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Summary 

Gruvvägsbron is a 55 years old pre-stressed concrete bridge located in Kiruna. 
The bridge has been used as an entrance road to LKAB. Gruvvägsbron was 
replaced during the autumn in 2013 by a new entrance road. LKAB decided to 
tear down the old bridge in the autumn of 2014. LTU got the opportunity 
together with LKAB to perform tests on the bridge in conjunction with the 
demolition. 

A FE-model was built with the ATENA program with the purpose to compare a 
real failure test with a FE-simulation. Several material parameters were varied 
in a sensitivity analysis with the purpose to study the parameters' impact on 
the bridge's load-carrying capacity. The plausibility of the FE-model was 
checked by comparing analytical calculations of three different cross sections. 

The failure mode and the appearance of the cracks reminded of a combined 
bending-shear failure which complied with the result from the failure test. A 
significant difference appeared regarding ultimate load where the FE model 
gave a lower failure load. An exact comparison could not be done due to the 
failure test not being performed in the same manner as in the FE model. 

The sensitivity analysis showed that the concrete strength and the pre-stress of 
the pre-stressed reinforcement had the greatest impact on the carrying capac-
ity. The carbon fibre reinforcement did not contribute to an increased carrying 
capacity. The strengthening contributed to increasing the load at which the 
pre-stressed reinforcement began to yield. Which one of the amplification 
types that had the greatest impact could not be determined from the sensitivity 
analysis. 
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Sammanfattning 

Gruvvägsbron är en 55 år gammal spännbetongbro belägen i Kiruna som 
tidigare använts som infartsväg till LKAB. Gruvvägsbron ersattes under hösten 
2013 mot en ny infart och ett beslut fattades att riva den 55 år gamla spännbe-
tongbron under hösten 2014. LTU fick i samarbete med LKAB möjligheten att 
utföra tester på bron i samband med att den skulle rivas. 

En FE-modell över bron byggdes upp i programmet ATENA där syftet var att 
jämföra ett verkligt brotttest mot FE-simuleringen. Olika materialparametrar 
varierades i en känslighetsanalys med syfte att studera parametrarnas påver-
kan på brons bärförmåga. FE-modellens rimlighet kontrollerades genom en 
jämförelse av analytiska beräkningar i tre olika snitt. 

Brottypen och sprickuppkomsten i FE-modellen påminde om ett böjskjuv-
brott. Detta överensstämde med resultatet vid provbelastningen. En betydlig 
skillnad visade sig beträffande brottslasten där FE-modellen gav en lägre 
brottslast. En exakt jämförelse gick inte att genomföra då belastningen vid 
testet inte utfördes på samma sätt som i FE-modellen. 

Känslighetsanalysen visade att betongens hållfasthet och förspänningen på 
spännarmeringen har störst inverkan på bärförmåga. Kolfiberförstärkningen 
bidrog inte till en ökad bärförmåga. Förstärkningen bidrog till att öka lasten 
vid vilken spännarmeringen började flyta. Vilken av förstärkningstyperna som 
hade störst inverkan går dock inte att utläsa från känslighetsanalysen. 

 

 

Nyckelord: Spännarmering, Atena, SARA, betongbro, känslighetsanalys. 
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Teckenförklaring 

Beteckningar och förkortningar förklaras nedan: 

Beteckning 

   Väntevärde säkerhetsmarginal 

   Väntevärde bärförmåga 

   Väntevärde lasteffekt 

   Standardavvikelse säkerhetsmarginal 

   Standardavvikelse bärförmåga 

   Standardavvikelse lasteffekt 

   Brottssannolikhet 

     Statistisk fördelningsfunktion  

  Säkerhetsindex 

  Elasticitetsmodul 

    Karakteristiskt värde på betongs elasticitetsmodul 

  Area 

   Area dragbelastad slakarmering 



Brottprovning av Gruvvägsbron 

 

X 

    Area tryckt armering 

          Brottspänning 

          Brottstöjning 

             Förspänningstöjning 

    Förspänningskraft 

     Karakteristisk tvärkraftskapacitet 

        Maximal tvärkraft som betongen klarar 

    Karakteristisk tryckhållfasthet betong 

    Kraft spännarmering 

   Kraft i dragen slakarmering 

   Dragkraft 

    Kraft i tryckt slakarmering 

   Tryckkraft 

   Kraft i betong 

    Karakteristisk momentkapacitet 

  Effektiv höjd för draget tvärsnitt 

   Effektiv höjd för tryckt tvärsnitt 

  Tryckzons höjd i betongen 

   Flytgräns byglar 

  Centrumavstånd byglar 

     Betongsträvans lutning 

  Reduktionsfaktor för sprucken betong i skjuvning 
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XI 

  Balklivets bredd 

  Lutningskoefficient i spänning-töjnings kurva för arme-
ring 

 

 

Förkortningar 

 

R Bärförmåga 

S Lasteffekt 

Z Säkerhetsmarginal 

CFRP Kolfiberförstärkt polymeren (Carbon-fiber-reinforced 
polymer) 

FEM Finita element metoden 

NR Newton-Raphson 

SARA Strutural Analysis and Reliability Assessment 

FReET Feasible Reliability Engineering Tool 

LHS Latin hypercube sampling 

BBRV Spännarmeringssystem 

Ks Kamstång 

NSM Near Surface Mounted 

BBK 94 Boverkets konstruktionsregler (BFS 1993:58) 

EC2 Eurocode 2: Dimensionering av betongkonstruktioner 

LKAB Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 

LTU Luleå tekniska universitet 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Gruvvägsbron är belägen längs Gruvvägen, som förbinder Kiruna med LKAB:s 
gruvområde vid Kirunavaara och har tidigare använts som en infartsväg till 
gruvan. En konsekvens av gruvbrytningen är sättningar i närliggande mark-
område, som i sin tur lett till oro att bron skall påverkas negativt. Åtgärder 
vidtogs för att undvika stora rörelser av brofundamenten i form av ett juster-
bart stöd utformat av stålplattor för att kunna hantera stora sättningar. Gruv-
brytningen är en viktig del av näringslivet och kommer således fortsätta 
(Enochsson et al. 2011). LKAB ersatte under hösten 2013 Gruvvägsbron med 
en ny infart och har fattat ett beslut att riva den 55 år gamla spännbetongbron 
under hösten 2014. LTU fick i samarbete med LKAB möjligheten att utföra 
tester på bron i samband med att den skulle rivas. Detta låg till grund för en 
möjlighet att undersöka överensstämmelsen mellan brons verkliga beteende 
och FE-modellering. Kvarvarande kraft i spännarmeringen och ingående 
materialparametrars betydelse för bärförmågan är också intressant att stude-
ra.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att ta fram en FE-modell som kan jämföras med 
ett verkligt brottest. Modellen kommer att vara en grund för en känslighets-
analys där varierande materialparametrarnas inverkan på bärförmågan stude-
ras. För att säkerställa att FE-modellen är rimlig genomförs en analytisk be-
räkning av bron. De två analyserna beaktar bärförmågan i moment- och tvär-
kraft med avseende på lastfallet vid fullskaletestet av bron.  

1.3 Frågeställning 

Vilken brottmod kan tänkas ske vid test av bron? 

Vilken materialparameter har störst inverkan på bärförmågan? Vilken kombi-
nation? 
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Hur mycket skiljer sig FE-modellen mot resultatet av provbelastningen? 

1.4 Avgränsningar 

 Studerar enbart brottgränskapaciteten mellan stöd 2 och 3 på enligt 

EC2. 

 FEM-modelleringen utförs i 2-D  

 För att underlätta modelleringen antas bron vara rak och horisontell. 

 Bortser från vridning. 

 Stöden är fixerade. 

 Betongen antas vara osprucken i modellen vid laststart. 

 Känslighetsanalysen utförs med avseende på betongens tryckhållfast-

het, spännarmeringens förspänning och kolfiberförstärkningens drag-

hållfasthet. 

1.5 Rapportens struktur 

Kapitel 1 Introduktion: Presentation av ämnet med syftet av studien och bak-
grunden till arbetet. Avgränsningar och genomförandet av arbetet behandlas.  

Kapitel 2 Litteraturstudie: Fakta om spännarmering, hur brottyper i armerad 
betong ter sig, kort om FE-metoden samt teorin bakom känslighetsanalysen. 
Här tas även tidigare studier inom området upp. 

Kapitel 3 Gruvvägsbron: I detta kapitel beskrivs Gruvvägsbron samt hur för-
stärkningen av bron genomfördes. 

Kapitel 4 Beräkningsverktyg: I detta kapitel beskrivs de använda beräknings-
verktygen.  

Kapitel 5 Metod: Här beskrivs modellernas uppbyggnad, hur simuleringarna 
kördes samt tillvägagångssättet för handberäkningarna. 

Kapitel 6 Resultat: Kapitlet presenterar resultaten från FE-modellerna och de 
handberäkningar som gjorts. 

Kapitel 7 Analys & Diskussion: Analys och diskussion av de framtagna resulta-
ten.  

Kapitel 8 Slutsats: Presentation av svar på frågeställning i examensarbetet. 

1.6 Genomförande 

En litteraturstudie görs för att öka förståelsen i ATENA, spännbetong samt 
studera vad som testats i liknande arbeten där en FE-simulering av broar 
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utförts. En övningsuppgift i ATENA genomförs för att få insikt i programmet. 
Första modellen byggs upp med en förenklad geometri i ritprogrammet GiD, 
ett pre-proccessing-program till ATENA. Modellen jämförs med enklare hand-
beräkningar i ett snitt för att kunna verifiera att den överensstämmer. Utifrån 
den förenklade modellen byggs en mer avancerad modell avseende på geome-
tri, armering och varierande balkbredder. Den slutliga GiD-modellen görs om i 
Atena-2D för att kunna hantera modellen i beräkningsprogrammet SARA. I 
SARA genomförs en känslighetsanalys för ett antal materialparametrar.  För-
slag på förbättring av modellen och framtida forskning inom FE-modellering 
kommer att ges. Den mest avancerade modellen används vid jämförelse mel-
lan testad och teoretisk brottskapacitet 
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2 Litteraturstudie 

2.1 Spännbetong 

De allra första försöken med spännarmering misslyckades eftersom stålkvali-
tén var för låg. Konsekvenserna av de långtidsberoende effekterna i form av 
krympning och krypning av betongen och stålets relaxation minskade spänn-
krafterna så mycket att det inte ansågs lönsamt (Hurst 1998) 

Det var först i den tidigare delen av 1900-talet som den franske ingenjören 
Eugène Freyssinet, med hjälp av höghållfasthetsstål, lyckades göra spännbe-
tongtekniken praktiskt användbar.  Numera är spännbetong en väletablerad 
och frekvent använd metod inom konstruktion (Hurst 1998). 

Enligt Nordin (2005) är idén med förspända balkar att skapa ett negativt 
moment genom att anbringa en spännkraft, se Figur 2.1. Detta för att motver-
ka egentyngden och externa krafter på elementen. 
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Figur 2.1 i) Obelastat tvärsnitt, ii) Spännkraft anbringas excent-
riskt (Petersson och Sundqvist 2001). 

Den mest betydelsefulla fördelen med spännbetong avser bruksstadiet. När 
armeringen spänns upp skapas tryck i betongen vilket ger mindre nedböjning-
ar samt minskar uppkomsten av sprickor i betongen eftersom dragspänning-
arna blir mindre i underkant. Användandet av höghållfaststål i spännarmerade 
konstruktioner tillåter högre påkänningar i armeringen än vad som är vanligt i 
slakarmerade. Detta ger en mindre armeringsarea och resulterar i en tunnare 
livtjocklek som i sin tur leder till ett mindre negativt moment. De slanka kon-
struktionerna möjliggör en lägre konstruktionshöjd vilket är nödvändigt då 
krav på stora spännvidder ställs t.ex. broar (Petersson och Sundqvist 2001). 

