat införa en skillnad mellan 
dessa, men det har man inte gjort.” 

Kommentarer: 
Inga belägg finns till varför en reduktion ska ske på den maximala 
spänningsvidden vid den enkla spänningskontrollen för bockade stänger. De 
angivna värdena får anses vara tillräckligt hårda för att kunna tillämpas på 
icke spända armeringsstänger, generellt.   

Fråga 39 

Vid val av ett λ1-värde.  Om det blir olika värden över stödet mot i fält 
är då figur 9.7 i EN 1993-2 (2009) vägledande för att visa vilka sträckor 
som ett visst lambdavärde ska tillämpas?  
Exempel:  
Sträckan över stödet där ett visst lambdavärde ska tillämpas är 0,15L1 + 
0,15L2 och sträckan i fält i första spannet där ett annat värde på lambda 
tillämpas är L1 - 0,15L1.  

Svar Elisabeth Helsing:  
”Ja det stämmer.”  

Kommentarer: 
Inga kommentarer.  
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Fråga 40 

När man undersöker utmattning så spelar ju max- och minspänningar 
roll för betongen. När man räknar fram spänningar ska ju hänsyn tas 
till fenomenet krypning. Jag anser att det känns lite underligt att 
slutliga kryptalet tas fram och används i beräkningarna, eftersom vi vid 
0år i princip inte har någon krypning och vid c:a 70år har den slutliga 
krypningen uppnåtts. 
Borde det inte vara rimligare att använda ett mindre kryptal (reducerat 
på grund av att slutliga kryptalet inträffar så sent som efter c:a 70år)? 
Eller anses det vara ett rimligt antagande på säkra sidan att se till det 
slutliga kryptalet i beräkningarna?   

Svar Elisabeth Helsing:  
”Då våra broar har en livslängd på 120 år, och utmattning ger effekter på lång 
sikt, tycker jag inte det är fel att använda maxvärdet.”  

Kommentarer: 
Att använda slutliga kryptalet ger säkrare resultat än att försöka justera 
kryptalet eftersom slutliga kryptalet inträffar så sent som efter c:a 70år. 
Brokonstruktionen ska dessutom stå 50år till efter att den slutliga krypningen 
inträffat.    

Fråga 41 
Lambdametoden för armering pratar om spänningsvidd orsakad av 
LM71. När jag utförde en exempelberäkning upptäcker man att 
normalkraft påverkar tryckzonshöjden. Var neutrallagret i ett 
betongtvärsnitt är placerat påverkar sedan spänningsvidden i 
armeringen. Alltså anser jag att man inte bara kan använda trafiklasten 
vid spänningsberäkningen utan man behöver använda en 
lastkombination och sedan kontrollera max- och minspänningen för att 
få ut en spänningsvidd i armeringen.  

Om detta stämmer är det då karakteristisk lastkombination man bör 
använda även för armeringen vid Lambdametoden? Som man gör för 
betongen, EN 1992-2 (2008), bilaga NN3.1.  

Svar Elisabeth Helsing:  
”Lambdametoden är en approximativ metod där man klart anger att man bara 
ska ta hänsyn till spänningsvariationen av trafiklast, och då har man nog 
sneglat på hur man beräknar en ren stålkonstruktion och inte tänkt på att 
betong är en komposit som beter sig lite annorlunda. Det mest praktiska vore 
naturligtvis att beräkna spänningsvariationen i armeringen (max/min) och 
max och minspänningar i betongen för samma belastningsfall, alltså som i 
NN.3.2 (102) för permanent last + LM71 utan andra variabla laster.” 
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Kommentarer: 
Man bör tänka på att betong skiljer sig mot stål. Därför kan troligen inte bara 
trafiklasten användas för att beräkna spänningsvidden i armeringen.  

Fråga 42 

Vad skiljer sig mellan ∆σ1+2 och ∆σs,71 i EN 1992-2 (2008), bilaga NN.3.1?  

Svar Elisabeth Helsing:  
”Egentligen ingen. Här skiljer man ju bara på hur många spår du belastar 
samtidigt. Gäller ju bara då man har flera spår på en bro. Det är alltså fråga 
om de sigma s,71  som man erhåller om man dels bara har LM71 på ett spår 
och dels på två.” 

Kommentarer: 
Anledningen till att de skriver på detta viset är troligen för att vara tydliga 
med att de är belastning på två spår. 

Fråga 43 
Fcd,Fat ska inte reduceras för betongtrycksträvorna då man använder 
Lambdametoden enligt EN 1992-2, bilaga NN.3.2? Denna reducering 
görs ju nämligen på trycksträvorna på den enkla spänningskotrollen 
enligt EN 1992-1-1, avsnitt 6.8.7 (3).  

Svar Elisabeth Helsing:  
”Eftersom lambdametoden innebär att man ersätter utmattningscyklerna med 
en skadeekvivalent statisk last, så ska man nog använda de regler som gäller för 
den vanliga beräkningen för statisk last, men med de dimensionerande värden 
på hållfasthet som gäller vid utmattning (Fcd,fat). Det innebär att om man inte 
kan säkerställa skjuvhållfastheten med den enkla spänningskontrollen utan 
måste använda lambdametoden så ska detta göras i analogi med vad som gäller 
för statisk last enligt avsnitt 6.2 där fcd=fcd,fat . Enligt vad som gäller för 
utmattningsdimensionering ska och tvärsnittet antas vara sprucket. Det 
innebär också att om 6.2.2(6) är tillämplig så ska den reduktionsfaktor för 
hållfastheten som anges där också användas.” 

Kommentarer: 
Inga kommentarer.  
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Bilaga 4, Exempelberäkning, utförd i Mathcad 15.0

1 UTMATTNING, ENKEL SPÄNNINGSKONTROLL,
BÖJARMERING EN 1992-1-1, AVSNITT 6.8.6
1.1 Snittkrafter av LM71 alt. SW/0,
Beräknade med frekvent lastkombination, värden hämtade i Brigade standard
(dynamikfaktor och alfa=1.33 medtaget i snittkrafterna).
Ett snitt kontrolleras, snitt 21.5m väljs.

Fall 1, Minvärde på permanent last och LM71:
M1.max 1703.14kN m

M1.min 2960.38kN m

M1.perm 1731.58kN m

Fall 2, Maxvärde på permanent last och LM71:
M2.max 2130.58kN m

M2.min 3387.82kN m

M2.perm 2159.02kN m

Fall 3, Minvärde på permanent last och SW/0:
M3.max 1715.556kN m

M3.min 3363.58kN m

M3.perm 1731.58kN m

Fall 4, Maxvärde på permanent last och SW/0:
M4.max 2142.996kN m

M4.min 3791.02kN m

M4.perm 2159.02kN m

1.2 Krympning och krypning

B4.1



Bilaga 4, Exempelberäkning,
Böjarmering

1.2 Krympning och krypning
Normalkrafternas inverkan på momentens storlek tas hänsyn dock försummas
normalkraftens inverkan i tvärsnittets tyngdpunkt. Alltså förenklas exemplet till
att motsvara en balk som utsätts för ren böjning. Krympning och krypning
beaktas inte vid spänningsberäkningarna eftersom man vid armeringskontrollen
endast är intresserad av spänningsvidden. Krypningen påverkar
spänningsvidden men dock ytterst lite och försummas därför.

1.3 Neutrallagrets läge, Ekvivalent area och Tröghetsmoment
Förenkling att balken antas utsättas för ren böjning--> approx. att x=xtp

A´s 8042.48mm2 10st 32 i minimiarmering/tryckarmering.

As.1 4908.74mm2 Lager 1, närmast ytterkant,10st 25 i
dragarmering.

As.2 4908.74mm2 Lager 2, 10 st 25 i dragarmering.

As.3 4908.74mm2 Lager 3, 10 st 25 i dragarmering.

As.4 1963.50mm2 Lager 4, 4st 25 i dragarmering.

As.tot As.1 As.2 As.3 As.4 0.017 m2

h 1000mm Höjden på tvärsnittet.

TB 35mm Täckande betong.

tvärarmering 16mm Stångdiameter för tvärkraftsarmering.

dragarmering 25mm Stångdiameter för dragarmering.

minimiarmering 32mm Stångdiameter för minimiarmering.

Bredd på tvärsnittet, enmetersstrimla
undersöks.b 1000mm

Avstånd från ytterkant till tyngdpunkt
armering Lager 1.e1 TB tvärarmering

dragarmering
2

0.064 m

cvertikalt 63mm Avstånd mellan stänger i vertikalled i
tvärsnittet, TP till TP.
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e2 e1 cvertikalt 0.127 m

e3 e2 cvertikalt 0.19 m

e4 e3 cvertikalt 0.253 m

Gemensamma TP för
dragarmeringen.etp.dragarm.

As.1 e1 As.2 e2 As.3 e3 As.4 e4
As.1 As.2 As.3 As.4

0.141 m

d´ TB tvärarmering
minimiarmering

2
0.067 m

d h etp.dragarm. 0.859 m

b x
x
2

1( ) A´s x d´( ) As.tot d x( )= Tyngdpunktsekvationen enligt
Engström (2008), sida 8-19.
(Neutrala lagrets läge).

Es 200GPa Stålets elasticitetsmodul.

Ecm 35GPa Betongkvalité C40/50.

Es
Ecm

5.714

xtest 1mm

root b xtest
xtest

2
1( ) A´s xtest d´ As.tot d xtest xtest 0.299 m

x root b xtest
xtest

2
1( ) A´s xtest d´ As.tot d xtest xtest

Ekvivalent betongtvärsnitt,
sida 8-19,
Engström (2008)

AII b x 1( ) A´s As.tot 0.432 m2

Ekvivalent tröghetsmoment,
sida 8-19, Engström (2008)III b

x3

3
1( ) A´s x d´( )2 As.tot d x( )2 0.041 m4
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1.4 Spänningsnivåer och spänningsvidd
För att beräkna spänningsnivåer, och därefter beräkna spänningsvidden i
armeringen används Naviers formel enligt Engström (2008), Avsnitt 8.5.4.
Fokus läggs på dragarmeringen eftersom tryckarmering endast är
minimiarmering!

etp.lager1 h x e1 0.638 m <--Tyngdpunkt på armeringen till neutrala
lagret.etp.lager2 etp.lager1 cvertikalt 0.575 m

etp.lager3 etp.lager2 cvertikalt 0.512 m

etp.lager4 etp.lager3 cvertikalt 0.449 m

e´tp x d´ 0.232 m

zlager1 etp.lager1 0.638 m

zlager2 etp.lager2 0.575 m

zlager3 etp.lager3 0.512 m

zlager4 etp.lager4 0.449 m

z är de nivåerna som dragarmeringen är placerad från neutrallagret.

Fall 1, Lager 1:

1.c.max.lager1
M1.max zlager1

III
26.607 MPa

1.s.max.lager1 1.c.max.lager1 152.042 MPa

1.c.min.lager1
M1.min zlager1

III
46.248 MPa

1.s.min.lager1 1.c.min.lager1 264.277 MPa

Spännvidd Fall 1, Lager 1:

1.lager1 1.s.min.lager1 1.s.max.lager1 112.236 MPa

if 1.lager1 70MPa "OK!" "EJ OK!" "EJ OK!"

