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Förord 
 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som utförts på uppdrag av Skanska 

Sverige AB i samarbete med Luleå tekniska universitet, institutionen för samhällsbyggnad 

och naturresurser. Arbetet behandlar rullarmering i betongbroar och är ett avslutande 

moment i vår examen inom civilingenjörsprogrammet Väg & Vattenbyggnad.  
  

Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare Fredrik Olsson, Martin Nilsson och Hans 

Hedlund för deras ledning och engagemang genom arbetet. Er vägvisning och rådgivning har 

fört arbetet till där det är idag. 

Ett speciellt tack vill vi rikta till Mikael Hermansson för sitt stöd, sin goda rådgivning och sitt 

stora tålamod med oss. Hermanssons stora kunnande och erfarenhet inom brokonstruktion 

har bidragit till intressanta och givande diskussioner genom arbetets gång.  

Vi vill även rikta ett stort tack till alla personer som involverat sig i arbetet från konstruktion 

till montering och produktion: Peter Simonsson, Dennis Johansson, Patrik Granqvist, Per 

Ölmeby, Johan Hedin och Jan Karlsson. Det är tack vare er expertis och stora erfarenhet som 

en trovärdighet i arbetet skapas. 

Ett stort tack vill vi också rikta till personalen på Skanska som alltid gett oss råd, tips och 

glada uppmuntringar till arbetet. Många medarbetares visade intresse och vilja att hjälpa har 

gett oss en större motivation och en ökad glöd för arbetet. 

Slutligen vill vi tacka våra familjer samt nära och kära för deras stöd och uppmuntran arbetet 

igenom. 

 
 

“Rivers know this: there is no hurry.  

We shall get there some day.” 

Winnie the pooh 



 

 

 

 

 

Sammanfattning 

 
I detta examensarbete studeras rullarmering i en brokonstruktion med avseende på 

effektivisering av byggprocessen. Målet är att ersätta traditionell armering med rullarmering 

i en studerad bro för att kunna avgöra ekonomiska och tidsmässiga fördelar. Armeringen 

kommer att granskas i projekterings- och konstruktionsfasen för att finna eventuella hinder. 

Utifrån dessa hinder skall förslag på lösningar sammanställas för att bidra till en projektering 

som effektiviserar rullarmeringsmomentet i konstruktionen. Slutligen kommer en jämförelse 

sammanställas där rullarmeringskonstruktionen ställs emot grundkonstruktionen ur ett 

tidsperspektiv samt ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Resultaten från granskningen visar på minskade tider och kostnader inom konstruktionens 

armeringsmoment, vilket även sänker totalresultatet. Likaså arbetsmiljön gynnas av den 

höga prefabriceringsgraden samtidigt som det skapas en ”enkelhet” och ett minskat 

kompetensbehov i konstruktionen. Samtidigt finns det en risk, som för alla nya metoder, för 

oanade problem varvid ett ökat behov av resurser inom projektering och planering krävs.  

Studiens slutsatser ställer sig positivt till tillämpning av rullarmering i brokonstruktioner. 

Med rätt planering och projektering kommer metoden kunna förbättra en brokonstruktion 

ekonomiskt, tidsmässigt och arbetsmiljömässigt. Men framför allt kommer den att leda 

brokonstruktionen mot ett industriellt byggande. 

  



 

 

 

 

Abstract 
 
This thesis studies the use of rebar carpets in a bridge structure for efficiency improvements 

in the construction process. The goal is to replace traditional reinforcement with rebar 

carpets, in a studied bridge, in order to determine the economic and time saving benefits. 

The reinforcement will be evaluated in the planning and design phase to identify any 

obstacles. Solutions will be given to these obstacles to improve the efficiency of the rebar 

carpet moment in the construction. Finally, a comparison is compiled where the rebar carpet 

design is compared to the original reinforcement design from a time- and economic 

perspective. 

The results from the survey show a reduction in time and costs for the construction moment 

of the reinforcement, which also reduces the overall result. The working environment is 

favored by the high degree of prefabrication, while the method creates a “simplicity” in the 

blueprint and a reduction in proficiency requirements. Meanwhile there is a risk, as with all 

new methods, for unforeseen problems along with a need for increased resources in the 

design and planning. 

The conclusion of the study stands positive to application of rebar in bridge structures. With 

proper planning and design, the method could improve a bridge economically as well as in 

terms of time and work environment. But above all, it will lead bridge construction towards 

industrial building.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemställning 
Ökande konkurrens inom byggbranschen gör att det blir allt viktigare att hålla tider och 

kostnader nere vid byggprojekt. Inom branschen talas det om industriellt byggande. 

Modulbyggande med hjälp av nya tekniker och hög förtillverkningsgrad skall förenkla 

byggandet. I byggbranschens vision skall en konstruktion monteras och utföras som i 

tillverkningsindustrin.  

Rullarmering är en av dessa nya tekniker som är relativt ny i branschen. Den har visat sig ha 

positiv inverkan på tider och arbetsmiljö vilket har öppnat branschens ögon för 

möjligheterna. Första gången tekniken användes i Sverige var på Skanskas projekt Kista 

galleria år 2005, med ett positivt resultat, Kjellström et al (2007). Sedan dess har bl.a. 

Skanska utnyttjat metoden vid enstaka projekt. Ett framgångsrikt exempel är broprojektet 

Knutpunkt Gamlestaden i Göteborg. Användning av rullarmering kräver noggrann planering. 

De vinster som en användning innebär skall ställas mot riskerna. I dagens läge, på Skanska, 

finns det inga eller få riktlinjer för användandet av rullarmering vilket skapar en osäkerhet, 

men möjligheterna väntar fortfarande på att granskas.  

1.2  Syfte 
Studiens syfte är att utvärdera praktiskt möjlighet och lönsamhet att använda rullarmering i 

balkbroar. Detta kommer att granskas utifrån ett tids- och kostnadsperspektiv vid 

användning av rullarmering jämfört med traditionell armering. 

Studiens syfte nås genom att besvara följande frågeställningar: 

• Vilka för- och nackdelar finns med att använda rullarmering i balkbroar? 

• Är det möjligt att öka utnyttjandet rullarmering i balkbroar? 

• Var i konstruktionen är användning av rullarmering möjlig?  

• Är det lönsamt ur ett tid- och kostnadsperspektiv att ökat utnyttjande av rullarmering 

i balkbroar? 
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1.3 Avgränsningar 
Rullarmering kan användas i väldigt många olika konstruktioner men i denna studie har focus 

valts att läggas på brokonstruktioner, närmare bestämt en balkbro tidigare konstruerad av 

Skanska Teknik. På grund av begränsad tid kommer lastberäkningar ej att utföras, utan 

värden på laster hämtas från Skanska Tekniks projekteringsarbete. Beräkningar kommer 

utföras för att få fram en ungefärlig mängd och kommer därför att förenklas så mycket som 

möjligt. Vid dimensionering kommer enbart vridning, tvärkraft och böjande moment för 

huvudbalk samt skjuvning och böjning av flänsar kontrolleras för brottgräns. Bruksgräns 

kommer endast dimensioneras för sprickbreddsbegränsning vid böjning.  