Utformningen av spännarmerad betong kan göras med hjälp av två olika me-
toder nämligen förspänning och efterspänning, vilka beskrivs nedan. 

2.1.1 Förspänning 

Det krävs stora förankringar vid förspänning av betong vilket utförs lämpligast 
på fabriker. Armeringen i form av tråd eller lina spänns upp mellan ändankare 
och betongen gjuts i en form. När betongen uppnått tillräcklig styrka kapas 
armeringen vilket resulterar i att spännkraften överförs till betongen genom 
vidhäftningen (Hewson 2003). 

En illustration över hur förspänning går till visas i Figur 2.2. 



Litteraturstudie 

 

 

7 

 

Figur 2.2 Spännbetong bädd, a) armering spänns upp på bädd, b) 
Betongelement gjuts, c) kraften överförs då stålet klipps (Warner 

och Faulkes 1979). 

2.1.2 Efterspänning 

Armering läggs ospända i ett ursparningsrör i gjutformen för att skydda och 
motverka vidhäftning mot betongen. Armering spänns upp med hjälp av dom-
krafter då betongen uppnått tillräcklig hållfasthet. Förankring av armeringen 
sker i ingjutna förankringar. 
Två typer av efterspänning särskiljs, vidhäftande respektive icke-vidhäftande 
spännamering. 

Vidhäftande 

Cementbruk injekteras i ursparningsrören vilket ökar vidhäftningen mellan 
armeringen och betongen samt ger ett ökat skydd (Petersson och Sundqvist 
2001). 

Icke-vidhäftande 

Rören förses med ett skikt av olja, fett eller liknande. Detta görs antingen vid 
tillverkningen alternativt att det injekteras in i efterhand för att motverka att 
armeringen korroderar, och för att se till att friktionen mellan armeringen och 
röret minskas (Petersson och Sundqvist 2001). 
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2.2 Brottyper i armerad betong 

2.2.1 Böjbrott 

Böjbrott i en armerad betongbalk kan ske på två olika sätt vilka är direkt kopp-
lade till vilket av materialen, betong respektive stål, som uppnår sitt brotthåll-
fasthetsvärde först. Det mest förekommande är att armeringen börjar flyta och 
töjs snabbt utan påkänningar i ett fåtal av de uppkomna dragsprickorna. 
Sprickorna växer, neutrallagret flyttas uppåt allt högre och högre tills betong-
tryckzonen blir så liten att den inte förmår uppta trycket, se Figur 2.3 (Lan-
gesten 1995). 

 

Figur 2.3 Sprickbildning i normalarmerat tvärsnitt vid böjbrott 
(Langesten 1995). 

I balkar med mycket armering kan den andra brottypen inträffa. Sträckgrän-
sen i armeringen uppnås inte innan betongen i den trycka zonen krossas. 
Karakteristiskt för denna typ av beteende är att dragsprickorna är förhållande-
vis små, se Figur 2.4 (Langesten 1995). 

 

Figur 2.4 Sprickbildning i överarmerat tvärsnitt vid böjbrott 
(Langesten 1995). 

2.2.2 Tvärkraftsbrott 

Det är svårt att ta fram en teori eller beräkningsmodell över vilken typ av 
tvärkraftsbrott som kan komma att ske i en armerad betongbalk. Det är flera 
faktorer som spelar roll där det är viktigt att studera deformations- och 
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brottstillståndet inom ett utsträckt område. Man särskiljer på tre huvudtyper 
av tvärkraftsbrott vilka illustreras i Figur 2.5 (Langesten 1995). 

 

Figur 2.5 Illustration över sprickbildning gällande tvärkraftsbrott 
(Langesten 1995). 

a) Livskjuvbrott: Brott sker då huvuddragspänningen σI överskrider be-

tongens draghållfasthet fct som orsakar diagonala sprickor i aktuellt 

området. Böjmomentet ger inga dragsprickor vid denna typ av brott. 

b) Böjskjuvbrott: Sneda skjuvsprickor uppkommer efter att böjdrag-

sprickor bildats. Sprickbildningen sträcker sig från tvärsnittets under-

kant och upp mot tryckzonen. Betongen kommer slutligen krossas eller 

spjälkas i tryckzonen ovanför skjuvsprickan. 

c) Livtryckbrott: Denna brottyp beror på för mycket tvärkraftarmering. 

Armeringen når inte flytning före betongen trycks sönder (Langesten 

1995). 

 

2.3 Finita element metoden 

”The FEM is a computer-aided mathematical technique for obtaining approx-
imate numerical solutions to the abstract equations of calculus that predict 
the response of physical systems subjected to external influences” (Burnett 
1987). 

”FEM är en datorstödd matematisk teknik för att erhålla approximativa 
numeriska lösningar på abstrakta ekvationer av kalkyl som förutsäger sva-
ret av fysiska system som utsätts för yttre påverkan” 
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Det är viktigt att poängtera modellens betydelse för resultatet. En korrekt 
definierad modell kan ge ett mycket tillförlitligt resultat. FE-analyser ger dock 
ytterst sällan ett exakt resultat jämfört med praktiken (Spyrakos 1994). 

Då användandet av FE-analyser har växt sig större och de moderna FE-
programmen är mycket mer användarvänliga är det relativt enkelt att få fram 
resultat. Förståelsen bakom beräkningarna samt vilka resultat som kan för-
väntas utifrån definierad modell är en viktig aspekt för att kunna kontrollera 
rimligheten i resultaten (Kuntjoro 2005).     

Arbetsgång vid modellering i mjukvaruprogram med hjälp av FE illustreras i 
Figur 2.6. 

 

Figur 2.6 Schematisk illustration över arbetsprocess FEM.  

Uppbyggnad: Geometrin definieras, val av material, vilka laster som skall 
beaktas, hur rutnätet på elementen skall se ut, randvillkor ansätts. 

Baserat på vad som definierats vid uppbyggnaden så skapar programmet 
jämnviktsekvationer som i sin tur beräknar värden i de olika noderna (spän-
ningar, töjningar etc.) 
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Resultat: I detta steg visas resultaten som i de flesta program presenteras 
grafiskt där användaren själv kan modifiera graferna så de blir enkla att följa 
(Kuntjoro 2005). 

2.4 Tidigare studier inom området 

2.4.1 Åtgärder på Gruvvägsbron 

Avdelningen för byggkonstruktion och byggproduktion vid LTU publicerade 
2011 Gruvvägsbron i Kiruna – Deformationskapacitet där deformationskapa-
citeten för Gruvvägsbron analyserades för att se hur stora sättningar den 
skulle kunna klara. Mätningar av globala rörelser samt lokala deformatio-
ner/töjningar påbörjades 2008 av LTU och resultat av dessa fram till decem-
ber 2010 analyserades. Det utfördes även FE-analyser av bron gällande dess 
deformationskapacitet. Pelarstöden justerades med hjälp av stålplattor för att 
enkelt kunna justera stöden vertikalt om kritiska deformationer skulle uppstå i 
framtiden. Pelarstöden illustreras i Figur 2.7. (Enochsson et al. 2011) 

 

Figur 2.7 Justerbara pelarstöd, Gruvvägsbron (Enochsson et al. 
2011). 
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2.4.2 FE-analys av Öviksbron 

I doktorsavhandlingen ”Load-carrying capacity of strengthened reinforced 
concrete bridge – Non-linear finite element modeling of a test to failure” av 
Arto Puurula (2012) utfördes ett fullskaleförsök av en järnvägstrågbro i 
Örnsköldsvik. Bron belastades till brott genom att dra ner en upplagd stålbalk 
förankrad i marken. Olika typer av FEM-modeller byggdes upp. Betong- och 
armeringsprover togs från befintlig bro för att kunna identifiera hållfastheten 
efter 50 år. Enligt Arto så ökade betongens tryckhållfasthet avsevärt, från 31 
MPa till 57MPa mellan åren 1955-2006. FEM-modellerna analyserades samt 
kalibrerades med hjälp av nya betong- och armeringsparametrar. Järnvägs-
trågbron förstärktes med CFRP, stänger av kolfiberarmerade polymerer, för 
att öka böjmotståndet i bron och på så sätt styra brotttypen mot ett skjuvbrott 
(Puurula 2012). 

Brottypen för Öviksbron blev en kombination av böj-, skjuv- och vridbrott, där 
först den horisontella längsarmeringen började flyta. Därefter lossnade kolfi-
berförstärkningen från betongen (Puurula 2012).   

Resultaten från modellen jämfördes med verkligt resultat mot olika normer 
gällande tillåtna axellaster. Öviksbron dimensionerades för axellast på 20 ton. 
Puurula visar att enligt beräkningsmodellen i avhandlingen hade bron klarat 
ca 6 gånger så mycket utan förstärkning och 8 gånger så mycket med förstärk-
ning (Puurula 2012). 

2.5 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalys är en metod för att bedöma känsligheten för en modell mot 
förändringar i indata. Om små förändringar i en parameter ger stora föränd-
ringar i resultatet är modellen känslig för den parametern.  Förändringarna i 
indata kan vara framtida förväntade förändringar, möjliga förändringar eller 
hypotetiska förändringar (Ferson et al. 2002).  

Korrelationskoefficienten kan anta värden mellan 1 och -1. Stora positiva eller 
negativa värden medför att parametern har stor påverkan. Motsatt ger värden 
nära 0 en liten påverkan på bärförmågan (Novák et al. 2002) 

2.5.1 Latin hypercube sampling 

Latin hypercube sampling (LHS) är en avancerad simuleringsteknik som 
bygger på Monte Carlo-simulering. Värdemängden för de probabilistiskt för-
delade parametrarna delas upp i N antal intervaller, där N är antal simulering-
ar. Parameterns värde väljs ut slumpmässigt i intervallen. Varje intervall an-
vänds till endast en simulering. Detta innebär att hela värdemängden är repre-
senterad även vid ett litet antal simuleringar oberoende av fördelningen 
(Novák et al. 2002). Figur 2.8 visar hur intervallen delas upp i en LHS.  
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Figur 2.8 Uppdelning av intervall (Novák,et al,  2002). 

 





Gruvvägsbron 

 

 

15 

3 Gruvvägsbron 

Gruvvägsbron förbinder Kirunas stadskärna med gruvområdet. Gruvvägsbron 
är en balkbro av spännbetong. Bron konstruerades av Sven Hultquist konsul-
terande ingenjörsbyrå och byggdes år 1959 av Contractor AB.  

Gruvvägsbron är konstruerad enligt Kunglig väg och vattenbyggnads styrelses 
provisoriska föreskrifter 8 feb 1955. Arbetet är utfört enligt 1949 års statliga 
betongbestämmelser samt 1938 års järnbestämmelser(SOU 1949:64, SOU 
1938:37) enligt ritning K11, Appendix E. 

Spännsystemet är av typen BBRV, se ritning K4, Appendix E. Armeringen är 
uppbyggt av trådar med diameter 6 mm vilka förankras genom att stukas i 
ändarna mot ett gängat låsankare (Petersson och Sundquist 2001) 

3.1 Geometri 

Geometrin på Gruvvägsbron är komplex då den lutar i både tvär- och längsled 
samt även kröker sig i längsled. Den totala brolängden är 121,5m uppdelad i 
fem spann á 18,00 m, 20,50 m 29,35 m, 27,15 m, 26,50 m, se Figur 3.2. Farba-
nans bredd är 15 m uppdelad i en vägbana på 12 m och två gång- och cykelba-
nor på vardera 1,5 m, se Figur 3.1. Brobalkarnas tjocklek är i fält 400 mm och 
ökar över stöden samt i de två balkskarvarna som finns i spann 2 och 4 till 650 
mm. Pelarnas höjd från markytan sammanställs i Tabell 3.1, dess varierande 
höjd samt numrering illustreras även i Figur 3.2. 
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Tabell 3.1 Höjd på pelare, mätt enligt ritning K9, Appendix E. 