Fall 1, Lager 2:

1.c.max.lager2
M1.max zlager2

III
23.979 MPa

1.s.max.lager2 1.c.max.lager2 137.023 MPa
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1.c.min.lager2
M1.min zlager2

III
41.68 MPa

1.s.min.lager2 1.c.min.lager2 238.172 MPa

Spännvidd Fall 1, Lager 2:

1.lager2 1.s.min.lager2 1.s.max.lager2 101.149 MPa

if 1.lager2 70MPa "OK!" "EJ OK!" "EJ OK!"

Fall 1, Lager 3:

1.c.max.lager3
M1.max zlager3

III
21.351 MPa

1.s.max.lager3 1.c.max.lager3 122.004 MPa

1.c.min.lager3
M1.min zlager3

III
37.112 MPa

1.s.min.lager3 1.c.min.lager3 212.066 MPa

Spännvidd Fall 1, Lager 3:

1.lager3 1.s.min.lager3 1.s.max.lager3 90.062 MPa

if 1.lager3 70MPa "OK!" "EJ OK!" "EJ OK!"

Fall 1, Lager 4:

1.c.max.lager4
M1.max zlager4

III
18.722 MPa

1.s.max.lager4 1.c.max.lager4 106.985 MPa

1.c.min.lager4
M1.min zlager4

III
32.543 MPa

1.s.min.lager4 1.c.min.lager4 185.961 MPa
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Spännvidd Fall 1, Lager 4:

1.lager4 1.s.min.lager4 1.s.max.lager4 78.976 MPa

if 1.lager4 70MPa "OK!" "EJ OK!" "EJ OK!"

Fall 2, Lager 1:

2.c.max.lager1
M2.max zlager1

III
33.285 MPa

2.s.max.lager1 2.c.max.lager1 190.2 MPa

2.c.min.lager1
M2.min zlager1

III
52.926 MPa

2.s.min.lager1 2.c.min.lager1 302.435 MPa

Spännvidd Fall 2, Lager 1:

2.lager1 2.s.min.lager1 2.s.max.lager1 112.236 MPa

if 2.lager1 70MPa "OK!" "EJ OK!" "EJ OK!"

Fall 2, Lager 2:

2.c.max.lager2
M2.max zlager2

III
29.997 MPa

2.s.max.lager2 2.c.max.lager2 171.412 MPa

2.c.min.lager2
M2.min zlager2

III
47.698 MPa

2.s.min.lager2 2.c.min.lager2 272.561 MPa

Spännvidd Fall 1, Lager 2:

2.lager2 2.s.min.lager2 2.s.max.lager2 101.149 MPa

if 2.lager2 70MPa "OK!" "EJ OK!" "EJ OK!"
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Fall 2, Lager 3:

2.c.max.lager3
M2.max zlager3

III
26.709 MPa

2.s.max.lager3 2.c.max.lager3 152.624 MPa

2.c.min.lager3
M2.min zlager3

III
42.47 MPa

2.s.min.lager3 2.c.min.lager3 242.686 MPa

Spännvidd Fall 2, Lager 3:

2.lager3 2.s.min.lager3 2.s.max.lager3 90.062 MPa

if 2.lager3 70MPa "OK!" "EJ OK!" "EJ OK!"

Fall 2, Lager 4:

2.c.max.lager4
M2.max zlager4

III
23.421 MPa

2.s.max.lager4 2.c.max.lager4 133.836 MPa

2.c.min.lager4
M2.min zlager4

III
37.242 MPa

2.s.min.lager4 2.c.min.lager4 212.811 MPa

Spännvidd Fall 2, Lager 4:

2.lager4 2.s.min.lager4 2.s.max.lager4 78.976 MPa

if 2.lager4 70MPa "OK!" "EJ OK!" "EJ OK!"
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Fall 3, Lager 1:

3.c.max.lager1
M3.max zlager1

III
26.801 MPa

3.s.max.lager1 3.c.max.lager1 153.15 MPa

3.c.min.lager1
M3.min zlager1

III
52.547 MPa

3.s.min.lager1 3.c.min.lager1 300.271 MPa

Spännvidd Fall 3, Lager 1:

3.lager1 3.s.min.lager1 3.s.max.lager1 147.121 MPa

if 3.lager1 70MPa "OK!" "EJ OK!" "EJ OK!"

Fall 3, Lager 2:

3.c.max.lager2
M3.max zlager2

III
24.154 MPa

3.s.max.lager2 3.c.max.lager2 138.022 MPa

3.c.min.lager2
M3.min zlager2

III
47.357 MPa

3.s.min.lager2 3.c.min.lager2 270.61 MPa

Spännvidd Fall 3, Lager 2:

3.lager2 3.s.min.lager2 3.s.max.lager2 132.589 MPa

if 3.lager2 70MPa "OK!" "EJ OK!" "EJ OK!"

B4.8



Bilaga 4, Exempelberäkning,
Böjarmering

Fall 3, Lager 3:

3.c.max.lager3
M3.max zlager3

III
21.506 MPa

3.s.max.lager3 3.c.max.lager3 122.894 MPa

3.c.min.lager3
M3.min zlager3

III
42.166 MPa

3.s.min.lager3 3.c.min.lager3 240.949 MPa

Spännvidd Fall 3, Lager 3:

3.lager3 3.s.min.lager3 3.s.max.lager3 118.056 MPa

if 3.lager3 70MPa "OK!" "EJ OK!" "EJ OK!"

Fall 3, Lager 4:

3.c.max.lager4
M3.max zlager4

III
18.859 MPa

3.s.max.lager4 3.c.max.lager4 107.765 MPa

3.c.min.lager4
M3.min zlager4

III
36.976 MPa

3.s.min.lager4 3.c.min.lager4 211.289 MPa

Spännvidd Fall 3, Lager 4:

3.lager4 3.s.min.lager4 3.s.max.lager4 103.523 MPa

if 3.lager4 70MPa "OK!" "EJ OK!" "EJ OK!"
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Fall 4, Lager 1

4.c.max.lager1
M4.max zlager1

III
33.479 MPa

4.s.max.lager1 4.c.max.lager1 191.308 MPa

4.c.min.lager1
M4.min zlager1

III
59.225 MPa

4.s.min.lager1 4.c.min.lager1 338.429 MPa

Spännvidd Fall 4, Lager 1:

4.lager1 4.s.min.lager1 4.s.max.lager1 147.121 MPa

if 4.lager1 70MPa "OK!" "EJ OK!" "EJ OK!"

Fall 4, Lager 2:

4.c.max.lager2
M4.max zlager2

III
30.172 MPa

4.s.max.lager2 4.c.max.lager2 172.411 MPa

4.c.min.lager2
M4.min zlager2

III
53.375 MPa

4.s.min.lager2 4.c.min.lager2 304.999 MPa

Spännvidd Fall 3, Lager 2:

4.lager2 4.s.min.lager2 4.s.max.lager2 132.589 MPa

if 4.lager2 70MPa "OK!" "EJ OK!" "EJ OK!"
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Fall 4, Lager 3:

4.c.max.lager3
M4.max zlager3

III
26.865 MPa

4.s.max.lager3 4.c.max.lager3 153.513 MPa

4.c.min.lager3
M4.min zlager3

III
47.525 MPa

4.s.min.lager3 4.c.min.lager3 271.569 MPa

Spännvidd Fall 4, Lager 3:

4.lager3 4.s.min.lager3 4.s.max.lager3 118.056 MPa

if 4.lager3 70MPa "OK!" "EJ OK!" "EJ OK!"

Fall 4, Lager 4:

4.c.max.lager4
M4.max zlager4

III
23.558 MPa

4.s.max.lager4 4.c.max.lager4 134.616 MPa

4.c.min.lager4
M4.min zlager4

III
41.674 MPa

4.s.min.lager4 4.c.min.lager4 238.139 MPa

Spännvidd Fall 4, Lager 4:

4.lager4 4.s.min.lager4 4.s.max.lager4 103.523 MPa

if 4.lager4 70MPa "OK!" "EJ OK!" "EJ OK!"
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1.5 Sammanställning av största spänningsvidderna
Kravet på största spänningsvidd är 70MPa
Fall 1 och Fall 2, Lager 1:

1.lager1 112.236 MPa

2.lager1 112.236 MPa

Fall 3 och Fall 4, Lager 1:

3.lager1 147.121 MPa

4.lager1 147.121 MPa

Fall 3 och 4 är den spänningssituation som är den mest ogynnsamma ur utmattningssynpunkt.
Dessutom har de yttersta armeringslagret störst spänningsvidd. Dvs vidare undersökningar med
Lambdametoden krävs för dragarmeringen närmast ytterkant (lager 1)!

Krypning och krympning ska beaktas eftersom krypningen av permanent last påverkar läget på
neutrala lagret som i sin tur påverkar spänningsvidden. Detta ger dock väldigt liten skillnad i
exempelberäkningen så därför underlättas beräkningarna mycket om man bortser från krypning
och krympning.
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2 UTMATTNING, LAMBDAMETODEN, BÖJARMERING, EN
1992-2, BILAGA NN.3.1
I den enkla spänningskontrollen visade det sig att Fall 3 och 4 samt det yttersta
lagret med armering gav den största spänningsvidden i snittet vid 21,5m. Fall 3
och 4 innebär att trafiklasten är SW/0. Spänningsvidden av SW/0 är det
intressanta men för att få fram denna används karakteristisk lastkombination.
Värden från Fall 3 används.
2.1 Snittkrafter med permanenta laster och SW/0
Beräknade med karakteristisk lastkombination, värden hämtade i Brigade
standard, (dynamikfaktor medtagen i snittkrafterna).
Fall 3, Minvärde på permanent last
och SW/0:M3.max.Lambda 1716.52kN m

M3.min.Lambda 3265.58kN m

M3.perm.Lambda 1731.58kN m

M3.max.1spår.Lambda 1724.15kN m

M3.min.1spår.Lambda 2498.48kN m

2.2 Neutrallagrets läge, Ekvivalent area och Tröghetsmoment
Förenkling att balken antas utsättas för ren böjning--> approx. att x=xtp.
Läget på neutrala lagret, ekvivalent area och tröghetsmoment återfinns under
rubrik 1.3.
2.3 Spänningsnivåer och spänningsvidd
För att beräkna spänningsnivåer, och därefter beräkna spänningsvidden i
armeringen används Naviers formel enligt Engström (2008), Avsnitt 8.5.4.
Fokus läggs på dragarmeringen eftersom tryckarmering endast är
minimiarmering!
etp.lager1.Lambda h x e1 0.638 m <--Tyngdpunkt på armeringen till

neutrala lagret.etp.lager2.Lambda etp.lager1.Lambda cvertikalt 0.575 m

etp.lager3.Lambda etp.lager2.Lambda cvertikalt 0.512 m h, c och e återfinns under rubrik
1.3.etp.lager4.Lambda etp.lager3.Lambda cvertikalt 0.449 m

e´tp.Lambda x d´ 0.232 m

zlager1.Lambda etp.lager1.Lambda 0.638 m

z är den nivå som dragarmeringen är placerad från neutrallagret. Endast lager 1 studeras (yttersta
armeringslagret)!
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SW/0 på två spår:

3.c.max.Lambda
M3.max.Lambda zlager1.Lambda

III
26.816 MPa

3.s.max.Lambda 3.c.max.Lambda 153.236 MPa

3.c.min.Lambda
M3.min.Lambda zlager1.Lambda

III
51.016 MPa

3.s.min.Lambda 3.c.min.Lambda 291.523 MPa

Spännvidd orsakat av SW/0 på två spår:

3.s.Lambda 3.s.min.Lambda 3.s.max.Lambda 138.287 MPa

SW/0 på ett spår:

3.c.max.1spår.Lambda
M3.max.1spår.Lambda zlager1.Lambda

III
26.936 MPa

3.s.max.1spår.Lambda 3.c.max.1spår.Lambda 153.917 MPa

3.c.min.1spår.Lambda
M3.min.1spår.Lambda zlager1.Lambda

III
39.032 MPa

3.s.min.1spår.Lambda 3.c.min.1spår.Lambda 223.043 MPa

Spännvidd orsakat av SW/0 på ett spår:

3.s.1spår.Lambda 3.s.min.1spår.Lambda 3.s.max.1spår.Lambda 69.125 MPa
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2.4 Lambdafaktorer
L1 20m L2 20m Kontinuerlig bro, spann 1 och spann 2.