Vid bedömning av lämplighet att använda rullarmering kommer fokus ligga på teknisk 

byggbarhet, ekonomi och tid. Inga praktiska försök eller tester kommer att genomföras. De 

monteringsmetoder som arbetet framtagit kommer istället granskas och uppskattas av ett 

antal montörer, konstruktörer och ledare. Kantbalkarnas påverkan och arbetsmiljön kommer 

enbart nämnas men inte utredas vidare. Det samma gäller tillkommande transportkostnader 

som endast kommer beaktas ytligt för att överskåda eventuella ökningar. 

1.4 Ansvarsfördelning 
Arbetet har fördelats lika så att båda författare har utfört beräkningar, utformning, kalkyler 

och rapportskrivning. 

2 Metod 

2.1 Forskningssyfte 
Det finns i huvudsak tre olika kategorier för att klassificera forskningssyften: explorativ, 

undersökande och förklarande. Den explorativa forskningen används då tillgänglig 

information är begränsad och man vill få insikt och uppfattning om ett specifikt problem. 

Undersökande forskning innebär att man utifrån insamlad data försöker hitta nyckelfaktorer 

för att identifiera mönster och trender.  Förklarande forskning syftar till att förstå och 

bestämma relationssamband mellan orsak och verkan, Saunders et al (2009). 

Detta examensarbete kommer främst att omfatta framtagande av nya lösningar för armering 

i betongbroar. Utifrån detta kan forskningssyftet anses vara explorativt.  
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2.2 Forskningsansats 
Det finns två olika forskningsansatser: deduktiv och induktiv. Vid deduktiv ansats används 

publicerade teorier tillsammans med empiriskt material för att lösa ett problem medan 

induktiv ansats innebär att data samlas in för att framställa nya teorier, Saunders et al (2009)  

Forskningsansatsen syftar även till att undersöka om datainsamlingen är kvalitativ eller 

kvantitativ. En kvantitativ analys baseras på hårddata och redovisas i siffror. En kvalitativ 

analys är mindre abstrakt och uttrycks i ord, Svenning (2003). 

Detta arbete kan anses vara deduktivt och kvalitativt eftersom kunskapen baseras på 

empiriskt material och erfarenhet. Datainsamlingen sker genom kvalitativa intervjuer. 

2.3 Forskningsstrategi 
Det finns flera olika varianter på forskningsstrategier, några vanliga är: experiment, 

enkätundersökning, grundad teori och fallstudie. Experiment är vanligt inom 

naturvetenskapen och går ut på att hitta orsakssamband. Vid en enkätundersökning samlas 

stora mängder data in genom enkäter och frågeformulär. Grundad teori innebär att man 

utifrån insamlad data utvecklar en teori. Teorin bekräftas eller förkastas sedan utifrån 

ytterligare insamlad data, Saunders et al (2009). Vid en fallstudie analyseras en specifik 

situation eller företeelse. En kvalitativ fallstudie inriktar sig på insikt, upptäckt och tolkning 

framför hypotesprövning, Merriam (1994). 

Detta arbete behandlar en specifik bro och ses därför som en fallstudie.  

2.4 Datainsamling 
Generellt sett finns det två olika typer av information: primärdata och sekundärdata. 

Primärdata är material som har samlats in för en specifik studie. Sekundärdata är material 

som tidigare samlats in för andra ändamål än den specifika studien, Svenning (2003). 

I detta arbete kommer primär- och sekundärdata att användas. Sekundärdata används i 

litteraturstudien samt i viss mån från intervjuer till analys av broar med traditionell armering. 

Primärdata kommer att samlas in genom intervjuer med utvalda personer på Skanska samt 

Trafikverket. 
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2.4.1 Litteraturstudie 
Vid början av en forskningsstudie eller ett projekt är en litteraturstudie av extra betydelse. 

Litteraturstudien ger nödvändiga kunskaper inom området och insikt i vilken forskning som 

tidigare bedrivits, Svenning (2003). 

I detta arbete avser litteraturstudien främst att ge ökad kunskap om armering i betongbroar 

för att veta hur utförandet går till. Främst kommer litteraturstudien behandla rullarmering 

men även alternativa armeringsmetoder tas upp för att kunna göra jämförelser och föra 

diskussioner. Samtliga regler vad gäller armering i betongbroar skall listas så som 

armeringens roll i konstruktionsdelen, utformningen och dimensionerande mängder. En 

förståelse för samspelet mellan olika järn, hur dessa monteras och vilka förutsättningar som 

krävs för en god montering erfordras. Litteraturstudien skall ge tillräckligt med kunskap för 

att kunna vända och vrida armeringen på ett sådant sätt att utrullning möjliggörs och 

optimeras samtidigt som statisk förmåga bibehålls. 

2.4.2 Kvalitativa intervjuer 
”Intervjun är att föredra som strategi för informationssamling när detta ger bättre 

information eller mer information till mindre kostnad än andra metoder!”, Merriam (1994). 

Då typ av intervju ska väljas är det vanligast att utgå ifrån hur mycket struktur författaren vill 

ha. Detta kan variera från en strukturerad intervju likt en enkät till en öppen, samtalslik 

intervju. Vid en strukturerad intervju är frågorna och ordningen på dessa bestämda i förväg. 

En strukturerad intervju kan vara lämplig att använda då intervjun ska göras med ett stort 

antal personer, Merriam (1994). 

Ett annat alternativ är att utföra en delvis strukturerad intervju där författaren har några 

frågeställningar som ska besvaras men ordningen är inte förutbestämd. Med denna intervju 

ges möjlighet att se hur situationen utvecklas och diskutera vidare nya idéer som dyker upp, 

Merriam (1994). 

I den ostrukturerade intervjun är inga frågor färdigformulerade. Dessa intervjuer används 

främst då författaren har för lite kunskap i ämnet för att kunna ställa relevanta frågor, 

Merriam (1994). 
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Figur 1. Ständiga dialoger med konstruktörer, montörer och projektörer är en förutsättning för arbetets trovärdighet. 

Foto: Mimmi Ekbäck. 

I detta arbete kommer främst delvis strukturerade intervjuer att utföras eftersom det finns 

vissa frågor som ska besvaras, samtidigt som en öppen dialog och vidare diskussion om nya 

idéer är önskvärt. Genom arbetets gång förs hela tiden dialoger med de intervjuade men 

även konstruktörer, montörer och andra inblandade parter för att utvärdera de upplägg som 

skapas. Dialogerna är av stor vikt för arbetets resultat då de olika teorierna är baserade på 

uppskattningar och ingenjörsmässiga antaganden. De intervjuade besitter den empiriska 

erfarenhet och kunskap som krävs för att avgöra uppskattningens trovärdighet.    

2.5 Datorprogram 
Program som kommer att användas är: 

- Excel (dimensionering, konstruktionsberäkningar) 

- Auto cad (enklare figurer) 

- Revit structure (3D modellering) 

2.6 Tillvägagångssätt 
I arbetets tidiga skede utförs en litteraturstudie inom området armering i betongbroar. 

Studien skall tillgodose de kunskaper som krävs för att anpassa armeringen, i en bro, för 

utrullning. Därefter utförs beräkningar, utifrån dimensionerande laster, vilka fastställer 

antalet dimensionerande järn i konstruktionens olika delar. I samband med beräkningarna 
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kommer utformningar skapas som möjliggör montering av rullarmering. Eftersom 

utformningen är beroende av de dimensionerande mängderna och vise versa kommer 

beräkningarna och lösningarna ske hand i hand med varandra. Det är först då som en 

optimering kan skapas. När en slutlig konstruktionsmodell valts kommer en tids- och 

kostnadskalkyl skapas. Varje konstruktionsdel där rullarmering används studeras och jämförs 

med den ursprungliga armeringen. Utifrån kalkylen och utformningens trovärdighet dras 

slutsatser huruvida rullarmering i brokonstruktion är lönsamt. Se Figur 2 för illustrativ bild 

över tillvägagångssättet. 