Pelare Höjd[m] 

2 5,62 

3 6,89 

4 8,1 

5 6,52 

 

 

Figur 3.1 Tvärsektion från ritning K4, Appendix E. 

 

Figur 3.2 Längdsektion från ritning K9, Appendix E. 

Placeringen av armering och byglar illustreras i Figur 3.3 
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Figur 3.3 Placering av armering och byglar i tvärsektion från 
ritning K25, Appendix E. 

 

Spännarmeringen ligger i foderrör som sträcker i huvudbalkarna längs hela 
bron. Placeringen av spännarmeringen följer momentkurvan, se Figur 3.4, 
Appendix E. Förspänningskraften i spännarmeringen uppskattas till en 
spännkraft på 600 kN/foderrör. 

 

Figur 3.4 Snitt över placering av spännarmering från ritning K27, 
Appendix E. 

3.2 Förstärkning 

Bron förstärktes i det andra spannet med NSM-stavar samt förspända kolfi-
berlaminat. Spår frästes i den mittersta huvudbalken varpå tre NSM-stavar 
limmades fast. Stavarna skarvades med 1 m eftersom de hade en begränsade 
längd på 10m. En av de yttersta huvudbalkarna förseddes med tre förspända 
laminat-stavar. Laminaten sträckte sig längs hela spannet och fästes genom att 
de limmades fast på betongens underkant. Kolfiberlaminaten förspändes med 
en kraft på 100kN/laminat vilket resulterade i en töjning enligt ekvation (1). 
Förstärkning illustreras i Figur 3.5-3.6. 

Förspänningen som en töjning enligt: 
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(1) 

 

 

Figur 3.5 Placering av förstärkning i tvärsnitt där: 
1) 3st Laminat. 

2) 3st NSM-stavar. 
 

 

Figur 3.6 Illustration över NSM-stavars skarvning. 

3.3 Material 

Fundamenten och landfästena består av betong K300. Huvudbalkar, farbana 
samt pelare är av betongtyp K400. Slakarmering är av typen Ks40 och Ks60 
med varierande diametrar, 16-25 mm. Byglarna är av Ks40 med diametern 10 
mm. Materialparametrar för stål och betong redovisas i Tabell 3.2-3.3. Vid 
stöden tillkommer 5 st armeringsjärn med diameter 25mm av typen Ks40 med 
armeringsnummer A114 i balkens underkant. Varje spännarmeringskabel 
består av 32st trådar med diametern 6 mm av typen St 145/170 
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Nedan följer materialparametrar över stål och betong enligt BBK94. I kon-
struktionsritningarna över bron återfinns två olika kamstänger vilka betecknas 
enligt följande: Ks40 (φ) och Ks60 (ᴓ).  

 

 

Tabell 3.2 Materialparametrar stål (Boverket 1995, kapitel 2.5). 

Stål Diameter 
[mm] 

Karakteristisk 
 sträckgräns 

 [MPa] 

Karakteristisk 
brotthållfasthet 

[MPa] 

Elasticitetsmodul 
[GPa] 

Brott 
töjning 

[%] 
Ks40 6-16 410 600 200 16 

 (16)-25 390 600 200 16 

 (25)-32 370 600 200 16 

Ks60 8-16 620 750 200 12 

St 145/170 6 1450 1700 200 3,5 

 

Tabell 3.3 Materialparametrar betong (Boverket 1995, kapitel 
2.4). 

Betong Karakteristisk 
 tryckhållfasthet 

[MPa] 

Karakteristisk 
 draghållfasthet 

[MPa] 

Elasticitetsmodul 
[GPa] 

Brott töjning 
[%] 

K300 21,5 1,6 30 3,5 

K400 28,5 1,95 32 3,5 

 

Materialdata för förstärkningen redovisas i Tabell 3.4 

Tabell 3.4 Materialdata Laminat, NSM 

 Laminat NSM 

E[MPa] 200000 200000 

          [MPa] 2800 2400 

          [%] 0,014 0,012 

A/stav[mm
2
] 112 100 
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3.4 Testuppställning 

Gruvvägsbrons kapacitet testades genom provtryckning med hjälp två stålbal-
kar som placerades tvärs över brons andra spann. Balkarna drogs ned med 
hjälp av ett stålstag som var fäst i berggrunden. Lasten från stålbalken över-
fördes till bron genom lastplattor som var placerade på de tre längsgående 
huvudbalkarna. Hela bron provbelastades först med en last på 12 MN, 4 MN 
per huvudbalk, därefter testades en av de yttre balkarna samt mitten balken 
till brott.  
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4 Beräkningsverktyg 

4.1 ATENA-GiD 

Atena är ett FEM-program speciellt anpassad för icke-linjära analyser av be-
tongkonstruktioner. Tillverkaren av programmet är Cervenka Consulting vilka 
är belägna i Prag, Tjeckien. Licensen tillhandahölls av Luleå tekniska universi-
tet. Bron modellerades först med ATENA-GiD, ett ritverktyg till ATENA. Brons 
geometri byggdes upp genom att skapa linjer för att sedan applicera ytor mel-
lan linjerna. Materialet definierades utifrån E-modul, tryck- och draghållfast-
het. Materialen tilldelades på valda ytor. Armeringen definierades utifrån 
armeringsarea, E-modul samt en sträck- och töjningskurva som ansattes på 
valda linjer. 

4.2 SARA 

SARA, ”Structural Analysis and Reliability Assessment”, är ett datorverktyg 
som används för att genomföra en probabilistisk bedömning med icke-linjärt 
material av en definierad modell. SARA kombinerar programmen ATENA-2D 
samt FReET. I FReET anges lämplig fördelning på parametrarna. Känslighets-
analysen genomfördes genom att FReET varierade värdena på parametrar i 
beräkningsprogrammet ATENA-2D. Resultaten från ATENA-2D importerades 
till FReET, de resulterade i ett känslighetsdiagram ur vilken en känslighetspa-
rameter för de angivna parametrarna kunde tas fram (Cervenka consulting 
2003). 

 

 





Metod 

 

 

23 

5 Metod 

5.1 Analytisk beräkning  

De analytiska beräkningarna utfördes enligt den europeiska beräkningsstan-
darden Eurokod 2 (2008). Karakteristiska materialparametrar från avsnitt 3.3 
har använts vid beräkning av tvärsnittets bärförmåga.  

Moment- och tvärkraftskapaciteten beräknades för tre kritiska snitt, mitten av 
brospann 2, stöd 2 samt stöd 3, se Figur 3.2. Resultaten jämfördes med FE-
modellens kapaciet för att säkerställa modellens rimlighet. T-tvärsnittets 
effektiva flänsbredd och krafterna i armeringen redovisas i Appendix C . 

Kraftjämvikten vid beräkning av bärförmågan i T-tvärsnittet illustreras i Figur 
5.1. 

 

Figur 5.1 Kraftspel i T-tvärsnitt 

5.1.1 Momentkapacitet 

Kapaciteten beräknades enligt följande formel för dubbelarmerad betongbalk.  
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Kraftjämvikt: 

där 

    Kraften i betongens tryckzon. 

   
  Kraften tryckarmeringen. 

    Kraften i slakarmeringen. 

     Kraften i spännarmeringen. 

Beräkningen av krafterna redovisas i Appendix C . 

Momentjämvikten beräknades kring underkant av balk med följande formel. 

                          
   

  
( 3) 

 

där 

    Inre hävarm 

 

5.1.2 Tvärkraftskapacitet 

Tvärsnittens kapacitet mot livskjuvbrott beräknades på följande sätt 

          
        

 
                 ( 4) 

 

där 

     Area skjuvarmering. 

    Flytgräns. 

   Effektiv höjd för dragen armering. 

            
    

( 2 ) 
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   Avståndet mellan skjuvarmering. 

   Sprickorna lutning. 

 

Tvärsnitten kontrollerades mot livkrossbrott, beräkningen redovisas i Appen-
dix C.2 Tvärkraftskapacitet. 

 

5.2 Modellering 

 

5.2.1 ATENA-GiD 

 

Uppbyggnad 

Geometrin förenklades då den verkliga geometrin är komplex med varierande 
höjd samt att den kröker i längsled, se ritning K23, Appendix E. I modellen 
antogs bron vara helt rak utan någon krökning. Betongen antogs att vara helt 
osprucken.  

Brons konturer byggdes upp med hjälp av linjer där farbanan, huvudbalkar, 
pelarstöd samt lagren särskildes. Ytor skapades sedan för att kunna applicera 
olika material med varierande parametrar. 

Material 

Betongen definierades antingen som icke-linjär eller linjär där önskad E-
modul, tryck- och draghållfasthet samt Poissons ratio för osprucken betong 
lades in, se Tabell 5.1. Icke-linjära materialegenskaper användes för betongen i 
farbana och huvudbalkar i span 2 samt över stöd 2 och 3, se appendix A.3 figur 
A12. Linjära materialegenskaper användes hos betongen utanför det tidigare 
beskrivet området. 
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Tabell 5.1 Betongparametrar i ATENA-GiD. 

E-modul 32000 MPa 

Poissons ratio 0,2 - 

Draghållfasthet 1,95 MPa 

Tryckhållfasthet -28,5 MPa 

 

Byglarna i bron modellerades som utsmetad armering, en kvot mellan mäng-
den stål och betong (As/Ac). Byglarnas placering i planet definierades genom 
att ansätta i vilken riktning de verkade. I huvudbalken verkar byglarna i verti-
kalled. I pelarstöden är byglarna verksamma i horisontalplanet. Mängden 
utsmetad armering redovisas i Tabell 5.2. 

Tabell 5.2 Andel samt riktning på utsmetad armering i ATENA. 

Placering As/Ac 

y-led huvudbalkarna 0,00255 

x-led stöd 0,001696 

z-led stöd 0,002399 

x-led stöd mitt 0,000848 

z-led stöd mitt 0,001199 

 

Slakarmering och spännarmering modellerades som diskreta stänger. En 
armeringsarea motsvarande de antal järn som var placerade i samma höjd 
definierades på en linje med motsvarande materialdata. 

Spännarmeringen lades in längs en kontinuerlig linje som representerar 
spännarmerings- kurvan enligt Figur 3.4. Förspänningen definierades genom 
att ansätta en töjning på linjen som representerar spännarmeringen. 

Armeringens spännings- och töjningskurva modifierades med en extra punkt i 
det plastiska stadiet där 10 % av brottspänningen lades in med en ytterligare 
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töjning. På så sätt undviks numeriska problem i ATENA när brottgränsen 
uppnås och beräkningen kan fortlöpa en bit efter. 

I modellen användes stålplattor som material för stöden och lastplattan. Ett 
linjärt material användes där lastplattan verkar då detta antogs minska risken 
för numeriska problem vid beräkning, se Tabell 5.3.  

 

Tabell 5.3 Materialparametrar vid definition av stålplattor i ATE-
NA. 