Lupplag
L1 L2

2
20 m Enligt EN 1993-2 (2009), avsnitt 9.5.3(4)a.

s.1 0.75 EN 1992-2 (2008), tabell NN.2, tung trafik väljs enligt
Trafikverket (2011a), avsnitt D.2.1g.

Vol 25.06 106 Antagande om =1.33 ger detta värde på volymen.
Enhet ton/år/spår. Volym enligt Trafikverket (2011a),
avsnitt B.3.2.1.4v.

k2 9 Enligt EN 1992-1-1, tabell 6.3N för raka och bockade
stänger.

s.2

k2 Vol

25 106
1

Nyears 120 120 år rekommenderat av Boverket (2011), kapitel 1.2,
paragraf 14.

s.3

k2 Nyears
100

1.02

Andel trafik som passerar bron, rekommenderat enligt
EN 1992-2, bilaga NN.3.1.n 0.12

s1
3.s.1spår.Lambda

3.s.Lambda
0.5 Spår ett och två är placerade likvärdigt i förhållande

till läget där spänningen studeras. s1 och s2 har
därför samma värde.s2 s1

s.4

k2

n 1 n( ) s1
k2 1 n( ) s2

k2 0.793

s s.1 s.2 s.3 s.4 0.607 Slutliga korrektionsfaktorn.
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2.5 Skadeekvivalent spänningsvidd
3.s.equ s 3.s.Lambda 83.908 MPa EN 1992-2 (2008), bilaga NN.3.1. Dynamikfaktorn

är tas hänsyn i Brigade standard vilket gör att den
är medräknad i spänningsvidden 3.s.Lambda.

2.6 Villkor vid utmattningsverifiering

F.fat 1.0 Rekommenderat värde.

Rsk 162.5MPa Enligt EN 1992-1-1 (2008), tabell 6.3N, raka och
bockade stänger, 106 spänningscykler.

S.fat 1.15 Rekommenderat värde.

F.fat 3.s.equ 83.908 MPa

Rsk

S.fat
141.304 MPa

if F.fat 3.s.equ
Rsk

S.fat
"OK!" "EJ OK!" "OK!"

Armeringen klarar utmattningsverifieringen med god marginal för de mest ogynnsamma
fallen, dvs Fall 3 och 4!
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3 UTMATTNING, ENKEL SPÄNNINGSKONTROLL,
TVÄRKRAFTSARMERING, EN 1992-1-1, AVSNITT 6.8.6
3.1 Snittkrafter av LM71 alt. SW/0,
Beräknade med frekvent lastkombination, värden hämtade i Brigade standard,
(dynamikfaktor och alfa=1.33 medtagna i snittkrafterna).
Ett snitt kontrolleras, snitt 21.5m väljs.
Fall 1, Minvärde på permanent last och LM71:
V1.max 1514.93kN

V1.min 961.938kN

V1 V1.max V1.min 552.992 kN

Fall 2, Maxvärde på permanent last och LM71:
V2.max 1744.19kN

V2.min 1191.198kN

V2 V2.max V2.min 552.992 kN

Fall 3, Minvärde på permanent last och SW/0:
V3.max 1657.01kN

V3.min 967.2188kN

V3 V3.max V3.min 689.791 kN

Fall 4, Maxvärde på permanent last och SW/0:
V4.max 1886.27kN

V4.min 1196.4788kN

V4 V4.max V4.min 689.791 kN

Spänningsvidden i tvärkraftsarmeringen är direkt proportionelig mot tvärkraftsskillnaden. Fall 3
och Fall 4 används därför vid utmattningsverifieringen!

3.2 Lutning på trycksträva och tvärkraftsarmering

d 21.8°
180°

0.38 rad Antagen lutning på trycksträva i brottsgränstillstånd.

fat atan
1

max 1.0
1

tan d

0.564 rad

Trycksträvans lutning vid utmattningsverifiering
enligt Svenska betongföreningen (2010), kap 6.8.2.
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90°
180°

1.571 rad Lutning på tvärarmering (byglarna).

3.3 Area för en tvärarmeringen per m2 och inre hävarm

Längd som undersöks i längsled på enmeterstrimlan:
Llängsled 1m

Tvärarmeringsarea/m2 och inre hävarm:
Brottsgränstillstånd ger 16st stänger, vilket inte är
tillräckligt ur utmattningssynpunkt.nstänger 25

h 1000mm Höjden på tvärsnittet.

TB 35mm Täckande betong.

tvärarmering 16mm Stångdiameter för tvärkraftsarmering.

dragarmering 25mm Stångdiameter för dragarmering.

As.1 4908.74mm2 Lager 1, närmast ytterkant,10st 25 i dragarmering.

As.2 4908.74mm2 Lager 2, 10 st 25 i dragarmering.

As.3 4908.74mm2 Lager 3, 10 st 25 i dragarmering.

As.4 1963.50mm2 Lager 4, 4st 25 i dragarmering.

Avstånd från ytterkant till
tyngdpunkt armering Lager 1.e1 TB tvärarmering

dragarmering
2

0.064 m

cvertikalt 63mm Avstånd mellan stänger i vertikalled i
tvärsnittet, TP till TP.

e2 e1 cvertikalt 0.127 m

e3 e2 cvertikalt 0.19 m

e4 e3 cvertikalt 0.253 m

Gemensamma TP för
dragarmeringen.etp.dragarm.

As.1 e1 As.2 e2 As.3 e3 As.4 e4
As.1 As.2 As.3 As.4

0.141 m

Asw.tot nstänger
tvärarmering

2

2

5.027 103 mm2

d h etp.dragarm. 0.859 m

z 0.9 d 0.773 m Approximativ inre hävarm
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3.4 Beräkning av spänningsvidden
Modifierande av uttryck enligt EN 1992-1-1, formel 6.13.

3.4.sw
V3

Asw.tot
Llängsled

z
1

tan fat

1
tan ( )

sin( )

112.303 MPa

3.5 Villkor vid utmattningsverifiering

Grundformel för icke svetsade dragna armeringsstänger, EN
1992-1-1, avsnitt 6.8.6.sw 70MPa

if 3.4.sw 70 MPa "OK!" "EJ OK!" "EJ OK!"

Utmattningsverifiering med Lambdametoden krävs då den enkla spänningskontrollen inte är
okej! Den enkla spänningskontrollen visar att trafiklasten SW/0 ger den största
spänningsvidden. Vidare undersökningar med Lambdametoden ska utföras och då med SW/0
som trafiklast!

Enkla spänningskontrollen är på säkra sidan jämfört med de övriga metoderna för
utmattningsverifiering och 70MPa ska troligen inte reduceras trots att stängerna är bockade. Ett
bevis på att det är orimligt att reducera 70MPa är att kontrollen med enkla spänningskontrollen
inte är okej medan Lambdametoden är det.

B4.19



Bilaga 4, Exempelberäkning,
Tvärkraftsarmering

4 UTMATTNING, LAMBDAMETODEN,
TVÄRKRAFTSARMERNING, EN 1992-2, BILAGA NN.3.1
I den enkla spänningskontrollen visade det sig att Fall 3 och Fall 4 för
tvärarmeringen gav den största spänningsvidden i snittet vid 21,5m. Fall 3 och
Fall 4 innebär att trafiklasten är SW/0. Spänningsvidden av SW/0 är det
intressanta men för att få fram denna används karakteristisk lastkombination.

4.1 Snittkrafter med permanenta laster och SW/0
Beräknade med karakteristisk lastkombination, värden hämtade i Brigade
standard, (dynamikfaktor medtagen i snittkrafterna).
Fall 3, Minvärde på permanent last och SW/0:
V3.max.Lambda 1615.81kN

V3.min.Lambda 967.519kN

V3.max.1spår.Lambda 1294.01kN

V3.min.1spår.Lambda 969.865kN

V3.Lambda V3.max.Lambda V3.min.Lambda 648.291 kN

V3.1spår.Lambda V3.max.1spår.Lambda V3.min.1spår.Lambda 324.145 kN

Fall 3, Maxvärde på permanent last och SW/0:
V4.max.Lambda 1845.07kN

V4.min.Lambda 1196.779kN

V4.max.1spår.Lambda 1523.27kN

V4.min.1spår.Lambda 1199.125kN

V4.Lambda V4.max.Lambda V4.min.Lambda 648.291 kN

V4.Lambda.1spår V4.max.1spår.Lambda V4.min.1spår.Lambda 324.145 kN

4.2 Lutning på trycksträva och tvärkraftsarmering
Lutningar på trycksträva och tvärkraftsarmering enligt rubrik 3.2.

4.3 Area för tvärarmeringen per m2 och inre hävarm
Enligt rubrik 3.3.
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4.4 Beräkning av spänningsvidder

Spännvidd orsakat av SW/0 på två spår:
Modifierande av uttryck enligt EN 1992-1-1, formel 6.13.

3.4.Lambda
V3.Lambda

Asw.tot
Llängsled

z
1

tan fat

1
tan ( )

sin( )

105.546 MPa

Spännvidd orsakat av SW/0 på ett spår:

3.4.1spår.Lambda
V3.1spår.Lambda

Asw.tot
Llängsled

z
1

tan fat

1
tan ( )

sin ( )

52.773 MPa

4.5 Lambdafaktorer enligt EN 1992-2 bilaga NN.3.1
L1 20m L2 20m Kontinuerlig bro, spann 1 och spann 2.

Enligt EN 1993-2 (2009), avsnitt 9.5.3(4)a. Gäller även
tvärkraft enligt Trafikverket (2011b), avsnitt D.2.1g.Lupplag

L1 L2
2

20 m

s.1 0.75 EN 1992-2 (2008), tabell NN.2, tung trafik väljs enligt
Trafikverket (2011a), avsnitt D.2.1g.