 

 
Figur 2. Teoretiskt tillvägagångssätt 

3 Teori 

3.1 Armering 
Val av stålkvalitet, armeringsarea och format beror på mark- och grundförhållanden, 

objektets beskaffenhet och byggdelens konstruktion. Armeringen kan ha olika funktion, dels 

kraftupptagande armering som beräknas av en konstruktör, dels icke kraftupptagande 

armering i form av monteringsjärn. Monteringsjärnen används för att placera den 

kraftupptagande armeringen rätt. 
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 Vad gäller kraftupptagande armering finns det flera olika typer beroende på vilken kraft de 

ska ta upp. Följande typer på kraftupptagande armering finns, Almgren et al (2012): 

- Dragarmering 

- Tryckarmering 

- Tvärkraftsarmering 

- Sprickarmering 

Vid projektering bör armeringen anpassas för produktion så mycket som möjligt så att 

den kan monteras säkert men samtidigt så snabbt och effektivt som möjligt. Projektören 

bör ha följande punkter i åtanke, Ljungkrantz et al (1992): 

- Hur armeringen ska monteras 

- Utrymme för monteringsarmering 

- Underlätta för användning av tillbehör och verktyg 

- Projektera för förtillverkade enheter 

- Begränsa antalet dimensioner och längder för att minska behov av sorteringsarbete 

och upplagsplats 

- Begränsa antalet bockningstyper för att minska utrymmesbehov och sorteringsarbete 

samt minska risken för fel 

- Använda så grova stångdiametrar som möjligt inom intervallet 8-16 mm 

- Använda dubbla c-byglar istället för slutna N-byglar 

- Bunta eller gruppera armeringen för att förenkla för gjutning 

3.2 Ekonomiska aspekter 
Vid val och projektering av armering finns det flera faktorer att ta hänsyn till vad gäller 

kostnaden. Kostnaderna kan delas upp i fasta och rörliga kostnader. De fasta kostnaderna är 

framför allt kostnad för utrustning och maskiner, utrymmeskostnad och lagerkostnad. De 

rörliga kostnaderna består främst av arbetsledare, armerare, material och transport, 

Ljungkrantz et al (1992). 

3.2.1 Fasta kostnader 
Vid användning av förtillverkade enheter kan det krävas att byggplatsens kran är 

dimensionerad för enheternas vikt. Med lägre vikt kan armeringen flyttas med till exempel 

hjullastare. Förtillverkade enheter är ofta mer skrymmande än vanliga rakjärn vilket medför 

en ökad kostnad för utrymme. 
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3.2.2 Material 
Enligt Ljungkrantz et al (1992) räknar man ofta med ett spill på 9 % då järnen klipps och 

bockas på plats även om spillet ofta är större. Materialåtgången kan därför minskas genom 

att använda förtillverkad armering så som färdiga korgar eller rullarmering. Däremot är 

inköpskostnaden för förtillverkad armering större än för rakjärn enligt Simonsson (2013) och 

Granqvist (2013). 

3.2.3 Transport 
Vid val av armering bör transportkostnader tas i beaktning. Armeringen levereras på lastbil 

och ska transporteras på bilväg vilket innebär att det finns en begränsad längd och bredd 

tillgänglig. Vad gäller rakjärn och exempelvis rullarmering begränsas dessa av vilken längd 

som är tillåten på vägarna. I Sverige och Europa är största tillåtna längd 24 m för ett ekipage, 

Transportstyrelsen (2010). Om denna längd överskrids krävs specialtransport, vilket innebär 

en ökad kostnad. Transportkostnaden är med andra ord beroende av hur väl och effektiv 

packningen utförs. Ju närmare maxlasten lasten ligger desto mindre blir transportkostnaden 

per ton armering. 

 
Figur 3. Uppläggning av rullar från transport. Foto: Mimmi Ekbäck. 
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3.2.4 Arbetstimmar 
Vid användning av förtillverkad armering jämfört med rakjärn finns möjligheten att minska 

antalet timmar det tar att montera armeringen ute på byggarbetsplatsen. Behovet av 

armerare minskar men det kan krävas noggrannare planering vilket innebär en större insats 

från arbetsledning, BE Group (2012). 

3.3 Armeringsmetoder 
Vid val av armering är det främst ekonomi, ergonomi och materialhantering som styr. Men 

även till viss del hur tillgången på arbetskraft ser ut, vilken utrustningen man har tillgång till 

samt hur upplagsplatsen ser ut, Ljungkrantz et al (1992). 

3.3.1 Iläggningsfärdig armering 
Iläggningsfärdig armering, ILF armering, levereras färdigbockad och klippt så som kunden 

önskar. Riktning, bockning och klippning utförs i varma industrilokaler med datorstyrd 

utrustning. Då armeringen är färdig levereras den till arbetsplatsen där den monteras järn 

för järn, BE Group (2012). 

3.3.2 Förtillverkade enheter 
Förtillverkade enheter innebär att armeringen förutom bockning och klippning även 

sammanfogas till olika enheter inne i verkstaden. Dessa förtillverkade enheter kan till 

exempel vara armeringskorgar för pelare, balkar och pålfundament, Almgren et al (2012). 

Förtillverkade enheter kan vara väldigt tidssparande men nackdelen är en ökad 

inköpskostnad och att de är skrymmande vid transport. 

3.3.3 Armeringsnät 
Armeringsnät tillverkas av profilerad tråd som maskinsvetsas. Traditionellt används nät i 

plattor på mark och i bjälklag men användningen exempelvis i väggar har ökat. Näten kan 

levereras bockade och specialanpassade efter respektive konstruktion.  Näten ska begränsa 

sprickor och ta upp de krafter som verkar på konstruktionen.  

Att använda nät är till fördel arbetsmiljömässigt jämfört med traditionell armering då den 

minskar risken för förslitningsskador hos armeraren. För plana betongkonstruktioner är 

nästan alltid armeringsnät att föredra jämfört med traditionell armering, BE Group (2012). 
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3.4 Rullarmering 
Rullarmering innebär att armeringen levereras på rullar där järnen är svetsade på tunna 

monteringsband av plåt. Rullarna tillverkas i verkstad och levereras sedan ut till 

arbetsplatsen där armeringen rullas ut på rätt plats. Rullen med armering tillverkas med rätt 

diameter och avstånd mellan järnen. Även längden på järnen kan anpassas efter 

håltagningar och förskjutningar. En rulle innehåller armering i en riktning vilket innebär att 

man för en korsarmerad platta rullar ut en armeringsrulle i varje riktning, BE Group (2012). 

 

 
Figur 4. Montering före utrullning av armeringsrullen. Foto: Mimmi Ekbäck. 

Enligt BE Group (2012) kan armeringsrullarna levereras i rullar upp till 1,5 ton. Enligt Bamtec 

(2005) bör dock vikten ej överstiga 1,4 ton för att kunna rullas ut av 2-3 man, men det går 

även att utföra tyngre rullar där vikten begränsas av kranens kapacitet. 