E-modul  200000 MPa 

Poissons ratio 0,3  

sträckgräns 550 MPa 

 

Förstärkt modell av bron 

I modell beaktades förstärkningen beskriven i avsnitt 3.2. Laminaten och NSM 
stavarna modellerades som disktrea stänger. Laminaten som i praktiken lim-
mas på plats, placerades 1mm från huvudbalkens underkant, dessa sträcker sig 
längs hela andra spannet. NSM stavarna som fräses på placerades i höjdled, 
med avseende på tvärsnittets tyngdpunkt 5mm ovanför huvudbalkens under-
kant för att få en realistisk placering i modellen. Placering av stavarna med 
hänsyn till skarvar illustreras i Figur 3.6. 

Förspänningen i laminaten fås på samma sätt som spännarmeringen i avsnitt 
3.3, en töjning på 4,46 ‰, ekvation (1), applicerades på linjen där laminaten 
är definierad. Töjningen appliceras under det första lastintervallet d.v.s. sam-
tidigt som egentyngden samt förspänningen i spännarmeringen. 
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Randvillkor 

Följande randvillkor användes vid modellering,  

Tabell 5.4. 

 

Tabell 5.4 Randvillkor i lager samt pelarstöd. 

 X Y Z 

Rullager Fri Låst Låst 

Pelarstöd 2-5 Låst Låst Låst 

Fast lager Låst Låst Låst 

 

Laster 

Beräkningen delades upp i två laststeg. Detta för att skapa realistiska lastför-
hållanden där de två laststegen sammankopplades. Varje laststeg bygger på 
resultaten som genererats från föregående laststeg. I det första laststeget 
tilldelades egentyngder för varje element och förspänningen i spännarmering-
en. I det andra laststeget påfördes en punktlast genom att definiera en given 
nedböjning i mitten på spann 2. Två givare registrerade reaktionskraften och 
nedböjningen i denna punkt. 

Rutnät 

Ett bra rutnät är avgörande för ett tillförlitligt resultat. I ATENA-GiD använ-
darmanual rekommenderas ett rutnät på maximalt 3:1-4:1 gällande både 
volym element och ytor i 2-dimensioner för att undvika numeriska problem 
vid beräkning. Där tas det även upp vikten av att fokusera på ett bra rutnät i 
intressanta områden och lägga lite mindre fokus på områden utanför då det 
sparar mycket tid vid en analys (Cervenka et al. 2014). 
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Kvadratiska element valdes som rutnät i modellen där antal element i höjd- 
och längdled anpassades enligt rekommendationer från Cervenka. Ett tätare 
rutnät användes i det andra spannet samt över stöd 2 och 3 där de icke-linjära 
materialegenskaperna definierats, se Figur 5.2. Ett större rutnät användes på 
samtliga områden utanför span 2-3 där linjära materialegenskaper använts. 
Denna indelning av rutnäten ansågs inte påverka resultatet nämnvärt eftersom 
området vi studerat är i spann 2. Beräkningstiden förkortades också eftersom 
vi inte använde oss av icke-linjära materialegenskaper över resterande delar av 
bron. 

 

Figur 5.2 Rutnät över spann 2 från modell i ATENA-GiD. 

Framtagning av resultat 

Resultaten från givarna plottades i ett last-deformationsdiagram för att kunna 
se när betongen spricker samt när brott sker. 

Töjningen i intressanta armeringar studerades genom att tilldela dessa ”moni-
tor for reinforcement” där maximala plastiska samt totala töjningen registre-
ras. 

Då byglarna är modellerade som ”utsmetad armering” är det svårt att förutse 
dess positionering. För att få fram vid vilken last byglarna uppnådde flyttöj-
ning plottades töjningen vid en viss punktlast. Noder i en intressant sektion 
valdes ut vilket illustreras i Figur 5.3. Medelvärdet av töjningar i de valda 
noderna beräknades i ATENA. Byglarna antogs uppnå dess flytgräns då me-
delvärdet i noderna översteg byglarnas flyttöjning i området. 
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Figur 5.3 Illustration över typexempel vid val av noder i ATENA 
studio. 

Lösningsmetod 

Figur 5.4 visar vald lösningmetod för det icke-linjära ekvationssystemet i 
ATENA-GiD med några valda kriterier som gör lösningen mer tillförlitlig. Vald 
metod för lösning av ekvationssystemet är Newton-Raphson. De förinställda 
standardvärdena i de ingående parametrarna under Newton-Raphson har 
använts. Antalet iterationer för varje laststeg testades genom observationer av 
felprocenten, det vill säga lösningens konvergens. Hur många laststeg och 
antalet iterationer för varje lastfall som har använts redovisas i Tabell 5.5. 
Optimize band width användes för optimering vid elementnumrering för att 
reducera programmets användning av minne, Cervenka rekommenderade det 
förinställda valet Sloan. Line-search method hjälper till att stabilisera konver-
gensen. Conditional break criteria innebär att beräkningen stoppas om fel-
marginalerna överskrider det valda toleransvärdet. De två sista tilläggen use 
iteration with lowest error och repeat no converged step fungerar så att den 
förstnämnda använder det mest tillförlitliga resultatet om konvergens inte har 
hittats, det vill säga iterationen med lägst felmarginal. Om det sistnämnda 
tillägget kombineras med föregående tillåts programmet att reducera lastkoef-
ficienten och räkna de laststeg där konvergens inte uppnåtts (Cervenka et al. 
2014). 
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Figur 5.4 Använd lösningsmetod från ATENA-GiD. 

 

För att kunna observera en lösnings tillförlitlighet i ATENA så plottas lösning-
ens förmåga att hitta konvergens i varje laststeg. En felmarginal registreras i 
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programmet. Denna felmarginal bör understiga 5 % för att lösningen skall 
anses som tillförlitlig. En sammanställning av valda laststeg och iterationer 
redovisas i Tabell 5.5. 

Tabell 5.5 Antal laststeg/iterationer i ATENA-GiD. 

Lastfall 1 2 3 

 Egentyngd Punktlast Punktlast 

Antal Laststeg 50 100 100 

Iterationer 70 150 150 

 

5.2.2 ATENA-2D 

Uppbyggnad 

Skillnaden mellan uppbyggnaden i ATENA-2D och ATENA-GiD var att model-
len i ATENA-2D byggdes upp av macro-element istället för ytor som beskrivet 
i 5.2.1. På elementen applicerades material och tjocklekar. På samma sätt som 
för ATENA-GiD byggdes en modell utan förstärkning och en med förstärkning. 
Rutnätet byggdes upp på samma sätt som för ATENA-GiD. Materialparamet-
rarna från ATENA-GiD används i ATENA-2D modellen, se avsnitt 5.2.1.   

Lösningsmetod 

Lösningsmetoden Newton-Raphson användes för att lösa ekvationssystemet. 
De förinställda värdena för Optimize band width och Line-search method 
ändrades inte. Conditional break criteria modifierades för att beräkningarna 
skulle avbrytas när felmarginalen överskridits. Syftet med modifieringen var 
att stoppa beräkningen när maximal last hade uppnåtts. På så sätt sparades en 
del tid då en större mängd simuleringar genomfördes i SARA. Tilläggen Use 
iteration with lowest error och repeat no converged step var inte tillgängliga i 
Atena-2D. 

5.3 Känslighetsanalys i SARA 

För att genomföra beräkningar i SARA återskapades FE-modellen från ATE-
NA-GiD i ATENA-2D. Parametrarna varierades inom ett angivet intervall med 
en rektangulärfördelning i beräkningsprogrammet FReET. Värden för analy-
sen i ATENA-2D hämtades ur intervallen med hjälp av en LHS. Variation 
mellan parametrarna utfördes slumpmässigt. 30 stycken simuleringar utfördes 
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för att ge ett tillfredsställande antal kombinationer mellan parametrarna samt 
att enskilda simuleringar inte skall påverka resultatet i för stor utsträckning.    

I ritningsunderlaget saknades uppgifter om förspänningens storlek, förspän-
ningen varierades således mellan 30-60% av spännarmeringens sträckgräns. 
Betongens tryckhållfasthet varierades mellan 30 och 60 MPa. Betongens 
tryckhållfasthet antogs ha ökats avsevärt med tiden på grund av den härdar se 
avsnitt 2.4.2. 

Vid provbelastningen av Öviksbron som är likartad Gruvvägsbron inträffade 
ett vidhäftningsbrott mellan betong och kolfiberförstärkningen se avsnitt 
2.4.2. Kolfiberförstärkningen uppnår därmed inte brottöjning. För att studera 
följderna av ett vidhäftningsbrott varierades brottspänningen för NSM-
stavarna mellan 800 och 2400 MPa och kolfiberlaminaten varierades mellan 
1200 och 2800 MPa. 

En sammanställning av vilka parametrar som varierades samt inom vilka 
intervall visas i Tabell 5.6 

Tabell 5.6 Sammanställning av intervallen. 

Parameter Intervall 

fck 30-60 MPa 

Förspänning 30-60 % 

NSM 800-2400 MPa 

Laminat 1200-2800 MPa 
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6 Resultat 

6.1 Analytisk beräkning 

I Tabell 6.1 visas en sammanställning av resultaten från de analytiska beräk-
ningarna. Fullständiga beräkningar redovisas i Appendix C .    

Tabell 6.1 Sammanställning av moment- och tvärkraftskapacitet. 

Snitt Momentkapacitet 
[MNm] 

Tvärkraftskapacitet 
[MN] 

Fält 34,3 4,4 

Stöd 2 30,5 4,9 

Stöd 3 44,3 5,3 

 

6.2 Lasteffekter LinPro 

Vid framtagning av moment- och tvärkraftsdiagram utifrån erhållna värden i 
ATENA användes LinPro, ett program där lasteffekter tas fram. Egentyngden 
beräknades utifrån antagandet att den armerade betongen har en tunghet på 
25 kN/m3. I de två fallen nedan har en egentyngd lagts på som en utbredd last 
samt en punktlast motsvarande det maximala värdet från beräkningen i ATE-
NA. 

Moment- och tvärkraftsdiagram från LinPro redovisas i Appendix B.  

6.2.1 Oförstärkt bro 

I Tabell 6.2 redovisas lasteffekterna i stöd 2 och 3 samt fält på den oförstärkta 
bron. 
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Tabell 6.2 Lasteffekt från modell av oförstärkt bro i LinPro. 

 ATENA-GiD ATENA-2D 

Egentyngd 161,7 kN/m 161,7 kN/m 

Punktlast 10,7 MN 10,0 MN 

     

Lasteffekt Moment 
[MNm] 

Tvärkraft 
[MN] 

Moment 
[MNm] 

Tvärkraft 
[MN] 

Stöd2 -23,1 7,0 -21,9 6,6 

Fält 39,8 5,4 37,2 5,0 

Stöd3 -23,6 7,0 -22,6 6,7 

 

6.2.2 Förstärkt bro 

I Tabell 6.3 redovisas lasteffekterna i stöd 2 och 3 samt fält på den förstärkta 
bron. 

Tabell 6.3 Lasteffekt från modell av bro med förstärkning i LinPro. 

 ATENA-GiD ATENA-2D 

Egentyngd 161,7 kN/m 161,7 kN/m 

Punktlast 11,4 MN 10,8 MN 

     

Lasteffekt Moment 
[MNm] 

Tvärkraft 
[MN] 

Moment 
[MNm] 

Tvärkraft 
[MN] 

Stöd2 -24,4 7,4 -23,4 7,1 

Fält 42,6 5,7 40,4 5,4 

Stöd3 -24,6 7,4 -23,8 7,1 

 



Resultat 

 

 

37 

6.2.3 Sammanställning av lasteffekt i LinPro och analytiska beräkningar 

I Tabell 6.4 nedan följer en sammanställning av moment och tvärkraft. Ingen 
analytisk beräkning av den förstärkta bron gjordes, skillnaderna mellan resul-
taten presenteras endast över den oförstärkta bron. 