Vol 25.06 106 Antagande om =1.33 ger detta värde på volymen.
Enhet ton/år/spår. Volym enligt Trafikverket (2011a),
avsnitt B.3.2.1.4v.

k2 9 Enligt EN 1992-1-1, tabell 6.3N för raka och bockade
stänger.

s.2

k2 Vol

25 106
1

Nyears 120 120 år rekommenderat av Boverket (2011), kapitel 1.2,
paragraf 14.

s.3

k2 Nyears
100

1.02
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n 0.12 Andel trafik som passerar bron, rekommenderat enligt
EN 1992-2, bilaga NN.3.1.

s1
3.4.1spår.Lambda

3.4.Lambda
0.5 Spår ett och två är placerade likvärdigt i förhållande

till läget där spänningen studeras. s1 och s2 har
därför samma värde.s2 s1

s.4

k2

n 1 n( ) s1
k2 1 n( ) s2

k2 0.793

s s.1 s.2 s.3 s.4 0.607 Slutliga korrektionsfaktorn.

4.6 Skadeekvivalent spänningsvidd
3.4.s.equ s 3.4.Lambda 64.042 MPa

EN 1992-2 (2008), bilaga NN.3.1. Dynamikfaktorn
är tas hänsyn i Brigade standard vilket gör att den
är medräknad i spänningsvidden .3.4.Lambda.

4.7 Villkor vid utmattningsverifiering
F.fat 1.0 Rekommenderat värde.

Rsk 162.5MPa Enligt EN 1992-1-1 (2008), tabell 6.3N, raka och
bockade stänger, 106 spänningscykler.

D 4 tvärarmering 0.064 m Minsta tillåtna bockningsdiameter enligt EN 1992-1-1
(2008), tabell 8.1N.

0.35 0.026
D

tvärarmering
0.454 Reduktionsfaktorn enligt EN 1992-1-1 (2008), tabell

6.3N används eftersom tvärkraftsarmeringen är
bockad.

Rsk 73.775 MPa

S.fat 1.15 Rekommenderat värde.

F.fat 3.4.s.equ 64.042 MPa

Rsk

S.fat
64.152 MPa

if F.fat 3.4.s.equ
Rsk

S.fat
"OK!" "EJ OK!" "OK!"

Armeringen klarar utmattningsverifieringen efter att armeringsmängden ökats jämfört
med dimensioneringen i brottsgränstillstånd!
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5 UTMATTNING, ENKEL SPÄNNINGSKONTROLL,
TRYCKSTRÄVA, EN 1992-1-1, AVSNITT 6.8.7
5.1 Snittkrafter av LM71 alt. SW/0,
Beräknade med frekvent lastkombination, värden hämtade i Brigade standard,
(dynamikfaktor och alfa=1.33 medtagna i snittkrafterna).
Ett snitt kontrolleras, snitt 21.5m väljs.
Fall 1, Minvärde på permanent last och LM71:
V1.max 1514.93kN

V1.min 961.938kN

Fall 2, Maxvärde på permanent last och LM71:
V2.max 1744.19kN

V2.min 1191.198kN

Fall 3, Minvärde på permanent last och SW/0:
V3.max 1657.01kN

V3.min 967.2188kN

Fall 4, Maxvärde på permanent last och SW/0:
V4.max 1886.27kN

V4.min 1196.4788kN

5.2 Lutning på trycksträva och tvärkraftsarmering

d 21.8°
180°

0.38 rad Antagen lutning på trycksträva i brottsgränstillstånd.

fat atan
1

max 1.0
1

tan d

0.564 rad

Trycksträvans lutning vid utmattningsverifiering
enligt Svenska betongföreningen (2010), kap 6.8.2.

90°
180°

1.571 rad Lutning på tvärarmeringen (byglarna).
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5.3 Inre hävarm
h 1000mm Höjden på tvärsnittet.

TB 35mm Täckande betong.

tvärarmering 16mm Stångdiameter för tvärkraftsarmering.

dragarmering 25mm Stångdiameter för dragarmering.

As.1 4908.74mm2 Lager 1, närmast ytterkant,10st 25 i dragarmering.

As.2 4908.74mm2 Lager 2, 10 st 25 i dragarmering.

As.3 4908.74mm2 Lager 3, 10 st 25 i dragarmering.

As.4 1963.50mm2 Lager 4, 4st 25 i dragarmering.

Avstånd från ytterkant till
tyngdpunkt armering Lager 1.e1 TB tvärarmering

dragarmering
2

0.064 m

cvertikalt 63mm Avstånd mellan stänger i vertikalled i
tvärsnittet, TP till TP.

e2 e1 cvertikalt 0.127 m

e3 e2 cvertikalt 0.19 m

e4 e3 cvertikalt 0.253 m

Gemensamma TP för
dragarmeringen.etp.dragarm.

As.1 e1 As.2 e2 As.3 e3 As.4 e4
As.1 As.2 As.3 As.4

0.141 m

d h etp.dragarm. 0.859 m

z 0.9 d 0.773 m Approximativ inre
hävarm.

5.4 Beräkning av spänningar

cw 1.0 Bärverk utan förpänning ger 1.0 enligt EN 1992-1-1,
avsnitt 6.2.3(3), anm 3.

bw 1.0m Effektiv bredd på tvärsnittet.

fck 40MPa Betongens karakteristiska tryckhållfasthet, MPa, C40/50.

0.6 1
fck

250MPa
0.504 Enligt EN 1992-1-1 (2008), avsnitt 6.2.3(3), anm 1.
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Spänningsberäkning:
Modifierande av uttryck enligt EN 1992-1-1, formel 6.14.
Fall 1, Minvärde på permanent last och LM71:

1.c.max

V1.max 1
1

tan fat

2

cw bw z
1

tan fat

1
tan ( )

8.61 MPa

1.c.min

V1.min 1
1

tan fat

2

cw bw z
1

tan fat

1
tan ( )

5.467 MPa

Fall 2, Maxvärde på permanent last och LM71:

2.c.max

V2.max 1
1

tan fat

2

cw bw z
1

tan fat

1
tan ( )

9.913 MPa

2.c.min

V2.min 1
1

tan fat

2

cw bw z
1

tan fat

1
tan ( )

6.77 MPa

Fall 3, Minvärde på permanent last och SW/0:

3.c.max

V3.max 1
1

tan fat

2

cw bw z
1

tan fat

1
tan ( )

9.417 MPa

3.c.min

V3.min 1
1

tan fat

2

cw bw z
1

tan fat

1
tan ( )

5.497 MPa
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Fall 4, Maxvärde på permanent last och SW/0:

4.c.max

V4.max 1
1

tan fat

2

cw bw z
1

tan fat

1
tan ( )

10.72 MPa

4.c.min

V4.min 1
1

tan fat

2

cw bw z
1

tan fat

1
tan ( )

6.8 MPa

5.5 Villkor vid utmattningsverifiering
Villkor enligt EN 1992-1-1 (2008), avsnitt 6.8.7(2)(3).
k1 0.85 Rekommenderat värde enligt Boverket (2011), kapitel 2.2, Paragraf 1.

t 50 Ålder på betongen vid första pålastningen i dagar. Antaget värde.

s 0.38 Koefficient som beror på cementtyp, antaget klass S-cement.

Koefficient som beror på betonghållfastheten enligt EN
1992-1-1 (2008), formel 3.2.cc e

s 1
28

t

1
2

1.287

fcd
fck
1.5

26.667 MPa Tryckhållfasthet i brottsgränstillstånd.

fcd.fat k1 cc fcd 1
fck

250MPa
24.498 MPa Betongen dimensionerande

utmattningshållfasthet enligt
EN 1992-1-1 (2008), formel 6.76.

Betongen dimensionerande
utmattningshållfasthet reduceras för
att kunna tillämpas på trycksträvorna,
EN 1992-1-1 (2008), avsnitt 6.8.7(3).

fcd.fat.red fcd.fat 12.347 MPa
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Utmattningskontroll av Fall 1, Minvärde på permanent last och LM71:

1.c.max
fcd.fat.red

0.697 Enligt EN 1992-1-1 (2008), formel 6.77 med reducering
av fcd.fat.

0.5 0.45
1.c.min

fcd.fat.red
0.699

if
1.c.max

fcd.fat.red
0.5 0.45

1.c.min
fcd.fat.red

"OK!" "EJ OK!" "OK!"

if
1.c.max

fcd.fat.red
0.9 "OK!" "EJ OK!" "OK!"

Utmattningskontroll av Fall 2, Maxvärde på permanent last och LM71:

2.c.max
fcd.fat.red

0.803

0.5 0.45
2.c.min

fcd.fat.red
0.747

if
2.c.max

fcd.fat.red
0.5 0.45

2.c.min
fcd.fat.red

"OK!" "EJ OK!" "EJ OK!"

if
2.c.max

fcd.fat.red
0.9 "OK!" "EJ OK!" "OK!"

Utmattningskontroll av Fall 3, Minvärde på permanent last och SW/0:

3.c.max
fcd.fat.red

0.763

0.5 0.45
3.c.min

fcd.fat.red
0.7

if
3.c.max

fcd.fat.red
0.5 0.45

3.c.min
fcd.fat.red

"OK!" "EJ OK!" "EJ OK!"

if
3.c.max

fcd.fat.red
0.9 "OK!" "EJ OK!" "OK!"
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Utmattningskontroll av Fall 4, Maxvärde på permanent last och SW/0:

4.c.max
fcd.fat.red

0.868

0.5 0.45
4.c.min

fcd.fat.red
0.748

if
4.c.max

fcd.fat.red
0.5 0.45

4.c.min
fcd.fat.red

"OK!" "EJ OK!" "EJ OK!"

if
4.c.max

fcd.fat.red
0.9 "OK!" "EJ OK!" "OK!"

Endast Fall 1 klarade utmattningskontrollen med den enkla spänningskontrollen. Vidare
undersökningar ska göras med Lambdametoden. Att särskilja något fall som är ogynnsammare
ur utmattningssynpunkt är svårt, troligtvis är Fall 4 ogynnsammast eftersom dess differans är
störst men för att vara säker undersöks alla fyra fall med Lambdametoden!
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6 UTMATTNING, LAMBDAMETODEN, TRYCKSTRÄVOR,
EN 1992-2, BILAGA NN.3.2
I den enkla spänningskontrollen visade det sig att trycksträvorna behöver
undersökas vidare i snittet vid 21,5m. Alla fyra fall undersöks och karakteristisk
lastkombination används för att ta fram snittkrafterna.