 

De främsta fördelarna med rullarmering enligt Bamtec (2005) och BE Group (2012) är  

- Minskad materialåtgång jämfört med armeringsnät 

- Mindre tid vid montering av armeringen 

- Ökad precision vid placering av armeringsjärn 
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Längden på rullarna i rullriktning begränsas av vilken vikt som tillåts. Bredden på rullen 

måste vara minst 1650 mm eftersom det är 1550 mm mellan stålbanden och man vill ha 

minst 50 mm extra på varje sida. Rullens bredd får inte överstiga 15 meter.  

Då det eftersträvas att undvika svetsning i dagens brokonstruktioner används rullarmeringen 

Spinnmaster. Denna metod undviker svetsning genom att spinna fast järnen mellan två 

ståltrådar. Skillnaden mellan ordinarie rullarmering och Spinnmaster är att metoden kräver 

att rullen ”sträcks ut” efter utrullning. Orsaken är att varje järn har en lite ögla att röra sig i, 

se Figur 5, vilket kan resultera i en ojämn fördelning.   

 

 
Figur 5. Rullarmering i utdragen form. Foto: Mimmi Ekbäck. 
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3.5 Broar 
Broar delas in i olika grupper beroende på vilka laster 

de ska klara av, man skiljer alltså på väg- och gatubroar, 

järnvägs- och spårvägsbroar, gång- och cykelbroar, 

broar för militär vägtrafik samt broar för trafik med 

rullande flygplan.  

Broar delas även upp efter vilket verkningssätt de har, 

de grupper som används är plattbroar, balkbroar, 

rambroar, rörbroar, bågbroar, fackverksbroar samt 

snedkabel- och hängbroar, Glans et al (1996). 

En bro består av två delar, överbyggnad och underbyggnad, se Figur 6. Överbyggnaden tar 

upp lasterna från trafiken och underbyggnaden ska föra över lasterna från överbyggnaden 

ner till grunden, Glans (1996). 

 

3.5.1 Rambroar 
Den vanligaste brotypen i Sverige är rambroar i armerad betong. Rambroar utförs vanligtvis 

enbart i ett spann eftersom det är mest tekniskt och ekonomiskt fördelaktigt. I gruppen 

rambroar finns både plattramsbroar och balkrambroar.  Plattramsbroar är normalt 

ekonomiska för spännvidder upp till 20-25 meter med slakarmering och upp till 35 meter 

med spännarmering. Spännarmering är lämpligt att använda ned till spännvidder på 22-23 

meter för denna brotyp. För mindre spännvidder bör slakarmering användas, Glans et al 

(1996). 

3.5.2 Plattbroar 
I en bro av typen plattbro består överbyggnaden av en platta i betong. Plattbroar utförs 

oftast slakarmerade där det är lämpligt med en spännvidd upp till 25 meter vid flera spann 

och upp till 18 meter vid ett spann. Plattbron kan även utföras med spännarmering och 

klarar då upp till 35 meters spännvidd.  

Vid spännvidder närmare 20 meter och uppåt är det lämpligt att utföra plattan med 

hålursparingar eller ribbalkar för att minska egentyngden och medföljande nedböjning.  

Figur 6. Sektion som visar överbyggnad och 

underbyggnad på en bro, BaTMan (2013). 
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Normalt utförs en plattbro med jämntjock platta längs hela brons längd. Plattbron är bra då 

tillgänglig konstruktionshöjd är liten, i annat fall är balkbron normalt mer ekonomisk och är 

därför den vanligast utförda av dessa två konstruktionstyper, Glans et al (1996). 

3.5.3 Balkbroar 
En balkbro har ett bärande system i form av huvudbalkar i stål eller betong. Denna 

konstruktionstyp används vanligen för enspannsbroar med spännvidder på 18-20 meter och 

för flerspannsbroar med spännvidder över ca 22 meter, Glans et al (1996). 

Antalet balkar i bron bör minimeras eftersom fler balkar innebär att den totala egentyngden 

ökar. Fördelen med att ha en extra balk är att i vissa fall, t.ex. för breda och hårt trafikerade 

broar, underlättas framtida reparationer och underhåll, Glans et al (1996). 

Balkbroar bör utföras med så stor balkhöjd som möjligt med hänsyn till tekniska och 

ekonomiska fördelar. En hög höjd tar upp moment och tvärkraft på ett bättre sätt än en låg 

balk samtidigt som mängden betong ej behöver utökas särskilt mycket. Nackdelen med en 

hög balk är att den kan ge ett klumpigt uttryck samt att betongbalkar med tunna och höga 

balkliv kan vara problematiska i byggskedet, Glans et al (1996). 

Vad gäller balkbroar i betong så utförs de slakarmerat i flera spann för spännvidder 15- 20 

meter och uppåt. Då spännvidderna når över 25 meter kan spännarmerade balkar vara att 

föredra. Spännarmeringen tillåter att betongen stannar i tryck under en längre tid och 

därmed minskar nedböjningen och sprickbildningen. Vid spännvidder 20 – 25 meter är det 

tillgänglig konstruktionshöjd som avgör om slak- eller spännarmering är mest lämpligt, Glans 

et al (1996). 

I kategorin balkbroar finns det balkbroar, balkbroar med fackverk och balkbroar med lådbalk. 

Balkbron kan vara fritt upplagd, kontinuerlig eller gerberskarvad.  

En kontinuerlig balkbro är upplagd på ändstöd och mellan stöd där överbyggnaden går 

obruten över mellanstöd. Bron kan utföras med leder eller lageranordning mellan över- och 

underbyggnad, dessa anslutningar ska alltid utföras vid ändstöd, BaTMan (2013). 

 

 

 

 



 

14 

 

3.6 Dimensionering i brottgränstillstånd 
 

Dimensionering av broar i Sverige sker från och med den 1 februari 2012 enligt TRVK Bro 

(2011) som hänvisar till SS-EN 1990 – SS-EN 1999 samt AMA Anläggning 10 (2011). 

Utformning av armeringen skall följa allmänna krav enligt Trafikverket (2011c). Exempel på 

dessa kan vara:  

De fall då stavvibrator används för att kompaktera betongen ska huvudarmeringen placeras i 

grupper med gjutluckor emellan på minst 100 mm. För balkar med högst två lager armering 

behövs inga gjutluckor i underkant. Grupperna ska anordnas med högst två stänger i bredd 

vid balkens sidor och högst fyra stänger i bredd i övrigt, Trafikverket (2011b). 

För ospänd armering i bro gäller även att armeringen ska monteras så att den inte flyttas ur 

sitt läge under gjutning, Svensk Byggtjänst (2011). Distansklossar ska vara tillverkade av 

betong som minst uppfyller samma krav på hållfasthet och beständighet som den övriga 

konstruktionen, Svensk Byggtjänst (2011). 

3.6.1 Täckande betongskikt 
Dimensionerande täckskikt beräknas enligt Eurokod 2 (2008) avsnitt 4.4.1.1. Efter att 

täckskiktet för den längsgående armeringen beräknats måste en kontroll huruvida 

vridarmeringen ryms inom skiktet ske. Monteringsjärnens diameter adderas till det slutliga 

täckskiktet.    