Den analytiska beräkningen avser kapaciteten i det aktuella snittet och kan 
därmed inte direkt jämföras med lasteffekterna från ATENA över stöd 2-3. 
Men det är en bra indikation på att FE-modellen är rimlig. 

Den maximala punktlasten från modellen av den oförstärkta bron i ATENA-
GiD och ATENA-2D jämförts med värden från de analytiska beräkningarna i 
Tabell 6.1. 

Tabell 6.4 Moment och tvärkraft i modell av oförstärkt bro. 

 Atena-GiD 

Lasteffekter 

Atena-2D 

Lasteffekter 

Analytisk beräk-
ning 

 
Moment 
[MNm] 

Tvärkraft 
[MN] 

Moment 
[MNm] 

Tvärkraft 
[MN] 

Moment 
[MNm] 

Tvärkraft 
[MN] 

Stöd2 -23,1 7,0 -21,9 6,6 -30,5 4,9 

Fält 39,8 5,4 37,2 5,0 34,3 4,4 

Stöd 3 -23,6 6,9 -22,6 6,7 -44,3 5,3 
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6.3 ATENA-GiD 

6.3.1 Flyt och brott töjning i material 

Nedan följer materialens flyt- och brott töjning enligt BBK94, se avsnitt 3.3 

Tabell 6.5 Flyt- och brott töjning i armering samt förstärkning. 

 σ,yield[MPa] E[GPa] ε,s ε,ulti 

Byglar 410 200 0,00205 0,16 

φ10 410 200 0,00205 0,16 

ᴓ10 620 200 0,0031 0,12 

φ16 410 200 0,00205 0,16 

φ25 370 200 0,00185 0,16 

Spännarmering 1450 200 0,00725 0,035 

Laminat 2800 200 0,014 0,014 

NSM 2400 200 0,012 0,012 

 

6.3.2 Oförstärkt bro 

Byglar 

Medeltöjningen i följande noder beräknades med hjälp av ATENA, Figur 6.1. 
En last på 8,23 MN resulterade i en medeltöjning i y-led på 2,09 ‰, vilket är 
precis över flyttöjningen enligt Tabell 6.5, byglarna anses därmed börja flyta 
vid denna last. 
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Figur 6.1 Valda noder vid beräkning av medeltöjning i byglar. 

Spänn- och slakarmering 

Slakarmering 

En last på 6,83MN resulterade i en töjning på 2,07 ‰, se Figur 6.2, slakarme-
ringen i fält började flyta.  

 

Figur 6.2 Töjningar i slakarmering i oförstärkt bro, last 6,83 MN. 

Spännarmering 

Spännarmering började flyta vid en last på 9,76 MN i fält. Lasten resulterade i 
en töjning på 7,31 ‰, Figur 6.3. 
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Figur 6.3 Töjning i spännarmering i oförstärkt bro, last 9,76 MN. 

En illustration över sprickbildningen då spännarmeringen börjat flyta i den 
oförstärkta bron, se Figur 6.4.  

 

Figur 6.4 Töjning och sprickutbredning vid flytning av spännar-
mering i oförstärkt bro, last 9,76 MN. 

Töjning i betong 

En last på 10,37 MN resulterade i ett medelvärde på 3,5‰ för töjningarna i x-
led i farbanan, se Figur 6.5. Betongen kan antas krossas vid denna last enligt 
de uppmätta töjningarna i ATENA. Bredare sprickor observeras även under 
lastplattan. 
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Figur 6.5 Sprickutbredning och töjning när betongen antas 
spricka. 

6.3.3 Förstärkt bro 

Byglar 

En last på 8,24 MN resulterade i en medeltöjning i y-led på 2,11 ‰, se Figur 
6.6. Byglarna börjar flyta vid denna last. 

 

Figur 6.6 Valda noder vid beräkning av medeltöjning i byglar. 

Spänn- och slakarmering 

Slakarmering 

Vid en last på 7,82 MN började slakarmeringen i underkant av huvudbalken 
att flyta. En töjning på 2,11 ‰ observerades i slakarmeringen i underkant, se 
Figur 6.7. 
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Figur 6.7 Töjningar i slakarmering i förstärkt bro, last 7,82 MN. 

Spännarmering 

Spännarmeringen började flyta vid en last på 10,41 MN. Lasten resulterade i 
en töjning på 7,32 ‰ i spännarmeringen i fält, Figur 6.8. 

 

Figur 6.8 Töjning i spännarmering i förstärkt bro, last 10,41 MN. 

Sprickutbredning och töjning i bron vid samma last som föregående, Figur 6.9. 
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Figur 6.9 Töjning och sprickutbredning vid flytning av spännar-
mering i förstärkt bro, last 10,41 MN. 

Kolfiberförstärkning 

Töjningarnas variation i NSM-stavarna presenteras i figurerna nedan. 

Då förstärkningen inte gick till brott i beräkningen av den förstärkta bron visar 
figurerna de maximalt uppmätta töjningarna i förstärkningen. Den lägst upp-
mätta töjningen observerades i den första skarven, se Figur 6.10. 

 

Figur 6.10 Uppmätt töjning NSM, skarv 1. 

De högsta töjningarna registrerades i mitten av spannet, se Figur 6.11.  
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Figur 6.11 Uppmätt töjning NSM, mitten. 

Töjningarna i den andra skarven illustreras i Figur 6.12. 

 

Figur 6.12 Uppmätt töjning NSM, skarv2. 

Töjningarnas variation med ökande last registrerades i ATENA, se Figur 6.13.  
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Figur 6.13 Uppmätt last/töjnings-kurva i NSM-stavar. 
NSM_1: Skarv 1 

NSM_2:Mitt-stav 
NSM_3: Skarv 2 

En sammanställning av de maximalt uppnådda töjningarna i NSM stavarna 
samt dess antagna längd i modellen av bron presenteras i Tabell 6.6. 

 

Tabell 6.6 Maximal uppmätt töjning i NSM med antagen 
längd/skarvlängd. 

 ε,max[‰] L[m] 

Skarv1 0,202 6,435 

Mitt 0,67 11 

Skarv2 0,318 6,435 

 

Den förspända laminaten nådde inte upp till dess brottgräns innan bron gick 
till brott i beräkningen. Figur 6.14 visar den maximalt uppmätta töjningen i 
laminaten. 
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Figur 6.14 Maximal töjning i Laminat. 

Töjningens variation med ökande last över laminaten registrerades i ATENA, 
se Figur 6.15.  

 

Figur 6.15 Uppmätt töjning i laminat. 

Töjning i betong 

Ett lokalt töjningsmax vid lastplattans kant observerades vid maxlasten 11,43 
MN. Betongens medeltöjning i noderna uppgick till 3,51 ‰. De rödmarkerade 
punkterna i Figur 6.16 visar vilka noder som beräknades. 
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Figur 6.16 Töjning i betong farbana vid maxlast 11,43 MN. 

6.4 Sammanställning skillnader mellan resultaten 

6.4.1 ATENA-GiD 

Figur 6.17 nedan indikerar vid vilken last byglar och spännarmeringen började 
flyta i respektive fall. De två svarta prickarna till vänster i figuren represente-
rar när byglarna flöt och prickarna till höger visar när spännarmeringen börja-
de flyta. 

 

Figur 6.17 Last-deformation kurva för modell i ATENA-GiD. 
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I Tabell 6.7 presenteras skillnaderna mellan när byglarna och spännarmering-
en började flyta i de båda beräkningarna. Den förstärkta bron klarade ca 7 % 
mer last enligt uppställt lastfall. Byglarna började flyta vid samma last i de 
båda modellerna. Detta anses rimligt då kolfiberförstärkningen endast ökar 
brons böjmotstånd och ger inget tillskott gällande tvärkraftskapaciteten. 

Tabell 6.7 Last i [MN] vid flytning samt maximal last från ATENA-
GiD. 

 Oförstärkt Förstärkt Differens[%] 

Byglar 8,23 8,24 0,12 

Spännarmering 9,76 10,41 6,23 

Max last 10,66 11,43 6,79 

 

6.4.2 ATENA-2D 

Figur 6.18 visar vid vilken last byglarna och spännarmeringen började flyta i 
respektive fall. De svarta prickarna i figuren indikerar byglarnas flytgräns och 
de blå prickarna till höger visar när spännarmeringen nådde sin flytgräns. 

 

Figur 6.18 Last-deformations kurva för modell i ATENA-2D. 
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I Tabell 6.8 presenteras skillnaderna mellan när byglarna och spännarmering-
en började flyta i de båda beräkningarna. Den förstärkta bron klarade ca 8 % 
mer last enligt uppställt lastfall i ATENA-2D. 

Tabell 6.8 Last i [MN] vid flytning respektive maximal last från 
ATENA-2D. 

 Oförstärkt Förstärkt Differens[%] 

Byglar 7,19 8,07 10,9 

Spännarmering 9,80 10,57 7,28 

Max last 9,95 10,83 8,12 

 

6.5 Känslighetsanalys 

Figur 6.19 visar korrelationskoefficienten för samtliga simuleringar över de 
respektive materialparametrarna. 

 

Figur 6.19 Korrelationskoefficient för respektive materialparame-
ter. 

Parametrarna för respektive simulering redovisas i Tabell 6.9. 
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Tabell 6.9 Materialparametrar för samtliga simuleringar. 

Simulering Förspänning % NSM [MPa] Laminat [MPa] fck [MPa] 

1 41 2213 2347 -59,5 

2 49 2107 1973 -58,5 

3 51 1733 1493 -57,5 

4 45 1360 1707 -56,5 

5 59 1947 2667 -55,5 

6 55 1040 1867 -54,5 

7 30 1573 1440 -53,5 

8 38 2000 2400 -52,5 

9 50 827 2133 -51,5 

10 32 1147 2080 -50,5 

11 33 1253 2560 -49,5 

12 43 1200 2453 -48,5 

13 35 2320 1547 -47,5 

14 36 933 1333 -46,5 

15 31 1307 2187 -45,5 

16 58 1627 2720 -44,5 

17 53 1413 1920 -43,5 

18 46 1093 1600 -42,5 

19 52 2160 2027 -41,5 

20 56 2373 1227 -40,5 

21 57 1680 1387 -39,5 
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22 39 2053 2773 -38,5 

23 48 880 1280 -37,5 

24 37 2267 1653 -36,5 

25 47 1467 2613 -35,5 

26 34 1787 2293 -34,5 

27 42 1893 1760 -33,5 

28 40 1520 2240 -32,5 

29 54 987 2507 -31,5 

30 44 1840 1813 -30,5 

 

Resultaten i form av last-deformations kurvor över de simuleringar som körts i 
SARA presenteras i figurerna nedan. I varje figur plottas även den förstärkta 
brons kurva, från Figur 6.18. 

 

Figur 6.20 Last-deformations kurva från SARA, simulering 1-6. 
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Figur 6.21 Last-deformations kurva från SARA, simulering 7-13. 

 

Figur 6.22 Last-deformations kurva från SARA, simulering 14-20. 

-14 

-12 

-10 

-8 

-6 

-4 

-2 

0 

-0,20 -0,18 -0,16 -0,14 -0,12 -0,10 -0,08 -0,06 -0,04 -0,02 0,00 

La
st

[m
n

] 

Deformation[m] 

7 8 9 10 11 12 13 Förstärkt 

-14 

-12 

-10 

-8 

-6 

-4 

-2 

0 

-0,20 -0,18 -0,16 -0,14 -0,12 -0,10 -0,08 -0,06 -0,04 -0,02 0,00 

la
st

[m
n

] 

Deformation[m] 

14 15 16 17 

18 19 20 Förstärkt 



Resultat 

 

 

53 

 

Figur 6.23 Last-deformations kurva från SARA, simulering 21-25. 