6.1 Snittkrafter med permanenta laster och LM71 alt. SW/0
Beräknade med karakteristisk lastkombination, värden hämtade i Brigade
standard, (dynamikfaktor medtagen i snittkrafterna).
Fall 1, Minvärde på permanent last och LM71:

V1.max.Lambda 1482.31kN

V1.min.Lambda 962.557kN

V1.perm.Lambda 972.21kN

V1.max.1spår.Lambda 1227.31kN

Fall 2, Maxvärde på permanent last och LM71:
V2.max.Lambda 1711.57kN

V2.min.Lambda 1191.817kN

V2.perm.Lambda 1201.47kN

V2.max.1spår.Lambda 1456.57kN

Fall 3, Minvärde på permanent last och SW/0:
V3.max.Lambda 1615.81kN

V3.min.Lambda 967.519kN

V3.perm.Lambda 972.21kN

V3.max.1spår.Lambda 1294.01kN

Fall 4, Maxvärde på permanent last och SW/0:
V4.max.Lambda 1845.07kN

V4.min.Lambda 1196.779kN

V4.perm.Lambda 1201.47kN

V4.max.1spår.Lambda 1523.27kN
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6.2 Lutning på trycksträva och tvärkraftsarmering
Lutning på trycksträva och tvärkraftsarmering enligt rubrik 5.2.

6.3 Inre hävarm
Inre hävarm enligt rubrik 5.3.

6.4 Beräkning av spänningar
Ingående parametrar återfinns under rubrik 5.4.

Spänningsberäkning:
Modifierande av uttryck enligt EN 1992-1-1, formel 6.14.
Fall 1, Minvärde på permanent last och LM71:

1.c.max.Lambda

V1.max.Lambda 1
1

tan fat

2

cw bw z
1

tan fat

1
tan ( )

8.424 MPa

1.c.min.Lambda

V1.min.Lambda 1
1

tan fat

2

cw bw z
1

tan fat

1
tan ( )

5.471 MPa

1.c.perm.Lambda

V1.perm.Lambda 1
1

tan fat

2

cw bw z
1

tan fat

1
tan ( )

5.525 MPa

1.c.max.1spår.Lambda

V1.max.1spår.Lambda 1
1

tan fat

2

cw bw z
1

tan fat

1
tan ( )

6.975 MPa
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Fall 2, Maxvärde på permanent last och LM71:

2.c.max.Lambda

V2.max.Lambda 1
1

tan fat

2

cw bw z
1

tan fat

1
tan ( )

9.727 MPa

2.c.min.Lambda

V2.min.Lambda 1
1

tan fat

2

cw bw z
1

tan fat

1
tan ( )

6.773 MPa

2.c.perm.Lambda

V2.perm.Lambda 1
1

tan fat

2

cw bw z
1

tan fat

1
tan ( )

6.828 MPa

Fall 3, Maxvärde på permanent last
och SW/0:2.c.max.1spår.Lambda

V2.max.1spår.Lambda 1
1

tan fat

2

cw bw z
1

tan fat

1
tan ( )

8.278 MPa

Fall 3, Minvärde på permanent last och SW/0:

3.c.max.Lambda

V3.max.Lambda 1
1

tan fat

2

cw bw z
1

tan fat

1
tan ( )

9.183 MPa

3.c.min.Lambda

V3.min.Lambda 1
1

tan fat

2

cw bw z
1

tan fat

1
tan ( )

5.499 MPa

3.c.perm.Lambda

V3.perm.Lambda 1
1

tan fat

2

cw bw z
1

tan fat

1
tan ( )

5.525 MPa

B4.31



Bilaga 4, Exempelberäkning,
Betongtrycksträva

Fall 3, Maxvärde på permanent last
och SW/0:3.c.max.1spår.Lambda

V3.max.1spår.Lambda 1
1

tan fat

2

cw bw z
1

tan fat

1
tan ( )

7.354 MPa

Fall 4, Maxvärde på permanent last och SW/0:

4.c.max.Lambda

V4.max.Lambda 1
1

tan fat

2

cw bw z
1

tan fat

1
tan ( )

10.486 MPa

4.c.min.Lambda

V4.min.Lambda 1
1

tan fat

2

cw bw z
1

tan fat

1
tan ( )

6.802 MPa

4.c.perm.Lambda

V4.perm.Lambda 1
1

tan fat

2

cw bw z
1

tan fat

1
tan ( )

6.828 MPa

Fall 3, Maxvärde på permanent last
och SW/0:4.c.max.1spår.Lambda

V4.max.1spår.Lambda 1
1

tan fat

2

cw bw z
1

tan fat

1
tan ( )

8.657 MPa
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6.5 Lambdafaktorer enligt EN 1992-2, bilaga NN.3.2

1.c.0 max 0.94 0.2
1.c.perm.Lambda

fcd.fat
1.0 1

2.c.0 max 0.94 0.2
2.c.perm.Lambda

fcd.fat
1.0 1

3.c.0 max 0.94 0.2
3.c.perm.Lambda

fcd.fat
1.0 1

4.c.0 max 0.94 0.2
4.c.perm.Lambda

fcd.fat
1.0 1

L1 20m L2 20m Kontinuerlig bro, spann 1 och spann 2.

Enligt EN 1993-2 (2009), avsnitt 9.5.3(4)a. Gäller även
tvärkraft enligt Trafikverket (2011b), avsnitt D.2.1g.Lupplag

L1 L2
2

20 m

c.1 0.85 EN 1992-2 (2008), tabell NN.3, tung trafik väljs enligt
Trafikverket (2011a), avsnitt D.2.1g. Tryckzon.

Vol 25.06 106 Antagande om =1.33 ger detta värde på volymen.
Enhet ton/år/spår. Volym enligt Trafikverket (2011a),
avsnitt B.3.2.1.4v.

Nyears 120 120 år rekommenderat av Boverket (2011), kapitel 1.2,
paragraf 14.

c.2.3 1
1
8

log
Vol

25 106

1
8

log
Nyears

100
1.01

n 0.12 Andel trafik som passerar bron, rekommenderat enligt
EN 1992-2, bilaga NN.3.2.

Spår ett och två är placerade likvärdigt i förhållande
till läget där spänningen studeras därför blir
maxvärdet vid belastning på ett spår samma oavsett
belastning på spår ett eller spår två.

a1
1.c.max.1spår.Lambda

1.c.max.Lambda
0.828

1.c.4 if a1 0.8 1
1
8

log n( ) 1.0 1
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a2
2.c.max.1spår.Lambda

2.c.max.Lambda
0.851

2.c.4 if a2 0.8 1
1
8

log n( ) 1.0 1

a3
3.c.max.1spår.Lambda

3.c.max.Lambda
0.801

3.c.4 if a3 0.8 1
1
8

log n( ) 1.0 1

a4
4.c.max.1spår.Lambda

4.c.max.Lambda
0.826

4.c.4 if a4 0.8 1
1
8

log n( ) 1.0 1

Slutlig korrektionsfaktor Fall 1:

1.c 1.c.0 c.1 c.2.3 1.c.4 0.859

Slutlig korrektionsfaktor Fall 2:

2.c 2.c.0 c.1 c.2.3 2.c.4 0.859

Slutlig korrektionsfaktor Fall 3:

3.c 3.c.0 c.1 c.2.3 3.c.4 0.859

Slutlig korrektionsfaktor Fall 4:

4.c 4.c.0 c.1 c.2.3 4.c.4 0.859

6.6 Övre och undre spänningar i det skadeekvivalenta
spänningsspektrat
Fall 1, Minvärde på permanent last och LM71:

1.cd.max.equ 1.c.perm.Lambda 1.c 1.c.max.Lambda 1.c.perm.Lambda 8.014 MPa

1.cd.min.equ 1.c.perm.Lambda 1.c 1.c.perm.Lambda 1.c.min.Lambda 5.478 MPa
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Fall 2, Maxvärde på permanent last och LM71:

2.cd.max.equ 2.c.perm.Lambda 2.c 2.c.max.Lambda 2.c.perm.Lambda 9.317 MPa

2.cd.min.equ 2.c.perm.Lambda 2.c 2.c.perm.Lambda 2.c.min.Lambda 6.781 MPa

Fall 3, Minvärde på permanent last och SW/0:

3.cd.max.equ 3.c.perm.Lambda 3.c 3.c.max.Lambda 3.c.perm.Lambda 8.666 MPa

3.cd.min.equ 3.c.perm.Lambda 3.c 3.c.perm.Lambda 3.c.min.Lambda 5.502 MPa

Fall 4, Maxvärde på permanent last och SW/0:

4.cd.max.equ 4.c.perm.Lambda 4.c 4.c.max.Lambda 4.c.perm.Lambda 9.969 MPa

4.cd.min.equ 4.c.perm.Lambda 4.c 4.c.perm.Lambda 4.c.min.Lambda 6.805 MPa

6.7 Villkor vid utmattningsverifiering
Alla fyra fall undersöks för att se om de klarar utmattningsverifiering.

sd 1.0 Rekommenderat värde, modellosäkerheten hos laster och lasteffekter.

Fall 1, Minvärde på permanent last och LM71:

E1.cd.max.equ sd
1.cd.max.equ

fcd.fat
0.327

E1.cd.min.equ sd
1.cd.min.equ

fcd.fat
0.224

R1.equ
E1.cd.min.equ
E1.cd.max.equ

0.684

14
1 E1.cd.max.equ

1 R1.equ
16.746

if 14
1 E1.cd.max.equ

1 R1.equ
6 "OK!" "EJ OK!" "OK!"
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Fall 2, Maxvärde på permanent last och LM71:

E2.cd.max.equ sd
2.cd.max.equ

fcd.fat
0.38

E2.cd.min.equ sd
2.cd.min.equ

fcd.fat
0.277

R2.equ
E2.cd.min.equ
E2.cd.max.equ

0.728

14
1 E2.cd.max.equ

1 R2.equ
16.629

if 14
1 E2.cd.max.equ

1 R2.equ
6 "OK!" "EJ OK!" "OK!"

Fall 3, Minvärde på permanent last och SW/0:

E3.cd.max.equ sd
3.cd.max.equ

fcd.fat
0.354

E3.cd.min.equ sd
3.cd.min.equ

fcd.fat
0.225

R3.equ
E3.cd.min.equ
E3.cd.max.equ

0.635

14
1 E3.cd.max.equ

1 R3.equ
14.976

if 14
1 E3.cd.max.equ

1 R3.equ
6 "OK!" "EJ OK!" "OK!"
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Fall 4, Maxvärde på permanent last och SW/0:

E4.cd.max.equ sd
4.cd.max.equ

fcd.fat
0.407

E4.cd.min.equ sd
4.cd.min.equ

fcd.fat
0.278

R4.equ
E4.cd.min.equ
E4.cd.max.equ

0.683

14
1 E4.cd.max.equ

1 R4.equ
14.74

if 14
1 E4.cd.max.equ

1 R4.equ
6 "OK!" "EJ OK!" "OK!"

Alla fyra fallen klarar utmattningsverifiering med Lambdametoden! Som det misstänktes
efter den enkla spänningskontrollen så stämde det att Fall 4 var det mest ogynnsamma ur
utmattningssynpunkt.
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7 UTMATTNING, ENKEL SPÄNNINGSKONTROLL, TRYCKT
BETONGTVÄRSNITT , EN 1992-1-1, AVSNITT 6.8.7
7.1 Snittkrafter av LM71 alt. SW/0
Beräknade med frekvent lastkombination, värden hämtade i Brigade standard,
(dynamikfaktor och alfa=1.33 medtagna i snittkrafterna).
Ett snitt kontrolleras, snitt 21.5m väljs.
Fall 1, Minvärde på permanent last och LM71:
M1.max 1703.14kN m

M1.min 2960.38kN m

M1.perm 1731.58kN m

Fall 2, Maxvärde på permanent last och LM71:
M2.max 2130.58kN m

M2.min 3387.82kN m

M2.perm 2159.02kN m

Fall 3, Minvärde på permanent last och SW/0:
M3.max 1715.556kN m

M3.min 3363.58kN m

M3.perm 1731.58kN m

Fall 4, Maxvärde på permanent last och SW/0:
M4.max 2142.996kN m

M4.min 3791.02kN m

M4.perm 2159.02kN m

7.2 Krympning och krypning
Normalkrafternas inverkan på momentens storlek tas hänsyn dock försummas
normalkraftens inverkan i tvärsnittets tyngdpunkt. Alltså förenklas exemplet till
att motsvara en balk som utsätts för ren böjning. Krympning och krypning
beaktas vid spänningsberäkningarna.
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Krympkraften:
Es 200GPa Armeringsstålets E-modul.