 

���� = ���� + ∆���� 
(1) 

Där: 

∆����  dimensioneringstillägg. Rekommenderat värde på 10 mm används 

���� = ��������,�; ����,��� + ∆����,� − ∆����,�� − ∆����,���; 10�      [��] 

(2) 

Där: 

����,� Minsta täckande betongskikt med hänsyn till krav på vidhäftning. Diametern 

brukas som dimensionerande värde. 

����,��� Minsta täckande betongskikt med hänsyn till miljöpåverkan. Bestäms ur tabell 

D1 (boverkets författningssamling) utifrån konstruktionens exponerings- och bärverksklass.  
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∆����,� Säkerhetstillägg. Rekommenderat värde på 0 mm används 

∆����,�� Reduktion för rostfritt stål. Rekommenderat värde på 0 mm används 

∆����,��� Reduktion för tilläggsskydd. Rekommenderat värde på 0 m används 

 

3.6.2 Förankringslängd 
Dimensionerande förankringslängd beräknas enligt Eurokod 2 (2008) avsnitt 8.4.4. 

Beräkningar sker för tryck- och dragarmering för att fastställa en dimensionerande längd i 

både över- och underkant av balk.  

��� = ������������,��� ≥ ��,��� 

(3) 

Där: 

�� Koefficient som beaktar effekten av stängernas form.  

Erhålls från tabell 8.2, Eurokod 2 (2008). 

�� Koefficient som beaktar effekten av täckande betongskikt.  

Erhålls från tabell 8.2, Eurokod 2 (2008). 

�� Koefficient som beaktar omslutningseffekten av tvärgående armering.  

Erhålls från tabell 8.2, Eurokod 2 (2008). 

�� Koefficient som beaktar inverkan av en eller flera svetsade tvärstänger.  

Erhålls från tabell 8.2, Eurokod 2 (2008). 

�� Koefficient som beaktar inverkan av tryck.  

Erhålls från tabell 8.2, Eurokod 2 (2008). 

��,��� Minst tillåtna förankringslängd då inga andra begränsningar tillämpats. 

Beräknas enligt: 

��,��� ≥ ����0,3��,���; 10�; 100 ���   för dragna förankringar 

(4) 

��,��� ≥ ����0,6��,���; 10�; 100 ���   för tryckta förankringar 

(5) 

��,��� Erforderlig grundförankringslängd. Beräknas enligt: 

��,��� = (� 4⁄ )(��� ���⁄ ) 

(6) 



 

16 

 

Där: 

��� Dimensioneringsvärdet på spänningen i stången i den punkt där överföringen 

antas börja  

��� Dimensioneringsvärde på vidhäftningshållfastheten, beräknas enligt: 

��� = 2,25�������� 
(7) 

Där: 

�� Koefficient relaterad till vidhäftningsförhållanden samt placering vid gjutning. 

Sätts till 1 vid goda vidhäftningsförhållanden och 0,7 för övriga förhållanden, Se Figur 7. 

 
Figur 7. Koefficient baserad på vidhäftningsförhållanden Eurokod 2 (2008). 

�� Koefficient relaterad stångdiametern. Sätts till 1 för � ≥ 32. För större 

diametrar beräknas den enligt:  

(132 − �) 100⁄  

���� Dimensioneringsvärdet för betongens draghållfasthet 

3.6.3 Skarvlängd 
Dimensionerande skarvlängd beräknas enligt Eurokod 2 (2008) avsnitt 8.7.3.  

�� = ������������,��� ≥ ��,��� 

(8) 

Där: 

�� − �� samt ��,��� beräknas enligt ekvation (3) 
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�� Koefficient relaterad till andelen skarvade järn i förhållande till det totala 

antalet. Erhålls från tabell 8.3, Eurokod 2 (2008) 

��,��� Minst tillåtna skarvlängd då inga andra begränsningar tillämpats. Beräknas 

enligt: 

��,��� ≥ ����0,3����,���; 15�; 200 ��� 

(9) 

 

3.6.4 Minsta avstånd i breddled och längdled 
Placering av omlottskarvar skall följa Figur 8. Avståndet i längdled mellan två skarvningar 

skall överstiga 0,3��. I breddled krävs att avståndet är större än 20 mm eller större än två 

gånger diametern. Då flera skikt kommer att förekomma i konstruktionen får inte andelen 

skarvar per snitt överstiga 50 %.  

 
Figur 8. Dimensionerande avstånd för intilliggande skavar Eurokod 2 (2008) 

Minst tillåtna fria avstånd mellan stänger beräknas enligt Eurokod 2 (2008) avsnitt 8.2.  

����� ����å�� = ������Ø, �� + ��, 20 ��� 

(10) 

Där: 

�� Rekommenderat värde enligt Svensk standard är 1 

��  Rekommenderat värde enligt Svensk standard är 5 mm 

Ø Stångens diameter 

�� Ballastens maximala storlek 

3.6.5 Antal stänger per lager 
Bredden där järn kan placeras varierar i konstruktionens olika delar och antalet järn som 

ryms beräknas enligt formel. 
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����� �ä�� = 1 +
�� − 2 ∗ ���� − 2 ∗ �� − �� − 2 ∗ �� − � ∗ ���

(ϐ ∗ �� + ��)�  

(11) 

Där: 

b Bredden där järn kan placeras  

���� Täckande betongskikt 

�� Diametern på vridarmeringen 

�� Diametern på böjarmeringen 

�� Förlust på grund utav vridarmeringens krökningsradie i balken hörn. Antogs till 

100 mm 

�� Minst tillåtna avstånd mellan järnen 

� Antal gjutluckor 

�� Gjutluckans bredd 

ϐ Koefficient beroende av andelen skarvningar i snittet. 50 % skarvar ger ϐ=1,5 

3.6.6 Medverkande flänsbredd 
Vid dimensionering mot böjande moment antas en del av flänsen i balken bidra till 

hållfastheten. Den medverkande bredden skiljer sig från fält och stöd varvid två beräkningar 

krävs. Dimensionerande medverkande flänsbredd beräknas enligt Eurokod 2 (2008) avsnitt 

5.3.2.1.  

���� = � ����,� + �� ≤ � 

(12) 

Där: 

�� Balkbredden 

� Totala bredden 

����,� Medverkande flänsbredd på en sida av balken. Beräknas enligt: 

����,� = 0,2�� + 0,1�� ≤ 0,2�� 

(13) 

Där: 

�� Flänsens längd från balk till ände. Se Figur 9 
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�� Spännvidd för beräknad flänsbredd. Se Figur 10 

 
Figur 9. Bredder vid beräkning av dimensionerande flänsbredd Eurokod 2 (2008). 

 

 
Figur 10. Spännvidder, ��, där beräknad flänsbredd används Eurokod 2 (2008).  

3.6.7 Moment 
Det böjande momentet beräknades enligt Svenska Betongföreningen (2010). Tvärsnittet 

antages vara rektangulärt spännings fördelat varvid tryckzonens effektiva höjd kunde 

beräknas enligt Eurokod 2 (2008) avsnitt 3.19    

� = 0,8 �ö� ��� ≤ 50 ��� 
(14) 

Samt den effektiva hållfastheten utifrån Eurokod 2 (2008) avsnitt 3.21  

� = 1 �ö� ��� ≤ 50 ��� 
(15) 

Dessa förutsättningar möjliggör tvärsnittsdimensionering enligt Svenska betongföreningen 

(2010) med användning av mekaniskt innehåll och relativt moment.  