 

Figur 6.24 Last-deformations kurva från SARA, simulering 26-30. 
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6.5.1 Extremvärden 

Simulering 5 gav den högsta bärförmågan av samtliga simuleringar 13,12MN, 
se Figur 6.25. Laminaten uppnådde brottspänningen vid denna last. När lami-
naten gick sönder överfördes en del av krafterna till NSM-stavarna vilket 
resulterade i att även dessa gick till brott, se Figur D 8 i Appendix D.2. 

Simulering 24 resulterade i den lägsta bärförmågan. Laminaten gick till brott 
vid lasten 8,9 MN (blå markering). Beräkningen avbröts vid en last på 10,3 
MN på grund av att felprocenten översteg de maximalt tillåtna felprocenten i 
lösningsmetoden. 

 

Figur 6.25 Last-deformations diagram, simulering 5 och 24. 

6.5.2 Simulering 6 

Figuren nedan visar ett last-deformationsdiagram över simulering 6. Lamina-
ten gick till brott vid en last på 11,09 MN, se röd markering i Figur 6.26. Lami-
natens brott resulterade även i att NSM-stavarna gick till brott. Det slutliga 
brottet skedde vid en last på 11,27 MN då töjningen i farbanans överkant över-
steg 3,5 ‰. 
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Figur 6.26 Last-deformations diagram, simulering 6. 

6.5.3 Simulering 9 

NSM-förstärkningen uppnådde brottspänningen på 827 MPa vid lasten 10,43 
MN. Istället för att NSM-förstärkningen gick till brott började den flyta. Brot-
tet inträffade istället när laminaten översteg sin brottöjningen vid maxlasten 
på 11,23 MN, se Figur 6.27. 
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Figur 6.27 Last-deformations diagram, simulering 9. 

6.6 Provbelastning 

Nedan följer last-deformationskurvor över provbelastningen av Gruvvägsbron. 
Alla balkar belastades först med 4 MN innan brottest av den södra och mit-
tersta huvudbalken utfördes. Nedböjningsmätaren för den södra huvudbalken 
förstördes under provbelastningen vilket resulterade i de uteblivna nedböj-
ningsresultaten för den södra huvudbalken vid högre laster, se Figur 6.28. 

Brottslasten för huvudbalkarna uppgick till 5,5 MN för den södra samt 6 MN 
för den mittersta. 
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Figur 6.28, Last-deformations kurva vid provbelastning av Gruv-
vägsbron. 
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7 Analys & Diskussion  

7.1 ATENA 

7.1.1 Armering  

Armeringen som flyter först är slakarmeringen i underkant huvudbalk. Detta 
beror på att det är denna armering som ligger närmast ytan och kommer ta 
upp de största töjningarna vid angiven last. Slakarmeringen har en brottöjning 
på 16 % vilket är högt i jämförelse med spännarmeringens 3,5 %. Slakarme-
ringen i underkant anses därmed inte som kritisk med avseende på brons 
kapacitet. 

Byglarna flyter vid ungefär samma last vid beräkningarna av den förstärkta 
samt oförstärkta Gruvvägsbron. Kolfiberförstärkningen har störst påverkan på 
tvärsnittets momentkapacitet vilket förklarar den försumbara skillnaden i 
tvärkraftskapacitet. 

NSM-stavar och laminaten är placerade i underkanten av huvudbalken och 
kommer därmed ta upp töjningarna i högre utsträckning än spännarmeringen 
vilket förklarar att spännarmeringen flyter vid en högre last i den förstärkta 
bron.   

7.1.2 Betong 

Den höga spänningen på den högra sidan av lastplattan i förhållande till den 
vänstra sidan är oklart men kan bero på balkskarven som är placerad på den 
högra sidan, se Figur 6.16. 

De ojämnt fördelade töjningarna under lastplattan i Figur 6.16, beror på att 
lastplattan delar yta med elementet under i den uppbyggda modellen, se Figur 
A 12 i Appendix A.4. Spänningarna i elementet under lastplattan blir lägre 
jämfört med de två närliggande. Detta beror på att tryckkrafterna som till-
kommer då elementet deformeras vid ökande last, fördelas på en större area 
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då lastplattan och elementet delar yta, vilket ger en mindre spänning under 
lastplattan jämfört med området intill.  

7.1.3 Brottyp 

Det går inte att utifrån modellen tydligt avgöra vilket typ av brott som kommer 
att ske då inget material når brottöjning förutom betongen. De första sprick-
orna som uppträder i den förstärkta bron är böjsprickor. Böjsprickorna över-
går till lutande skjuvsprickor allt eftersom mer last påförs. Sprickornas tillväxt 
visas i Appendix A.3 Sprickuppkomst i förstärkt modell. Lokalt i farbanan 
överstiger spänningarna betongens brottöjningen vid maxlasten vilket kan 
tolkas som att det sker ett krossbrott. Förloppet påminner om det beskrivna 
böjskjuvbrott i avsnitt 2.2.2.  

7.2 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen visar att betongens tryckhållfasthet har den största på-
verkan vad gällande ökad bärförmåga av de studerade parametrarna. Korrela-
tionskoefficienten för betongen har enligt Figur 6.19 ett värde på 0,42. Det 
innebär att betongen inte har en särskilt stor inverkan på bärförmågan då 
värdet för korrelationskoefficienten ligger närmare 0 än 1, se avsnitt 2.5. Det 
finns ändå fördelar med att undersöka betongens hållfasthet ytterligare, efter-
som det kan öka brons kapacitet och på så sätt undviks dyra förstärkningsåt-
gärder. 

Korrelationskoefficienten för spännkraften har ett värde på 0,34. Detta inne-
bär att förspänningen har något lägre inverkan på kapaciteten än betongen. 
Fördelen med att bestämma förspänningskraften är att man bättre kan avgöra 
hur bron beter sig under belastning.  

I de flesta simuleringar är det laminaten som uppnår brottspänningen först av 
förstärkningen. Förspänningen på 100kN/laminat motsvarar en spänning på 
892MPa. Spänning och töjning följer varandra i elastiskt tillstånd, det vill säga 
laminaten uppnår brottöjning före NSM-stavarna på grund av dess förspän-
ning. Då spänningen i förstärkningarna tas upp approximativt vid ökande last. 
Korrelationskoefficienten för laminaten har ett värde på 0,32 och NSM-
stavarna har ett värde 0,091 se Figur 6.19. Resultaten anses inte vara helt 
korrekta eftersom spänningarna i NSM är konstant när brottspänningen har 
uppnåtts men töjning fortsätter. Problemet uppstår på grund av en ytterligare 
inlagd töjning i programmet för att undvika numeriska problem, detta gäller 
även för laminaten. Laminaten går till brott före NSM-stavarna i dessa simule-
ringar vilket ger en felmarginal gällande sambandet mellan laminaten och 
NSM stavarna och dess påverkan på resultatet. När laminaten går till brott 
överförs en del av krafterna till NSM-stavarna vilket resulterar i att den upp-
når den maximala inlagda töjningen i ATENA och går till brott.  
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I simuleringar där brott i förstärkningen inte uppnås antas betongen krossas i 
farbanan då förhöjda lokala töjningar uppstår under lastplattan. Tidigare 
diskussion där uppbyggnaden av elementens inverkan av de lokala töjningarna 
antas föreligga i dessa fall också. 

   

7.3 Modellens rimlighet 

7.3.1 ATENA-GiD 

Step convergence diagrammen i ATENA visar vilken felmarginal som antas i 
lösningarna under varje laststeg. Convergence summary diagrammen visar 
antalet iterationer i varje laststeg. Dessa diagram gällande båda modellerna i 
ATENA-GiD redovisas i Figur 7.1-7.4. 

Oförstärkt bro 

En topp på ca 4 % observeras i laststeg 92 i Figur 7.2, modellen utan förstärk-
ning. Det maximala antal iterationer har uppnåtts vid flera laststeg, se Figur 
7.1. Dessa laststeg har räknats om med en lägre pålagd deformation. Felpro-
centen anses acceptabel och antas inte påverka slutliga resultat då den ligger 
så pass lågt. 

 

Figur 7.1 Antal iterationer/step, oförstärkt bro. 



Brottprovning av Gruvvägsbron 

 

62 

 

Figur 7.2 Step convergence, oförstärkt bro. 

Förstärkt bro 

I Figur 7.4 ses några toppar på ca 4 %, med samma motivering som ovan så 
anses detta inte påverka resultatet. Felprocenten på det sista laststeget, när 
brott inträffat, ligger på 9,5 %. Detta beror på att bron redan gått till brott och 
programmet fått numeriska problem då en lösning försökt itereras fram. 

 

Figur 7.3 Antal iterationer/step, Förstärkt bro. 



Analys & Diskussion 

 

 

63 

 

Figur 7.4 Step convergence, Förstärkt bro. 

7.3.2 ATENA-2D 

Atena-2D modellen ger en lägre bärförmåga än ATENA-GiD modellen. Detta 
kan bero på skillnaden i lösningsmetoden. ATENA-2D saknar Use iteration 
with lowest error och repeat no converged step som minskar laststeget om en 
tillförlitlig lösning inte hittas. Istället avbryts beräkningarna i ATENA-2D om 
en lösning inte hittas. 

7.4 Jämförelse mellan modell och provtryckning 

Under testet belastades den yttre huvudbalken först. Under belastningen av 
den yttre huvudbalken så släppte laminaten långt innan brottslasten uppnåd-
des. Orsaken till att laminaten lossnade var att förstärkningen inte riktigt var 
bra gjord. Bron hade dessutom en överhöjning där laminaten skulle fästas 
vilket resulterade i att den inte låg kloss an bron över hela längden. Gapet 
mellan laminaten och betongen resulterade i bristande samverkan och ett 
vidhäftningsbrott på förstärkningen inträffade. Det är inte helt trivialt att 
modellera förstärkning i FE-analyser då vidhäftningen mellan förstärkningen 
och betongen är en påverkande faktor. I simuleringar där lägre brottspänning 
på förstärkning används uppnås brott i dessa. Känslighetsanalyser av för-
stärkningen anses därmed som en bra metod att använda om inte fastställda 
värden vad gällande samverkan hos betongen och förstärkningen tillhanda-
hålls. Det slutgiltiga brottet för den yttre huvudbalken illustreras i Figur 7.5. 
Ett kombinerat böj- skjuvbrott fastställdes utifrån sprickornas uppkomst 
(lutning mellan 45 och 90 grader). 

Vid belastningen av den mittersta huvudbalken var sprickuppkomsten något 
brantare än i den yttre huvudbalken, se Figur 7.5. Det slutliga brottet kan även 
här antas vara ett kombinerat böj- skjuvbrott. Förstärkningen i form av NSM-
stavar satt fortfarande kvar efter att hela balken spruckit upp och brott inträf-
fat. 
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I och med hur testet av bron utfördes, där huvudbalkarna belastades var för 
sig, kan det vara svårt att jämföra verklig brottslast med den från FE-
modellerna.  

 

 

Figur 7.5 Sprickor vid brottslast i den södra huvudbalken, prov-
tryckning av GVB 2014-06-26. 