A´s 8042.48mm2 10st 32 i minimiarmering/tryckarmering för att klara utmattningsverifieringen.

As.1 4908.74mm2 Lager 1, närmast ytterkant,10st 25 i dragarmering.

As.2 4908.74mm2 Lager 2, 10 st 25 i dragarmering.

As.3 4908.74mm2 Lager 3, 10 st 25 i dragarmering.

As.4 1963.50mm2 Lager 4, 4st 25 i dragarmering.

As.tot As.1 As.2 As.3 As.4 0.017 m2

kh 1.0 Enligt tabell, sida 4-20, Engström (2008).

RH 0.756 Enligt tabell, sida 4-19, Engström (2008).

cdi 0.335 10 3 Enligt tabell, sida 4-19, Engström (2008).

ca 0.065 10 3 Enligt tabell, sida 4-20, Engström (2008).

cd kh RH cdi 2.533 10 4

cs cd ca 3.183 10 4

F'cs Es cs A´s 511.92 kN Krympkraften vid minimiarmeringen.

Fcs.1 Es cs As.1 312.451 kN Krympkraft vid Lager 1, närmast ytterkant på tvärsnittet.

Fcs.2 Es cs As.2 312.451 kN Krympkraft vid Lager 2.

Fcs.3 Es cs As.3 312.451 kN Krympkraft vid Lager 3.

Fcs.4 Es cs As.4 124.981 kN Krympkraft vid Lager 4.

Fcs F'cs Fcs.1 Fcs.2 Fcs.3 Fcs.4 1.574 103 kN Total krympkraft.

Krypning, hänsyn till olika E-moduler, viktning av kryptal:
Ecm 35GPa Betongens E-modul, C40/50 betong.

perm 1.5 Kryptalets slutvärde enligt EN 1992-1-1, Figur 3.1, värdet för
de permanenta lasterna.

korttid 0 Kryptalets slutvärde för korttidslast, korttidslast ger ej upphov
till krypdeformationer.
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Fall 1, Minvärde på permanent last och LM71:

1.ef.max
M1.perm perm M1.max M1.perm korttid

M1.max
1.525 Engström (2008),

Formel (8-80),
viktning av kryptal.

1.ef.min
M1.perm perm M1.min M1.perm korttid

M1.min
0.877

1.ef.max
Es 1 1.ef.max

Ecm
14.429 Hänsyn till krypning

tas med ef, sida
8-31, Engström
(2008).

1.ef.min
Es 1 1.ef.min

Ecm
10.728

Fall 2, Maxvärde på permanent last och LM71:

2.ef.max
M2.perm perm M2.max M2.perm korttid

M2.max
1.52

2.ef.min
M2.perm perm M2.min M2.perm korttid

M2.min
0.956

2.ef.max
Es 1 2.ef.max

Ecm
14.4

2.ef.min
Es 1 2.ef.min

Ecm
11.177

Fall 3, Minvärde på permanent last och SW/0:

3.ef.max
M3.perm perm M3.max M3.perm korttid

M3.max
1.514

3.ef.min
M3.perm perm M3.min M3.perm korttid

M3.min
0.772

3.ef.max
Es 1 3.ef.max

Ecm
14.366

3.ef.min
Es 1 3.ef.min

Ecm
10.127
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Fall 4, Maxvärde på permanent last och SW/0:

4.ef.max
M4.perm perm M4.max M4.perm korttid

M4.max
1.511

4.ef.min
M4.perm perm M4.min M4.perm korttid

M4.min
0.854

4.ef.max
Es 1 4.ef.max

Ecm
14.35

4.ef.min
Es 1 4.ef.min

Ecm
10.596

7.3 Neutrallagrets läge, Ekvivalent area och Tröghetsmoment
Förenkling att balken antas utsättas för ren böjning--> approx. att x=xtp
h 1000mm Höjden på tvärsnittet.

TB 35mm Täckande betong.

tvärarmering 16mm Stångdiameter för tvärkraftsarmering.

dragarmering 25mm Stångdiameter för dragarmering.

minimiarmering 32mm Stångdiameter för minimiarmering/tryckarmering.

Bredd på tvärsnittet, enmetersstrimla undersöks.
b 1000mm

Avstånd från ytterkant till
tyngdpunkt armering Lager 1.e1 TB tvärarmering

dragarmering
2

0.064 m

cvertikalt 63mm Avstånd mellan stänger i vertikalled i tvärsnittet,
TP till TP.

e2 e1 cvertikalt 0.127 m

e3 e2 cvertikalt 0.19 m

e4 e3 cvertikalt 0.253 m

etp.dragarm.
As.1 e1 As.2 e2 As.3 e3 As.4 e4

As.1 As.2 As.3 As.4
0.141 m Gemensamma TP för

dragarmeringen.

d´ TB tvärarmering
minimiarmering

2
0.067 m

d h etp.dragarm. 0.859 m
Tyngdpunktsekvationen
enligt Engström (2008), sida
8-19.

b x
x
2 ef 1 A´s x d´( ) ef As.tot d x( )=
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xtest 1mm

Fall 1, Minvärde på permanent last och LM71:

root b xtest
xtest

2 1.ef.max 1 A´s xtest d´ 1.ef.max As.tot d xtest xtest 0.393 m

x1.max root b xtest
xtest

2 1.ef.max 1 A´s xtest d´ 1.ef.max As.tot d xtest xtest

root b xtest
xtest

2 1.ef.min 1 A´s xtest d´ 1.ef.min As.tot d xtest xtest 0.363 m

x1.min root b xtest
xtest

2 1.ef.min 1 A´s xtest d´ 1.ef.min As.tot d xtest xtest

Ekvivalent
betongtvärsnitt, sida
8-19,
Engström (2008).

A1.II.ef.max b x1.max 1.ef.max 1 A´s 1.ef.max As.tot 0.741 m2

I1.II.ef.max b
x1.max

3

3 1.ef.max 1 A´s x1.max d´ 2

1.ef.max As.tot d x1.max
2

0.084 m4 Ekvivalent
tröghetsmoment,
sida 8-19, Engström
(2008).

A1.II.ef.min b x1.min 1.ef.min 1 A´s 1.ef.min As.tot 0.62 m2

I1.II.ef.min b
x1.min

3

3 1.ef.min 1 A´s x1.min d´ 2

1.ef.min As.tot d x1.min
2

0.067 m4
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Fall 2, Maxvärde på permanent last och LM71:

root b xtest
xtest

2 2.ef.max 1 A´s xtest d´ 2.ef.max As.tot d xtest xtest 0.392 m

x2.max root b xtest
xtest

2 2.ef.max 1 A´s xtest d´ 2.ef.max As.tot d xtest xtest

root b xtest
xtest

2 2.ef.min 1 A´s xtest d´ 2.ef.min As.tot d xtest xtest 0.367 m

x2.min root b xtest
xtest

2 2.ef.min 1 A´s xtest d´ 2.ef.min As.tot d xtest xtest

A2.II.ef.max b x2.max 2.ef.max 1 A´s 2.ef.max As.tot 0.741 m2

I2.II.ef.max b
x2.max

3

3 2.ef.max 1 A´s x2.max d´ 2

2.ef.max As.tot d x2.max
2

0.084 m4

A2.II.ef.min b x2.min 2.ef.min 1 A´s 2.ef.min As.tot 0.635 m2

I2.II.ef.min b
x2.min

3

3 2.ef.min 1 A´s x2.min d´ 2

2.ef.min As.tot d x2.min
2

0.069 m4

Fall 3, Minvärde på permanent last och SW/0:

root b xtest
xtest

2 3.ef.max 1 A´s xtest d´ 3.ef.max As.tot d xtest xtest 0.392 m

x3.max root b xtest
xtest

2 3.ef.max 1 A´s xtest d´ 3.ef.max As.tot d xtest xtest

root b xtest
xtest

2 3.ef.min 1 A´s xtest d´ 3.ef.min As.tot d xtest xtest 0.357 m

x3.min root b xtest
xtest

2 3.ef.min 1 A´s xtest d´ 3.ef.min As.tot d xtest xtest
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A3.II.ef.max b x3.max 3.ef.max 1 A´s 3.ef.max As.tot 0.739 m2

I3.II.ef.max b
x3.max

3

3 3.ef.max 1 A´s x3.max d´ 2

3.ef.max As.tot d x3.max
2

0.084 m4

A3.II.ef.min b x3.min 3.ef.min 1 A´s 3.ef.min As.tot 0.599 m2

I3.II.ef.min b
x3.min

3

3 3.ef.min 1 A´s x3.min d´ 2

3.ef.min As.tot d x3.min
2

0.064 m4

Fall 4, Maxvärde på permanent last och SW/0:

root b xtest
xtest

2 4.ef.max 1 A´s xtest d´ 4.ef.max As.tot d xtest xtest 0.392 m

x4.max root b xtest
xtest

2 4.ef.max 1 A´s xtest d´ 4.ef.max As.tot d xtest xtest

root b xtest
xtest

2 4.ef.min 1 A´s xtest d´ 4.ef.min As.tot d xtest xtest 0.361 m

x4.min root b xtest
xtest

2 4.ef.min 1 A´s xtest d´ 4.ef.min As.tot d xtest xtest

A4.II.ef.max b x4.max 4.ef.max 1 A´s 4.ef.max As.tot 0.739 m2

I4.II.ef.max b
x4.max

3

3 4.ef.max 1 A´s x4.max d´ 2

4.ef.max As.tot d x4.max
2

0.084 m4

A4.II.ef.min b x4.min 4.ef.min 1 A´s 4.ef.min As.tot 0.615 m2

I4.II.ef.min b
x4.min

3

3 4.ef.min 1 A´s x4.min d´ 2

4.ef.min As.tot d x4.min
2

0.066 m4
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7.4 Spänningsnivåer
De intressanta spänningsnivåerna på den tryckta betongen i tvärsnittet är
ytterkanten, det vill säga längst bort från tvärsnittets neutrala lager. Naviers
formel används enligt Engström (2008), Avsnitt 8.5.4.
Fall 1, Minvärde på permanent last och LM71:

<--Tyngdpunkt på armeringen till
neutrala lagret, används i samband med
krympkraften.

e1.tp.max.lager1 h x1.max e1 0.544 m

e1.tp.max.lager2 e1.tp.max.lager1 cvertikalt 0.481 m

e1.tp.max.lager3 e1.tp.max.lager2 cvertikalt 0.418 m

e1.tp.max.lager4 e1.tp.max.lager3 cvertikalt 0.355 m

e´1.tp.max x1.max d´ 0.326 m

e1.tp.min.lager1 h x1.min e1 0.574 m

e1.tp.min.lager2 e1.tp.min.lager1 cvertikalt 0.511 m

e1.tp.min.lager3 e1.tp.min.lager2 cvertikalt 0.448 m

e1.tp.min.lager4 e1.tp.min.lager3 cvertikalt 0.385 m

e´1.tp.min x1.min d´ 0.296 m

Fall 2, Maxvärde på permanent last och LM71:
e2.tp.max.lager1 h x2.max e1 0.544 m

e2.tp.max.lager2 e2.tp.max.lager1 cvertikalt 0.481 m

e2.tp.max.lager3 e2.tp.max.lager2 cvertikalt 0.418 m

e2.tp.max.lager4 e2.tp.max.lager3 cvertikalt 0.355 m

e´2.tp.max x2.max d´ 0.325 m

e2.tp.min.lager1 h x2.min e1 0.57 m

e2.tp.min.lager2 e2.tp.min.lager1 cvertikalt 0.507 m

e2.tp.min.lager3 e2.tp.min.lager2 cvertikalt 0.444 m

e2.tp.min.lager4 e2.tp.min.lager3 cvertikalt 0.381 m

e´2.tp.min x2.min d´ 0.3 m
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Fall 3, Minvärde på permanent last och SW/0:
e3.tp.max.lager1 h x3.max e1 0.544 m

e3.tp.max.lager2 e3.tp.max.lager1 cvertikalt 0.481 m

e3.tp.max.lager3 e3.tp.max.lager2 cvertikalt 0.418 m

e3.tp.max.lager4 e3.tp.max.lager3 cvertikalt 0.355 m

e´3.tp.max x3.max d´ 0.325 m

e3.tp.min.lager1 h x3.min e1 0.58 m

e3.tp.min.lager2 e3.tp.min.lager1 cvertikalt 0.517 m

e3.tp.min.lager3 e3.tp.min.lager2 cvertikalt 0.454 m

e3.tp.min.lager4 e3.tp.min.lager3 cvertikalt 0.391 m

e´3.tp.min x3.min d´ 0.29 m

Fall 4, Maxvärde på permanent last och SW/0:
e4.tp.max.lager1 h x4.max e1 0.544 m

e4.tp.max.lager2 e4.tp.max.lager1 cvertikalt 0.481 m

e4.tp.max.lager3 e4.tp.max.lager2 cvertikalt 0.418 m

e4.tp.max.lager4 e4.tp.max.lager3 cvertikalt 0.355 m

e´4.tp.max x4.max d´ 0.325 m

e4.tp.min.lager1 h x4.min e1 0.575 m

e4.tp.min.lager2 e4.tp.min.lager1 cvertikalt 0.512 m

e4.tp.min.lager3 e4.tp.min.lager2 cvertikalt 0.449 m

e4.tp.min.lager4 e4.tp.min.lager3 cvertikalt 0.386 m

e´4.tp.min x4.min d´ 0.294 m
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Spänningsnivåer
Fall 1, Minvärde på permanent last och LM71:
z1.max x1.max 0.393 m z1.min x1.min 0.363 m

z är avstånd från neutrallagret till ytterkant tryckt betong. Moment och
bildat av
dragarmering
vid krympning.

F1.moment.max Fcs.1 e1.tp.max.lager1 Fcs.2 e1.tp.max.lager2
Fcs.3 e1.tp.max.lager3 Fcs.4 e1.tp.max.lager4

495.122 kN m

1.c.max
Fcs

A1.II.ef.max

F'cs e´1.tp.max F1.moment.max M1.max z1.max
I1.II.ef.max

7.38 MPa

F1.moment.min Fcs.1 e1.tp.min.lager1 Fcs.2 e1.tp.min.lager2
Fcs.3 e1.tp.min.lager3 Fcs.4 e1.tp.min.lager4

527.078 kN m

1.c.min
Fcs

A1.II.ef.min

F'cs e´1.tp.min F1.moment.min M1.min z1.min
I1.II.ef.min

15.569 MPa

Fall 2, Maxvärde på permanent last och LM71:
z2.max x2.max 0.392 m z2.min x2.min 0.367 m

z är avstånd från neutrallagret till ytterkant tryckt betong.

F2.moment.max Fcs.1 e2.tp.max.lager1 Fcs.2 e2.tp.max.lager2
Fcs.3 e2.tp.max.lager3 Fcs.4 e2.tp.max.lager4

495.334 kN m

2.c.max
Fcs

A2.II.ef.max

F'cs e´2.tp.max F2.moment.max M2.max z2.max
I2.II.ef.max

9.39 MPa

F2.moment.min Fcs.1 e2.tp.min.lager1 Fcs.2 e2.tp.min.lager2
Fcs.3 e2.tp.min.lager3 Fcs.4 e2.tp.min.lager4

522.63 kN m

2.c.min
Fcs

A2.II.ef.min

F'cs e´2.tp.min F2.moment.min M2.min z2.min
I2.II.ef.min

17.507 MPa
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Fall 3, Minvärde på permanent last och SW/0:
z3.max x3.max 0.392 m z3.min x3.min 0.357 m

z är avstånd från neutrallagret till ytterkant tryckt betong.

F3.moment.max Fcs.1 e3.tp.max.lager1 Fcs.2 e3.tp.max.lager2
Fcs.3 e3.tp.max.lager3 Fcs.4 e3.tp.max.lager4

495.589 kN m

3.c.max
Fcs

A3.II.ef.max

F'cs e´3.tp.max F3.moment.max M3.max z3.max
I3.II.ef.max

7.457 MPa

F3.moment.min Fcs.1 e3.tp.min.lager1 Fcs.2 e3.tp.min.lager2
Fcs.3 e3.tp.min.lager3 Fcs.4 e3.tp.min.lager4

533.339 kN m

3.c.min
Fcs

A3.II.ef.min

F'cs e´3.tp.min F3.moment.min M3.min z3.min
I3.II.ef.min

18.301 MPa

Fall 4, Maxvärde på permanent last och SW/0:
z4.max x4.max 0.392 m z4.min x4.min 0.361 m

z är avstånd från neutrallagret till ytterkant tryckt betong.

F4.moment.max Fcs.1 e4.tp.max.lager1 Fcs.2 e4.tp.max.lager2
Fcs.3 e4.tp.max.lager3 Fcs.4 e4.tp.max.lager4

495.708 kN m

4.c.max
Fcs

A4.II.ef.max

F'cs e´4.tp.max F4.moment.max M4.max z4.max
I4.II.ef.max

9.467 MPa

F4.moment.min Fcs.1 e4.tp.min.lager1 Fcs.2 e4.tp.min.lager2
Fcs.3 e4.tp.min.lager3 Fcs.4 e4.tp.min.lager4

528.423 kN m

4.c.min
Fcs

A4.II.ef.min

F'cs e´4.tp.min F4.moment.min M4.min z4.min
I4.II.ef.min

20.207 MPa
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7.5 Villkor vid utmattningsverifiering
Villkor enligt EN 1992-1-1 (2008), avsnitt 6.8.7(2).
k1 0.85 Rekommenderat värde enligt Boverket (2011), kapitel 2.2, paragraf 1.

t 50 Ålder på betongen vid första pålastningen i dagar. Antaget
värde.

s 0.38 Koefficient som beror på cementtyp, antaget klass S-cement.

fck 40MPa Betongkvalite C40/50, karakteristiskt värde.

Koefficient som beror på betonghållfastheten enligt EN
1992-1-1 (2008), formel 3.2.cc e

s 1
28

t

1
2

1.287

fcd
fck
1.5

26.667 MPa Tryckhållfasthet i
brottsgränstillstånd.

fcd.fat k1 cc fcd 1
fck

250MPa
24.498 MPa Betongen dimensionerande

utmattningshållfasthet enligt
EN 1992-1-1 (2008), formel 6.76.

Utmattningskontroll av Fall 1, Minvärde på permanent last och LM71:

1.c.min
fcd.fat

0.635 Enligt EN 1992-1-1 (2008), formel 6.77.

Observera att c.1.min är den största tryckspänningen i
alla fyra fall!

0.5 0.45
1.c.max
fcd.fat

0.636

if
1.c.min
fcd.fat

0.5 0.45
1.c.max
fcd.fat

"OK!" "EJ OK!" "OK!"

if
1.c.min
fcd.fat

0.9 "OK!" "EJ OK!" "OK!"
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Utmattningskontroll av Fall 2, Maxvärde på permanent last och LM71:

2.c.min
fcd.fat

0.715

0.5 0.45
2.c.max
fcd.fat

0.672

if
2.c.min
fcd.fat

0.5 0.45
2.c.max
fcd.fat

"OK!" "EJ OK!" "EJ OK!"

if
2.c.min
fcd.fat

0.9 "OK!" "EJ OK!" "OK!"

Utmattningskontroll av Fall 3, Minvärde på permanent last och SW/0:

3.c.min
fcd.fat

0.747

0.5 0.45
3.c.max
fcd.fat

0.637

if
3.c.min
fcd.fat

0.5 0.45
3.c.max
fcd.fat

"OK!" "EJ OK!" "EJ OK!"

if
3.c.min
fcd.fat

0.9 "OK!" "EJ OK!" "OK!"

Utmattningskontroll av Fall 4, Maxvärde på permanent last och SW/0:

4.c.min
fcd.fat

0.825

0.5 0.45
4.c.max
fcd.fat

0.674

if
4.c.min
fcd.fat

0.5 0.45
4.c.max
fcd.fat

"OK!" "EJ OK!" "EJ OK!"

if
4.c.min
fcd.fat

0.9 "OK!" "EJ OK!" "OK!"