Relativt moment: 

� =
���

����������
 

(16) 
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��� Det dimensionerande momentet 
���� effektiv flänsbredd 
� effektiv höjd 
���  Betongens tryckhållfasthet  
 
Mekaniskt armeringsinnehåll: 

� = 1 − √1 − 2� 
(17) 

Snittets erforderliga armeringsarea beräknades enligt nedan för balkens under- och 

överkant.  

�� =
���

�(1 − � 2⁄ )���
 

(18) 

��� Det dimensionerande momentet 
� effektiv höjd 
��� Stålets dimensionerande brottgränstillstånd  
 
Dragkrafttillägget på grund av tvärkraften beaktas genom att förskjuta momentkurva enligt 

Eurokod 2 (2008) avsnitt 9.2.1.3. 

�� = � (cotθ − ����) 2⁄  
(19) 

� är vinkeln mellan tvärkraftarmeringen och en balkaxel 

θ är vinkeln mellan betongtrycksträvan och samma balkaxel 

z är den inre hävarmen.  

3.6.8 Tvärkraft 
I Eurokod 2 (2008) och Trafikverket (2011) finns krav på hur tvärkraftsarmeringen får 

utformas. Enligt Eurokod 2 (2008) får tvärkraftsarmeringen i balkar bestå av en kombination 

av följande: 

- Byglar som omsluter dragen längsgående armering och tryckzonen, se Figur 11. 

- Uppbockade stänger 

- Burar, stegar etc. som inte omsluter längsgående armeringen men är ordentligt 

förankrade i tryck- och dragzonerna 
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Figur 11. Byglar för tvärkraftsarmering, Eurokod 2 (2008). 

Minst hälften av den erforderliga tvärkraftsarmeringen i en balk bör vara byglar. Om den 

tvärkraftsarmering som inte är utformad som slutna byglar utgörs av upp- eller nedbockad 

armering kan andelen byglar sättas till noll, Trafikverket (2011a). 

 

Tvärkraftskapaciteten, VRdc, för en balk utan tvärkraftsarmering beräknas enligt Eurokod 2 

(2008) avsnitt 6.2.3 med följande formel: 

���� = ��� �
[���,� × � × (100�� × ���)�/� + �����]���

(���� + �����)���  

      (20) 

Där 

fck Betongens karakteristiska tryckhållfasthet. [MPa] 

k1 0,15 enligt nationella bilagan.  

bw tvärsnittets minsta bredd i dragzonen [mm] 

d tvärsnittets effektiva höjd [mm] 

 

CRd,c , k, ρl, σcp och vmin beräknas med följande formler 

 

���,� =
0,18
ϒ�

 

      (21) 
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Där ϒc=1,5 ,enligt Eurokod 2 (2008) 

� = 1 + �200
�

≤ 2,0 

      (22) 

Där d är effektiva höjden i mm. 

�� =
���

���
≤ 0,02 

      (23) 

Där Asl är arean i mm2 för den böjarmering som sträcker sig minst lbd + d från snittet. 

 

��� = ���
��

�  

      (24) 

Där NEd är normalkraften i snittet i kN och Ac är tvärsnittets betongarea i mm2. 

���� = 0,035��/����
�/� 

      (25) 

 

I de fall där tvärkraftsarmering krävs beräknas tvärkraftskapaciteten för lutande 

tvärkraftsarmering som det minsta av ekvation (26) och (27) nedan enligt Eurokod 2 (2008) 

avsnitt 6.2.3: 

���,� =
���

�
�����(���� + ����)���� 

      (26) 

���,��� = �����������(���� + ����)/(1 + �����) 

      (27) 

Där 

VRd,s  är tvärkraftsarmeringens kapacitet [kNm] 

VRd,max  är de tryckta betongsträvornas kapacitet [kNm] 

Asw/s mängden tvärkraftsarmering [mm2/m] 
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z inre hävarm svarande mot aktuellt böjmoment. För armerad betong utan 

normalkraft används det approximativa värdet z=0,9d enligt Eurokod 2 (2008) 

avsnitt 6.2.3. [m] 

fywd tvärkraftsarmeringens dimensionerande hållfasthet [MPa] 

cot θ  får väljs fritt mellan 1 och 2,5 enligt nationella normer från Boverket (2013). 

α tvärkraftsarmeringens lutning 

αcw 1 för bärverk utan förspänning 

ν1  värdet på v1 sätts till v. v beräknas enligt ekvation (28). 

fcd Betongens dimensionerande tryckhållfasthet [MPa] 

 

ν beräknas enligt Eurokod 2 (2008) avsnitt 6.2.2: 

� = 0,6 �1 −
���

250
� 

      (28) 

Där fck är betongens karakteristiska tryckhållfasthet i MPa. 

 

Mängden tvärkraftsarmering bör aldrig understiga ρw,min. ρw,min  är det största värdet av 

ekvation (29) och (30) där ekvation (29) gäller för balkar enligt Eurokod 2 (2008) avsnitt 9.2.2 

och ekvation (30) gäller för broar enligt Trafikverket (2011a). 

Innehållet tvärkraftsarmering per mängd betong beräknas som det största av följande: 

 

��,��� = (0,08����)/��� × 100 

      (29) 

��,��� = (0,10 + 0,05ℎ/��)  
      (30) 

Där  

ρw,min Armeringsinnehåll [%] 

fck betongens karakteristiska tryckhållfasthet [MPa] 

fyk armeringens dimensionerande hållfasthet [MPa] 

h betongtvärsnittets höjd [mm] 

bw balkens bredd [mm] 
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Detta används sedan för att beräkna en minsta erforderlig armeringsmängd per längdmeter 

[mm2/m] i balken med följande formel enligt Eurokod 2 (2008): 

���,���

�
= ��,��� × �� × ���� 

      (31) 

Vid utformning av tvärkraftsarmering finns ett största tillåtet avstånd mellan byglar i 

längdled och tvärled enligt Eurokod 2 (2008). Avståndet i längdled beräknas med följande 

uttryck Eurokod 2 (2008) avsnitt 9.2.2: 

 

��,��� = 0,75�(1 + ����)  
      (32) 

Avståndet i tvärled mellan skjuvarmeringens skänklar i balkar bör inte överstiga st,max 

beräknat enligt Eurokod 2 (2008) avsnitt 9.2.2: 

 

��,��� = 0,75� ≤ 600 

      (33) 

I dagsläget är detta krav något som ej efterföljs för broar då det anses orimligt för de stora 

balkhöjderna, samt att det blir väldigt trångt att montera järnen enligt Hermansson (2013). 

Kravet på maximalt avstånd i tvärled kommer enligt Hermansson (2013) att ändras i den 

nationella standarden till 

 

��,��� = 0,75� ≤ 1000 

      (34) 

3.6.9 Vridning 
Byglarna bör vara effektivt förankrade. Omlottskarvar i en skänkel nära balklivets yta får 

användas förutsatt att bygeln inte utnyttjas som vridarmering. Enligt Eurokod 2 (2008) bör 

byglar som används som vridarmering vara slutna och förankrade med omlottskarvar eller 

ändkrokar. Byglarna bör placeras med vinkeln 90° mot bärverksdelens axel. Längsgående 

armering bör placeras med minst ett järn i varje hörn i bygeln och resterande järn placeras 

inom bygeln med ett inbördes avstånd på max 350 mm. 
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Vid ojämn belastning av en bro uppstår ett moment pga. vridning. Denna vridning bidrar till 

en skjuvkraft i tvärsnittet. Vridkapaciteten för massiva tvärsnitt får beräknas som likvärdiga 

tunnväggiga tvärsnitt Eurokod 2 (2008). 