Sneda och raka sprickor observeras i området vid lastplattan i modellen enligt 
Figur 7.6. Sprickorna i FE-modellen av bron anses följa den verkliga sprickut-
bredningen. Brottet som inträffade under testet tycks stämma överens med 
modellens tänkta brottmod, se diskussion i avsnitt 7.1.3. 
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Figur 7.6 Sprickbildning vid maximal last (sprickor > 0.5 mm), 
ATENA-GiD. 
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8 Slutsats 

De forskningsfrågor som ställdes inför detta arbete besvaras nedan. 

Vilken brottmod kan tänkas ske vid test av bron?  

Brottypen i FE-modellen påminner om ett böjskjuvbrott och känslighetsanaly-
sen visar att vid lägre hållfastheter på förstärkningen så går dessa sönder före 
det slutgiltiga brottet.  

Vilken materialparameter har störst inverkan på bärförmågan? Vilken kombi-
nation?  

Känslighetsanalysen visade att betongens hållfasthet och förspänningen på 
spännarmeringen har störst inverkan på bärförmågan av de studerade para-
metrarna för de testade intervallen. Kombinationen av hög förspänning på 
spännarmeringen, hög betongtryckhållfasthet samt relativt höga värden på 
förstärkningen visade sig vara den kombination som resulterade i högst bär-
förmåga vid beräkning i ATENA. 

Kolfiberförstärkningen bidrog vid de flesta simuleringarna inte till en ökad 
bärförmåga men den ökade lasten vid vilken spännarmeringen började flyta. 
Vilken av förstärkningen som hade störst inverkan på spännarmeringsens 
flytgräns går inte att avgöra då känslighetsanalysen av förstärkningen blev 
felaktig. 

Hur skiljer sig FE-modellen mot resultatet av provbelastningen?  

Brottypen och sprickuppkomsten i FE-modellen var likartad det verkliga 
utfallet. En betydlig skillnad visade sig beträffande brottslasten där FE-
modellen gav en lägre brottslast. Som tidigare nämnt så går det inte helt att 
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jämföra FE-modellen och provbelastningen då huvudbalkarna belastades 
enskilt. 
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Appendix 

Appendix A Modeller och töjningar 

Appendix A.1 Töjningar i armering 

 

Figur A 1 Uppmätt last/töjnings-kurva i spännarmering(A-F-C), 
numrerade enligt ritning K27, Appendix E. 
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Figur A 2 Uppmätt last/töjnings-kurva i spännarmering(B-D-G), 
numrerade enligt ritning K27, Appendix E. 

 

Figur A 3 Uppmätt last/töjnings-kurva i spännarmering (E-H), 
numrerade enligt ritning K27, Appendix E. 
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Figur A 4 Töjning i slakarmering, Underkant i fält spann 2. 
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Appendix A.2 Test av olika förspänningar i förstärkt modell ATENA-
GiD 

 

Figur A 5 Last-deformationskurva vid varierad förspänning i mo-
dell av förstärkt bro, ATENA-GiD. 

Tabell A 1 Varierad förspänning och last/deformation i ATENA-
GiD. 

Förspänning ε,start [‰] Last [MN] Deformation[mm] 

45 % 3,23 11,43 135,8 

40 % 2,9 10,86 126,64 

30 % 2,175 10,39 137,39 
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Appendix A.3 Sprickuppkomst i förstärkt modell 

Bron börjar spricka upp, raka böjsprickor, Figur A 6. 

 

Figur A 6 Sprickbildning vid en last på 2,164 MN. 

 

Figur A 7 Sprickbildning vid en last på 4,02 MN. 

Sprickorna övergår till mer sneda skjuvspickor, Figur A 8. 



 

 

 

 

Figur A 8 Sprickbildning vid en last på 6 MN. 

 

Figur A 9 Sprickbildning vid en last på 6,88 MN. 

 

Figur A 10 Sprickbildning vid en last på 8,18 MN. 

Sprickbildningen vid maxlast, Figur A 11. 



 

 

 

 

Figur A 11 Sprickor vid maximal last på 11,43 MN. 

Appendix A.4 Modell 

 

Figur A 12 Modell i ATENA-GiD, spann 2 området med ickelinjärt 
material. 

 

Figur A 13 Modell i ATENA-GiD, hela bron utan armering 



 

 

 

 

Figur A 14 Modell i ATENA-2D, spann 2 området med ickelinjärt 
material. 

 

Figur A 15 Modell i ATENA-2D, hela bron utan armering 

 



 

 

Appendix B Resultat LinPro 

I Figurerna nedan visas pålagd last och dess lasteffekt beräknat i LinPro ut-
ifrån maximala värden i beräknade modeller av Gruvvägsbron. 

Appendix B.1 Lasteffekter Oförstärkt ATENA-GiD 

 

Figur B 1 Pålagd last LinPro från modell i ATENA-GiD, oförstärkt. 

 

Figur B 2 Lasteffekt moment LinPro från modell i ATENA-GiD, 
oförstärkt. 

 

Figur B 3 Lasteffekt tvärkraft LinPro från modell i ATENA-GiD, 
oförstärkt. 
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Appendix B.2 Lasteffekter Förstärkt ATENA-GiD. 

 

Figur B 4 Pålagd last LinPro från modell i ATENA-GiD, förstärkt. 

 

Figur B 5 Lasteffekt moment LinPro från modell i ATENA-GiD, 
förstärkt. 

 

Figur B 6 Lasteffekt tvärkraft LinPro från modell i ATENA-GiD, 
förstärkt. 
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Appendix B.3 Lasteffekt Oförstärkt ATENA-2D 

 

Figur B 7 Pålagd last LinPro från modell i ATENA-2D, oförstärkt. 

 

Figur B 8 Lasteffekt moment LinPro från modell i ATENA-2D, 
oförstärkt. 

 

Figur B 9 Lasteffekt tvärkraft LinPro från modell i ATENA-2D, 
oförstärkt. 
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Appendix B.4 Lasteffekt Förstärkt ATENA-2D 

 

Figur B 10 Pålagd last LinPro från modell i ATENA-2D, förstärkt. 

 

Figur B 11 Lasteffekt moment LinPro från modell i ATENA-2D, 
förstärkt. 

 

Figur B 12 Lasteffekt tvärkraft från modell i ATENA-2D, förstärkt. 
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Appendix C Analytiska beräkningar 

Appendix C.1 Momentberäkningar 

Beräkningarna utförs för tre snitt mitten av fält 2, stöd 2 och stöd 3 

Effektiva bredden för flänsen beräknas enligt EN 1992-1-1:2005. 

 

Figur C 1 Parametrar vid beräkning av effektiv flänsbredd (EN 
1992-1-1:2005, figur 5.3). 

 

Figur C 2 Definition av l0 vid beräkning av effektiv flänsbred (EN 
1992-1-1:2005, figur 5.2). 

Där den effektiva bredden på flänsen beff för en T-balk beräknas enligt: 
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Kraften från betongens. 
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      är den effektiva bredden i flänsen. 

   Tryckzonens höjd. 

     Betongens karakteristiska tryckhållfasthet. 

 

I spannet beräknas töjningen i betongen och den övriga armeringen utifrån 
töjningen i spännarmeringen eftersom den först uppnår brottöjning. Över 
stöden beräknas töjningarna efter den tryckta betongens maximala töjning. 

krafter 

  
    

    
  

( 9) 

Där 

 σ 
  är spänningen i tryckarmeringen. 

   
  Area tryckarmering. 

 

        
( 10) 

 

Där 

    är spänningen i slakarmeringen. 

    Area slakarmering 

           ( 11) 

Där  



 

 

     är spänningen i spännarmeringen. 

     Area spännarmering 

 

Töjningar 

Töjningen för den dragna slak- och spänn armeringen. 

 

Töjningen för den tryckta armeringen. 

 

Där 

      är töjningen för armeringen, slak och förspänd. 

    Effektiv höjd. 

    Betongens brottöjning. 

 

Töjningen i spännarmeringen orsakad av förspänningen 

    
   

      
 ( 14) 

 

Där 

     är töjningen i spännarmeringen från förspänningen. 

      
    

 
 ( 12) 

      
    

 
 ( 13) 



 

 

     Spännkraft. 

    Stålets elasticitetsmodul. 

 

Den totala spänningen i spännarmeringen beräknas på följande sätt: 

             
( 15) 

Där  

      töjningen i spännarmeringen.  

 

  

Armeringen beräknas utifrån arbetskurva A i både drag och i tryck. 

 

Figur C 3 Idealiserad spänning-töjning kurva för spännarmering 
enligt EC2 (EN 1992-1-1:2005, figur 3.10). 

 

Armeringens spänning i elastiskt tillstånd beräknas på följande sätt:  



 

 

         ( 16) 

Armeringens spänning i plastiskt tillstånd beräknas på följande sätt: 

                   ( 17) 

 

    är stålets e-modul. 

    Armeringen sträckgräns 

     Armringens töjning 

 k  Lutningskoefficient ( 
     

     
) 

 

Fält 

Tabell C 1 Längder för beräkning av effektiv flänsbredd i T-
tvärsnitt. 

 Kantbalk Mittbalk  

b1 2,5 2,5 m 

b2 2,5 1,8 m 

l0 14,4 14,4 m 

beff1 1,9 1,9 m 

beff2 1,9 1,8 m 

0,2*l0 2,9 2,9 m 

beff 4,3 4,1 m 

 



 

 

Tabell C 2 Dimensioner för spännarmeringen. 

  Mittbalk Kantbalk  

Fsp  2400000 2400000 N 

Kablar 4 4 st 

Trådar 32 32 st 

Ø 6 6 mm 

Ast 3619 3619 mm2 

d 1710 1710 mm 

 

Armeringen är numrerad efter originalritningen se ritning K4 och K25 i Ap-
pendix E. 

Tabell C 3 Dimensioner för den dragna slakarmeringen. 

 Mittbalk Kantbalk  

Armerings nr. A101 A100 A102 A101 A100 A102  

Antal 20 3 16 14 3 15 st 

Ø 10 16 10 10 16 10 mm 

As 1571 603 1257 1100 603 1178 mm2 

d 1135 1882 222,5 1185 1882 222,5 mm 

 

Tabell C 4 Dimensioner för den tryckta slakarmeringen. 

 Mittbalk Kantbalk  

Armerings nr. A106 A106  

Antal 14 14 st 



 

 

Ø 10 10 mm 

As' 1100 1100 mm2 

d' 45 45 mm 

 

Tabell C 5 Spänning i spännarmeringen. 

 Kantbalk Mittbalk 

 p0 0,0033 0,0033 

Δ st 0,0317 0,0317 

k 9009 9009 

 s 0,035 0,035 

σs (Mpa) 1700 1700 

 

Tabell C 6 Betongens tryckzonhöjd och spänning. 

 Kantbalk Mittbalk 

Δ c 0,0023 0,0022 

Fck (MPa) 19 18 

x (mm) 117 121 

 

Tabell C 7 Spänning och töjning i de dragna armeringsjärnen. 

 Mittbalk Kantbalk 

Armerings nr. A101 A100 A102 A101 A100 A102 

Δ  0,0202 0,0351 0,0021 0,0220 0,0349 0,0041 



 

 

k 1203 1203 1112 1203 1203 1112 

σs (MPa) 432 450 619 434 449 621 

 

Tabell C 8 Spänning och töjning i de tryckta armeringsjärnen. 

 Mittbalk Kantbalk 

Δ  0,0014 0,0014 

σs (Mpa) 286 281 

 

Kraften från respektive armering samt betongens tryckzon redovisas i Tabell C 
9. Hävarmen (z) är avståndet från underkantbalken till respektive kraft.  

Tabell C 9 Kraftjämvikt och momentkapacitet i fält . 