Endast Fall 1 klarade utmattningskontrollen med den enkla spänningskontrollen. Vidare
undersökningar ska göras med Lambdametoden. Att särskilja något fall som är ogynnsammare
ur utmattningssynpunkt är svårt, men troligtvis är Fall 4 ogynnsammast eftersom dess differans
är störst. Därför undersöks Fall 4 med Lambdametoden!
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8 UTMATTNING, LAMBDAMETODEN, TRYCKT
BETONGTVÄRSNITT, EN 1992-2, BILAGA NN.3.2
I den enkla spänningskontrollen visade det sig att det tryckta tvärsnittet
behöver undersökas vidare i snittet vid 21,5m. Fall 4 undersöks eftersom enkla
spänningskontrollen indikerar på att det fallet är mest ogynnsamt ur
utmattningssynpunkt. Karakteristisk lastkombination används för att ta fram
snittkrafterna.
8.1 Snittkrafter med permanenta laster och SW/0
Beräknade med karakteristisk lastkombination, värden hämtade i Brigade
standard, (dynamikfaktor medtagen i snittkrafterna).
Maxvärde på permanent last och SW/0:
Mmax.Lambda 2143.96kN m

Mmin.Lambda 3693.02kN m

Mperm.Lambda 2159.02kN m

M1spår.Lambda 2925.82kN m

8.2 Krympning och krypning
Krympkraft
Krympkrafter enligt rubrik 7.2
Krypning, hänsyn till olika E-moduler, viktning av kryptal: Engström (2008),

Formel (8-80),
viktning av kryptal.

E-modul och kryptal anges under rubrik 7.2.

max.ef
Mperm.Lambda perm Mmax.Lambda Mperm.Lambda perm korttid

Mmax.Lambda
1.511

min.ef
Mperm.Lambda perm Mmin.Lambda Mperm.Lambda korttid

Mmin.Lambda
0.877

ef.1spår
Mperm.Lambda perm M1spår.Lambda Mperm.Lambda korttid

M1spår.Lambda
1.107

max.ef
Es 1 max.ef

Ecm
14.346

Hänsyn till krypning
tas med ef, sida
8-31, Engström
(2008).

min.ef
Es 1 min.ef

Ecm
10.725

ef.1spår
Es 1 ef.1spår

Ecm
12.039

ef.perm
Es 1 perm

Ecm
14.286
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8.3 Neutrallagrets läge, Ekvivalent area och Tröghetsmoment
Förenkling att balken antas utsättas för ren böjning--> approx. att x=xtp
höjd, bredd, TB, stångdiametrar, avstånd mellan stänger, avstånd från
armeringslager till kant, tyngdpunktläge för fler armeringslager och
armeringsmängder finns under rubrikerna 7.2 och 7.3.

b x
x
2 ef 1 A´s x d´( ) ef As.tot d x( )= Tyngdpunktsekvationen enligt

Engström (2008), sida 8-19.

Maxvärde på permanent last och SW/0:

root b xtest
xtest

2 max.ef 1 A´s xtest d´ max.ef As.tot d xtest xtest 0.392 m

xmax.Lambda root b xtest
xtest

2 max.ef 1 A´s xtest d´ max.ef As.tot d xtest xtest

root b xtest
xtest

2 min.ef 1 A´s xtest d´ min.ef As.tot d xtest xtest 0.363 m

xmin.Lambda root b xtest
xtest

2 min.ef 1 A´s xtest d´ min.ef As.tot d xtest xtest

root b xtest
xtest

2 ef.1spår 1 A´s xtest d´ ef.1spår As.tot d xtest xtest 0.374 m

x1spår root b xtest
xtest

2 ef.1spår 1 A´s xtest d´ ef.1spår As.tot d xtest xtest

root b xtest
xtest

2 ef.perm 1 A´s xtest d´ ef.perm As.tot d xtest xtest 0.392 m

xperm root b xtest
xtest

2 ef.perm 1 A´s xtest d´ ef.perm As.tot d xtest xtest

AII.max b xmax.Lambda max.ef 1 A´s max.ef As.tot 0.739 m2

III.max b
xmax.Lambda

3

3 max.ef 1 A´s xmax.Lambda d´ 2

max.ef As.tot d xmax.Lambda
2

0.084 m4
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AII.min b xmin.Lambda min.ef 1 A´s min.ef As.tot 0.62 m2

III.min b
xmin.Lambda

3

3 min.ef 1 A´s xmin.Lambda d´ 2

min.ef As.tot d xmin.Lambda
2

0.067 m4

AII.1spår b x1spår ef.1spår 1 A´s ef.1spår As.tot 0.664 m2

III.1spår b
x1spår

3

3 ef.1spår 1 A´s x1spår d´ 2

ef.1spår As.tot d x1spår
2

0.073 m4

AII.perm b xperm ef.perm 1 A´s ef.perm As.tot 0.737 m2

III.perm b
xperm

3

3 ef.perm 1 A´s xperm d´ 2

ef.perm As.tot d xperm
2

0.083 m4

8.4 Spänningsnivåer
De intressanta spänningsnivåerna på den tryckta betongen i tvärsnittet är
ytterkanten, det vill säga längst bort från tvärsnittets neutrala lager. Naviers
formel används enligt Engström (2008), Avsnitt 8.5.4.
Maxvärde på permanent last och SW/0
Två spår:
etp.max.lager1 h xmax.Lambda e1 0.544 m

etp.max.lager2 etp.max.lager1 cvertikalt 0.481 m <--Tyngdpunkt på armeringen till neutrala
lagret, används i samband med
krympkraften.

etp.max.lager3 etp.max.lager2 cvertikalt 0.418 m

etp.max.lager4 etp.max.lager3 cvertikalt 0.355 m
h, c och e återfinns under rubrik 7.3.

e´tp.max xmax.Lambda d´ 0.325 m

etp.min.lager1 h xmin.Lambda e1 0.574 m

etp.min.lager2 etp.min.lager1 cvertikalt 0.511 m

etp.min.lager3 etp.min.lager2 cvertikalt 0.448 m

etp.min.lager4 etp.min.lager3 cvertikalt 0.385 m

e´tp.min xmin.Lambda d´ 0.296 m
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Ett spår:
etp.lager1.1spår h x1spår e1 0.562 m

etp.lager2.1spår etp.lager1.1spår cvertikalt 0.499 m

etp.lager3.1spår etp.lager2.1spår cvertikalt 0.436 m

etp.lager4.1spår etp.lager3.1spår cvertikalt 0.373 m

e´tp.1spår x1spår d´ 0.307 m

Permanenta:
etp.perm.lager1 h xperm e1 0.545 m

etp.perm.lager2 etp.perm.lager1 cvertikalt 0.482 m

etp.perm.lager3 etp.perm.lager2 cvertikalt 0.419 m

etp.perm.lager4 etp.perm.lager3 cvertikalt 0.356 m

e´tp.perm xperm d´ 0.325 m

Spänningsnivåer
zmax xmax.Lambda 0.392 m zmin xmin.Lambda 0.363 m

z1spår x1spår 0.374 m zperm xperm 0.392 m

z är avstånd från neutrallagret till ytterkant tryckt betong.

Fmoment.max Fcs.1 etp.max.lager1 Fcs.2 etp.max.lager2
Fcs.3 etp.max.lager3 Fcs.4 etp.max.lager4

495.737 kN m

c.max.Lambda
Fcs

AII.max

F'cs e´tp.max Fmoment.max Mmax.Lambda zmax
III.max

9.473 MPa

Fmoment.min Fcs.1 etp.min.lager1 Fcs.2 etp.min.lager2
Fcs.3 etp.min.lager3 Fcs.4 etp.min.lager4

527.103 kN m

c.min.Lambda
Fcs

AII.min

F'cs e´tp.min Fmoment.min Mmin.Lambda zmin
III.min

19.548 MPa

Fm.1spår Fcs.1 etp.lager1.1spår Fcs.2 etp.lager2.1spår
Fcs.3 etp.lager3.1spår Fcs.4 etp.lager4.1spår

514.58 kN m

c.1spår.Lambda
Fcs

AII.1spår

F'cs e´tp.1spår Fm.1spår M1spår.Lambda z1spår
III.1spår

14.461 MPa
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Fm.perm Fcs.1 etp.perm.lager1 Fcs.2 etp.perm.lager2
Fcs.3 etp.perm.lager3 Fcs.4 etp.perm.lager4

496.186 kN m

c.perm.Lambda
Fcs

AII.perm

F'cs e´tp.perm Fm.perm Mperm.Lambda zperm
III.perm

9.566 MPa

8.5 Lambdafaktorer enligt EN 1992-2, bilaga NN.3.2

c.0 max 0.94 0.2
c.perm.Lambda

fcd.fat
1.0 1

L1 20m L2 20m Kontinuerlig bro, spann 1 och spann 2.

Lupplag
L1 L2

2
20 m Enligt EN 1993-2 (2009), avsnitt 9.5.3(4)a.

c.1 0.85 EN 1992-2 (2008), tabell NN.3, tung trafik väljs enligt
Trafikverket (2011a), avsnitt D.2.1g. Tryckzon.

Vol 25.06 106 Antagande om =1.33 ger detta värde på volymen.
Enhet ton/år/spår. Volym enligt Trafikverket (2011a),
avsnitt B.3.2.1.4v.

Nyears 120 120 år rekommenderat av Boverket (2011), kapitel 1.2,
paragraf 14.

c.2.3 1
1
8

log
Vol

25 106

1
8

log
Nyears

100
1.01

n 0.12 Andel trafik som passerar bron, rekommenderat enligt
EN 1992-2, bilaga NN.3.2.

Spår ett och två är placerade likvärdigt i förhållande
till läget där spänningen studeras därför blir
maxvärdet vid belastning på ett spår samma oavsett
belastning på spår ett eller spår två.

a
c.1spår.Lambda

c.min.Lambda
0.74

c.4 if a 0.8 1
1
8

log n( ) 1.0 0.885

Slutlig korrektionsfaktor:

c c.0 c.1 c.2.3 c.4 0.76

8.6 Övre och undre spänningar i det skadeekvivalenta
spänningsspektrat

cd.max.equ c.perm.Lambda c c.min.Lambda c.perm.Lambda 17.149 MPa

cd.min.equ c.perm.Lambda c c.perm.Lambda c.max.Lambda 9.495 MPa
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8.7 Villkor vid utmattningsverifiering

sd 1.0 Rekommenderat värde, modellosäkerheten hos laster och lasteffekter.

Ecd.max.equ sd
cd.max.equ

fcd.fat
0.7

Ecd.min.equ sd
cd.min.equ

fcd.fat
0.388

Requ
Ecd.min.equ
Ecd.max.equ

0.554

14
1 Ecd.max.equ

1 Requ
6.286

if 14
1 Ecd.max.equ

1 Requ
6 "OK!" "EJ OK!" "OK!"

Efter en del modifieringar av den ursprungliga indatan så klarar det tryckta betongtvärsnittet
utmattningsverifieringen. Modifieringar som krävdes var ökning av minimiarmeringen så att
tryckspänningarna i betongen minskade, ökning av antalet dagar innan pålastning på den
nygjutna betongkonstruktionen, ökning av betongkvalitén och val av en gynnsammare
cementtyp.

Kontroller som inte redovisas i detta exempel utan endast gjorts för eget intresse visar att
antagandet att endast Fall 4 behövde undersökas med Lambdametoden stämde. Lambdametoden
med Fall 1-3 styrker den enkla spänningskontrollens resultat att de är gynnsammare ur
utmattningssynpunkt än Fall 4.
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