 

Vid dimensionering av tvärgående vridarmering beräknas en skjuvkraft VEd utifrån det 

vridande momentet.  

 

��� =
���

2��
�� 

      (35)  

Där 

TEd dimensionerande vridmoment i balken [kNm] 

Ak arean innesluten av väggarnas centrumlinjer inklusive arean för inre hål, 

beräknat enligt ekvation (36) [mm2] 

zi 0,9d [mm] 

�� = (�� − ���) × (ℎ − ���) 

(36) 

Där 

bw balkens bredd [mm] 

tef effektiv bredd för tvärsnittet, beräknat enligt ekvation (37) [mm] 

 

��� = ��� ��/�
2�  

      (37) 

Där 

A livets tvärsnittsarea [mm2] 

u livets omkrets [mm] 

t avståndet från ytterkant betong in till centrumlinjen för böjarmeringen [mm] 

 

Vridarmeringen dimensioneras sedan på samma sätt som skjuvarmeringen, se avsnitt 3.6.8 

där kapaciteten VRd,s beräknas enligt ekvation (26). 
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Minimiarmering 

Det längsgående avståndet mellan byglarna bör enligt Eurokod 2 (2008) avsnitt 9.2.3 inte 

överstiga smax som beräknas enligt nedan: 

���� = ��� � � 8⁄
0,75�(1 + ����) 

      (38) 

Dimensioneringsberäkningar av längsgående vridarmering 

Längsgående armeringen bör enligt Eurokod 2 (2008) avsnitt 6.3.2 fördelas jämt över sidorna 

för större tvärsnitt. 

 

De längsgående stängerna bör enligt Eurokod 2 (2008) avsnitt 9.2.3 placeras med minst ett 

järn i varje hörn och i övrigt fördelas jämt innanför byglarna med ett inbördes avstånd av 

högst 350 mm. 

 

Mängden längsgående vridarmering bestäms enligt Eurokod 2 (2008) avsnitt 6.3.2 med 

följande uttryck  

∑ ������

��
=

���

2��
���� 

      (39) 

Där 

Asl  erforderlig area för längsgående vridarmering [mm2] 

fyd  dimensionerande hållfasthet för armering [MPa] 

uk omkretsen för arean Ak [mm] 

Ak arean innesluten av väggarnas centrumlinjer inklusive arean för inre hål [mm2] 

TEd dimensionerande vridmoment [kNm] 

θ   vinkeln mellan betongtrycksträvan och en balkaxel vinkelrät mot tvärkraften 

3.6.10 Tvärgående böjarmering i flänsar 
Den tvärgående böjarmeringen i flänsarna dimensioneras som en konsolbalk. Med givet 

dimensionerande moment beräknas erforderlig armeringsarea enligt Svenska 

betongföreningen (2010) med ekvation (40), (41) och (42).  
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� =
���

�����
 

      (40) 

 

⍵ = 1 − √1 − 2� 
      (41) 

 

�� =
���

�(1 − ⍵/2)���
 

      (42) 

Där  

MEd dimensionerande moment [kNm] 

m relativt moment 

d effektiva höjden [mm] 

fcd betongens dimensionerande tryckhållfasthet i brottgränstillstånd [MPa] 

⍵ erforderligt mekaniskt armeringsinnehåll 

fyd  armeringens dimensionerande sträckgräns i brottgränstillstånd [MPa] 

As erforderlig armeringsarea [mm2] 

 

3.6.11 Skjuvning mellan liv och flänsar 
Enligt Eurokod 2 (2008) avsnitt 6.2.4 behövs ingen skjuvarmering i flänsen om följande villkor 

är uppfyllt 

��� ≤ 0,4���� 
      (43) 

fctd betongens dimensionerande tryckhållfasthet i brottgränstillstånd [MPa] 

νEd skjuvspänningen i längdled mellan liv och fläns, se ekvation (44) [MPa] 

 

Skjuvspänningen, νEd, bestäms av förändringen av den längsgående kraften i flänsen enligt 

följande uttryck, Eurokod 2 (2008) avsnitt 6.2.4: 

 



 

28 

 

��� =
���

ℎ���
 

      (44) 

hf flänsens tjocklek [mm] 

νEd skjuvspänning i längdled [MPa] 

Δx betraktad längd på element [mm] 

ΔFd  den del av tryck- eller dragkraften som verkar i flänsen på en sida om livet. Fd 

beräknas med ekvation (45) och (46). [N] 

  

Tryck- respektive dragkraften som verkar i flänsen beräknas enligt Svenska betongföreningen 

(2010) med följande uttryck 

 

��,������ =
��

����

���

0,9�
 

      (45) 

��,������ =
���

��,���

���

0,9�
 

      (46) 

MEd dimensionerande moment i balkliv [kNm] 

bf flänsbredd [mm] 

beff effektiv bredd (inklusive liv och flänsar) [mm] 

d effektiv höjd [mm] 

Asf armeringsmängden i en fläns [mm2] 

As,tot totala armeringsarean i den dragna zonen (liv + två flänsar) [mm2] 

 

I de fall uttrycket i ekvation (43) ej är uppfyllt krävs skjuvarmering. Armeringsmängden 

beräknas då enligt Eurokod 2 (2008) avsnitt 6.2.4 med följande uttryck: 

 

���

��
=

��� × ℎ�

����� × ���
 

 
      (47) 
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Asf/sf erforderlig armeringsmängd [mm2/m] 

cotθf lutning på betongtrycksträvorna i flänsen. Får väljas fritt inom följande 

intervall: 1,0 < cot θf < 2,0 för tryckta flänsar 

1,0 < cot θf < 1,25 för dragna flänsar 

3.7 Minimiarmering 
Enligt begränsningarna beräknas endast minimiarmeringen med avseende på 

sprickbreddsbegränsning för böjning. 

Erforderlig armeringsmängd beräknas enligt Eurokod 2 (2008) avsnitt 7.3.2 

��,��� = �������,������� ��⁄  

(48) 

Där: 

  

���,��� Betongens draghållfasthet vid första sprickbildningen. ���� används om inget 

annat anges 

��� Betongytan inom den dragna zonen. Vid bortseende från normalkraften 

motsvarar ytan halva tvärsnittet 

�� Största tillåtna spänning i armeringen.  Armeringens flytgräns används om inte 

annat anges 

� Koefficient som kompenserar för inverkan av ojämna egenspänningar vilka 

medför en minskning av tvångkrafter.  

k är 1,0 för liv med h ≤ 300 mm eller flänsar med b ≤ 300 mm. 

k är 0,65 för liv med h ≥ 800 mm eller flänsar med b ≥ 800 mm. 