 Mittbalk Kantbalk 

Dragen F [MN] z[m] M 
[MNm] 

F [MN] z[m] M 
[MNm] 

    6,2 0,2 1,4 6,2 0,2 1,4 

    A101 0,7 0,8 0,5 0,5 0,7 0,4 

    A100 0,3 0,05 0,01 0,3 0,05 0,01 

    A102 0,8 1,7 1,3 0,7 1,7 1,2 

    7,9   7,6   

Tryckt       

  
  A106 -0,3 1,9 -0,6 -0,3 1,9 -0,6 

   -7,6 1,9 -14,2 -7,3 1,9 -13,7 

    -7,9   -7,6   



 

 

        0,0   0,0   

      11,6   11,4 

 

Stöd 2 

Tabell C 10 Flänsens effektiv bredd. 

 Mittbalk Kantbalk  

b1 2,5 2,5 m 

b2 2,5 1,8 m 

l0 5,8 5,8 m 

beff1 1,1 1,1 m 

beff2 1,1 0,9 m 

0,2*l0 1,2 1,2 m 

beff 2,8 2,7 m 

 

Tabell C 11 Dimensioner för spännarmeringen. 

  Mittbalk Kantbalk  

Fsp  2400000 2400000 N 

Kablar 4 4 st 

Trådar 32 32 st 

Ø 6 6 mm 

Ast 3619 3619 mm2 

d 1670 1670 mm 

 



 

 

Tabell C 12 Dimensioner för den dragna slakarmeringen. 

 Mittbalk Kantbalk  

Armerings nr. A106 A110 A102 A106 A110 A102  

Antal 8 6 8 8 3 8 st 

Ø 10 16 10 10 16 10 mm 

As 628 1206 628 628 603 628  mm2 

d 1915 1918 1711 1915 1918 1711 mm 

 

Tabell C 13 Dimensioner för den tryckta slakarmeringen. 

 Mittbalk Kantbalk  

Antal 5 5 st 

Ø 25 25 mm 

As' 2454 2454 mm2 

d' 53 53 mm 

 

Tabell C 14 Betongens tryckzon. 

 Mittbalk Kantbalk  

fck 28,5 28,5 MPa 

Eck 32000 32000 MPa 

Δ c 0,0035 0,0035  

x 386 370 mm 

 



 

 

Tabell C 15 Spänning och töjning i spännarmeringen. 

 Mittbalk Kantbalk 

 p0 0,0033 0,0033 

Δ  0,0117 0,0123 

k 9009,009 9009 

 s 0,0150 0,0156 

σ (MPa) 1520 1525 

 

Tabell C 16 Spänning och töjning i de dragna armeringsjärnen. 

  Mittbalk Kantbalk 

Armerings 
nr. 

A106+A110 A102 A106+A110 A102 

Δ  0,0139 0,0120 0,0146 0,0127 

k 1203 1112 1203 1112 

σs  424 630 425 631 

 

Tabell C 17 Spänning och töjning i de tryckta armeringsjärnen. 

 Mittbalk Kantbalk 

Armerings nr. A114 A114 

Δ  0,0030 0,0030 

k 1329 1329 

σs(MPa)  391 391 

 



 

 

 

Tabell C 18 Kraftjämvikt och momentkapacitet i stöd 2. 

  Mittbalk Kantbalk 

 F [MN] z[m] M 
[MNm] 

F [MN] z[m] M 
[MNm] 

    5,5 1,7 9,2 5,5 1,7 9,2 

   A106+A110 0,8 1,9 1,5 0,5 1,9 1,0 

   A102 0,4 1,7 0,7 0,4 1,7 0,7 

    6,7   6,4   

       

  
  A114 -1,0 0,1 -0,1 -1,0 0,1 -0,1 

   -5,7 0,2 -0,9 -5,5 0,1 -0,8 

    -6,7   -6,4   

        0   0,0   

      10,4   10,0 

 

Stöd 3 

Tabell C 19 Flänsens effektiv bredd. 

 Mittbalk Kantbalk  

b1 2,5 2,5 m 

b2 2,5 1,835 m 

l0 5,775 5,775 m 

beff1 1,0775 1,0775 m 



 

 

beff2 1,0775 0,9445 m 

0,2*l0 1,155 1,155 m 

beff 2,805 2,672 m 

 

Tabell C 20 Dimensioner för spännarmeringen. 

 Mittbalk Kantbalk  

Fsp  3600000 3600000  

Kablar 6 6 st 

Trådar 32 32 st 

Ø 6 6 mm 

Ast 5429 5429 mm2 

d 1830 1830 mm 

 

Tabell C 21 Dimensioner i den dragna slakarmeringen. 

 Mittbalk Kantbalk 

Armerings nr. A106 A110 A102 A106 A110 A102 

Antal ks40 8,00 6 8 8 3 8 

Ø 10 16 10 10 16 10 

As 628 1206 628 628 603 628 

d 1915 1918 1711 1915 1918 1711 

 

 



 

 

Tabell C 22 Dimensioner för den tryckta slakarmeringen. 

 Mittbalk Kantbalk  

Armerings nr. A114 A114  

Antal 5 5 st 

Ø 25 25 mm 

As' 2454 2454 mm2 

d' 52,5 52,5 mm 

 

Tabell C 23 Betongens tryckzon. 

 Mittbalk Kantbalk  

fck 28,5 28,5 MPa 

Eck 32000 32000 MPa 

Δ c 0,0035 0,0035  

x 558 542 mm 

 

Tabell C 24 Töjning och spänning i spännarmeringen. 

 Mittbalk Kantbalk 

 p0 0,0033 0,0033 

Δ  0,0080 0,0083 

k 9009 9009 

 s 0,0113 0,0116 

σs (MPa) 1486 1489 

 



 

 

Tabell C 25 Kraftjämvikt och momentkapacitet i stöd 3. 

 Mittbalk Kantbalk 

 F [MN] z[m] M 
[MNm] 

F [MN] z[m] M 
[MNm] 

    8,1 1,8 14,8 8,1 1,8 14,8 

   A106+A110 0,8 1,9 1,5 0,5 1,9 1,0 

   A102 0,4 1,7 0,7 0,4 1,7 0,7 

    9,2   9,0   

       

  
  A114 -1,0 0,1 -0,1 -1,0 0,1 -0,1 

   -8,3 0,2 -1,8 -8,0 0,2 -1,7 

    -9,2   -9,0   

        0,0   0,0   

      15,0   14,7 

 

Appendix C.2 Tvärkraftskapacitet 

Tvärsnitten kontrolleras mot livkrossbrott: 

                 
 

         
 ( 18) 

 

där 

   Balklivets bredd. 

   Effektiv höjd dragen armering. 

     Betongens karakteristiska tryckhållfastheten. 



 

 

   Lutning av tänkta sprickor. 

 

        
   
   

  ( 19) 

 

  
  

 Betongens karakteristiska tryckhållfasthet  

 

Fält 

Tabell C 26 Brons totala kapacitet mot livkrossbrott i spann 2. 

  Mitt T-balk Kant T-balk   

fck[k400] 29 29 Mpa 

ϴ 22 22 grader 

cotϴ 2,5 2,5   

tanϴ 0,4 0,4   

v 1 1   

b 650 650 mm 

Vrk,max 2943 2883 kN 

Vrk,max, tot 8909 kN 

 

Tabell C 27 Brons tvärkraftskapacitet i fält. 

 Mittbalk Kantbalk  

  1519 1540 mm 

   410 410 MPa 



 

 

    157 157 mm2 

  150 150 mm 

        2,5 2,5  

     1468 1488 kN 

 

Stöd 2 

Tabell C 28 Brons totala kapacitet mot livkrossbrott i stöd 2. 

  Mitt T-balk Kant T-balk   

fck[k400] 29 29   

ϴ 22 22 grader 

cotϴ 2,5 2,5   

tanϴ 0,4 0,4   

v 1 1   

b 650 650   

Vrk,max 5223 5196   

Vrk,max, tot 15614 kN  

 

Tabell C 29 Brons tvärkraftskapacitet i stöd 2. 

  Mittbalk Kantbalk  

  1701 1693 mm 

   410 410 MPa 

    157 157 mm2 



 

 

  150 150 mm 

        2,5 2,5  

     1643 1635 kN 

 

Stöd 3 

Tabell C 30 Brons totala kapacitet mot livkrossbrott i stöd 3. 

 Mitt T-balk Kant T-balk   

fck[k400] 29 29 Mpa 

ϴ 22 22 grader 

cotϴ 2,5 2,5   

tanϴ 0,4 0,4   

v 1 1   

b 650 650 mm 

Vrk,max 5625 5617 kN 

Vrk,max, tot 16859 kN  

 

 

Tabell C 31 Brons tvärkraftskapacitet i stöd 3. 

 Mittbalk Kantbalk  

  1832 1830 mm 

   410 410 MPa 

    157 157 mm2 



 

 

  150 150 mm 

        2,5 2,5  

     1770 1768 kN 





 

 

Appendix D Känslighetsanalys 

 

Figur D 1 Korrelationskoefficient för de varierade parametrarna 
från SARA. 

Appendix D.1 Last mot materialparametrar 

 

Figur D 2 Diagram över brottslast mot betongens tryckhållfasthet, 
simulering 1-30. 

 

Figur D 3 Diagram över brottslast mot förspänning, simulering 1-
30. 

# Name + sensi — sensi x -1

4 K400 3D Non Linear Cementitious 2.Fc 0.42 0.42 gfedcb

123 Comparative values.Förspänning 0.34 0.34 gfedc

125 Comparative values.Laminat 0.32 0.32 gfedc

124 Comparative values.NSM 0.091 0.091 gfedc

# Name + sensi — sensi x -1

1 Load 0.42 0.42 gfedc

3 0.34 0.34 gfedc

2 Displacements 0.29 0.29 gfedc
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Figur D 4 Diagram över brottslast mot laminatens draghållfast-
het, simulering 1-30. 

 

Figur D 5 Diagram över brottslast mot NSM-stavars draghållfast-
het, simulering 1-30. 

Appendix D.2 Töjningar i simuleringar 

Simluering 5 

Vid lasten 13,12MN är spänningen i laminaten 2657 MPa och NSM-stavarna 
får en spänning på 1700 MPa.  
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Figur D 6 Spänningen i förstärkningen före brottet. 

 

Figur D 7 Töjningen i förstärkningen före brottet. 



 

 

 

Figur D 8 Töjningen i förstärkningen efter brottet. 

 

Simulering 6 

Spänningen i laminaten vid lasten 11,09 är 1847 MPa och NSM-stavarna får en 
spänning på 957 MPa  



 

 

 

Figur D 9 Spänningen i förstärkningen. 

 

Figur D 10 Töjningen i förstärkningen före brottet. 



 

 

 

Figur D 11 Töjningen i förstärkningen efter brottet. 

 

Figur D 12 Spänningen i spännarmeringen vid lasten 11,27 MN. 



 

 

 

Figur D 13 Spänningen i spännarmeringen vid lasten 11,27 MN. 

 

Figur D 14 Töjningarna i betongen. 



 

 

Simulering 9 

 

Figur D 15 NSM-förstärkning når brottspänning. 

 



 

 

 

Figur D 16 Laminaten når brottspänningen, NSM ligger kvar på 
sin brottspänning men har överstigit brottöjningen. 



 

 

 

Figur D 17 Töjningen i förstärkningen vid lasten 11,23. 



 

 

Appendix E Ritningar 

K4 Förspänning 

K9 Sammanställningsritning 

K23 Brobaneplatta mått 

K24 Överbyggnad, Tvärbalkar och detaljer, Mått 

K25 Slakarmering överbyggnad 

K27 Förspänningskablar 