Mellanliggande värden interpoleras fram 

 

Vid ren dragning: 

�� = 1,0  

Vid böjning med eller utan normalkraft: 

-För rektangulära tvärsnitt samt liv i låd- och T-tvärsnitt 

�� = 0,4 �1 −
��

��(ℎ ℎ∗⁄ )���,���
� ≤ 1 

(49) 
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-För flänsar i låd- och T-tvärsnitt  

�� = 0,9
���

������,���
≥ 0,5 

(50) 

Där: 

�� =
���

�ℎ
 

�� koefficient som beaktar spänningsfördelningen inom tvärsnittet omedelbart 

före uppsprickning 

��� normalkraften i bruksgränstillstånd 

ℎ∗ �= ℎ          för h <  1,0 �
= 1           för h ≥  1,0 m 

�� koefficient som beaktar normalkraft på spänningsfördelningen 

�� �
�� = 1,5  om ��� är en tryckkraft

��∗

��
     om ��� är en dragkraft       

��� absolutvärdet på dragkraften inom flänsen omedelbart före uppsprickning 

 

Det maximalt tillåtna centrumavståndet för armeringsstänger i vägbroar är 300 mm. 

Mängden ytarmering i en vägbro ska minst vara 0,05 % beräknat på konstruktionsdelens 

minsta tvärmått. Denna mängd ska läggas in i samtliga ytor i vardera riktning. I de fall 

konstruktionsdelen har en bredd större än höjden ska mängden ytarmering minst vara 0,08 

%, Trafikverket (2011) 

4 Resultat 

4.1 Förutsättningar 
Den bro som analyseras är en kontinuerlig tvåfacksbalkbro med slakarmerad betong enligt 

BaTMAN (2013) och tillhandahållen av Skanska Teknik. Teknisk livslängd på bron är 80 år, 

vilket innebär livslängdsklass L50. Bron utförs i säkerhetsklass 3 med undantag för vingmurar 

som dimensioneras för säkerhetsklass 2. Bron är beställd av trafikverket och är i dagsläget 

färdigställd. Konstruktionsberäkningen inklusive lastberäkningen är gjord av Skanska Teknik.   

Geometrin på originalbron, illustrerad i Bilaga 2 Ritningar originalbro, komplicerar 

beräkningar och användning av rullarmering. En breddökning sker över den ena spännvidden 
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samtidigt som en lutning i både längdled och breddled existerar. Dessa förutsättningar har 

lett till att förenklingar var tvungna att göras för en anpassning mot rullarmering. Bron 

antogs ha samma bredd samt en liten och icke påverkande lutning längs hela dess längd. De 

framtagna dimensionerande lasterna som beräknats på spannet utan en breddökning 

applicerades över spännvidden med breddvariation. Förutsättningar, framtagna laster och 

snittkrafter redovisas i Bilaga 3 Laster. Vid dimensionering av bron används maxvärden för 

respektive kraft även vid dimensionering av samhörande krafter.  

4.2 Förslag på utformning för bro 
I detta arbete analyseras hur balkbroar i betong kan projekteras för att kunna använda 

rullarmering. Vid användning av rullarmering gäller att det är stora ytor, inga uppstickande 

järn och att inga kompletteringar behöver göras för att tekniken skall fungera. En generell 

balkbro konstruerad enligt Eurokod 2 (2008) ses i Figur 12 och Figur 13 

 
Figur 12. Principskiss balkbro i betong. 

Utifrån Figur 12 och Figur 13 ser man tydligt samspelet mellan konstruktionens olika järn. 

För att kunna rulla underkantsarmeringen (nr 5 i Figur 12 och grön i Figur 13), behövs en 

lösning för att undgå de uppstickande järnen från skjuvarmeringen. Dessutom bör de 

utstickande järnen från flänsen (nr 4 i Figur 12 och röda i Figur 13), undvikas eller placeras ut 

i efterhand. Hela monteringen måste beaktas vid varje lösning. Ett val som effektiviserar en 

specifik del kan begränsa eller omöjliggöra en annan utrullning. Därför har varje del där 

rullarmering anses möjlig granskats. I resultaten nedan redovisas olika tänkbara metoder för 

respektive del med förutsättningar, nackdelar och fördelar. Dessa redovisas utan inbördes 

ordning, slutgiltigt monteringsförslag med rätt ordningsföljd redovisas sist. 
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Figur 13. Skiss på utformning av armering. Grön; dragarmering, röd; tvärgående armering i underkant fläns, orange; 

skjuvarmering, mörkblå; vrid-/skjuvarmering. 

4.2.1 Underkantsarmering 
Förutsättningar: Underkantsarmeringen består av en stor mängd armering med tunga järn, 

stor diameter, och i flera lager. Utrymmet för montering är begränsad och beroende av 

balkbredden samt utformningen av den inre skjuvarmeringen.  

För att få ut armeringsmängden så effektivt som möjligt används minsta möjliga antal lager, 

dvs. grova järn används (ø32). Detta ger ett lager i underkanten, men på vissa ställen krävs 

två lager. Mindre järn kan användas då dessa bli enklare att handskas med, men detta 

innebär dock fler lager. 

Montering av rullarna sker efter att de yttre byglarna för vridning och skjuvning monterats, 

se Figur 14 nedan. 
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Figur 14. Utrullning av dragarmering på plats 

Fördelar: Rullarmeringens positiva aspekter utnyttjas så som tidsminskning och en 

förbättrad arbetsmiljö.  

Nackdelar: Det trånga utrymmet försvårar fastnajningen av rullen innan utrullning skett. 

För att starta utrullningen krävs ett fritt avstånd bakom rullen. Alternativt kan utrullningen 

startas genom dragning. Detta innebär dock en riskfaktor då rullen kan rulla över montören 

och orsaka skador. Spinnmasterrullar som används i brokonstruktion kräver dessutom att 

rullarna efter utrullning ”dras ut” för att eftersträva centrumavståndet. Denna utdragning 

kräver ett utrymme som ej finns tillgängligt i formen. Vid dålig utdragning finns risk för att 

spinnmasterns ståltråd blir hängandes mellan järnen och på så sätt skapar en ”rostbrygga” in 

till armeringen. En bristande utdragning medför även att erforderligt centrumavstånd inte 

uppfylls. 

Platsbristen och arbetsmiljön påverkas negativ om placeringen av flänsens skjuvarmering 

utförs före nr 4 i Figur 12 och röda i Figur 13. Denna armering kommer då att ”hänga ut” i 

det spelrum som montörerna kräver. Vid infästning med pelare gjuts bultar in i underkant på 

bron. Dessa bultar kan komma att hindra utrullningen vid stöd eftersom de sticker upp där 

rullen ska rullas ut. 

 

Ett annat monteringsalternativ är att rulla ut rullen utanför konstruktionen. Monteringsjärn 

fästs sedan för att kunna lyfta den utrullade rullen som ett armeringsnät. Efter att vrid- och 

skjuvarmeringens korgar placerats ut kan i sin tur nätet placeras i botten på balken, se Figur 

15.  
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Figur 15. Montering av dragarmering i underkant liknande ett armeringsnät 

Fördelar: Utrullningsmomentet underlättas samtidigt som riskerna för arbetsskador minskas. 

Pelarlagret kommer inte längre vara någon begränsning samtidigt som ”utdragningen” sker 

obehindrat. 

Nackdelar: Detta alternativ är beroende av att monteringen av skjuvarmeringen i flänsen 

utförs efter dragarmeringen, nr 4 i Figur 12 och röda i Figur 13.  

Ett tredje alternativ är att en utrullning sker efter att vridarmeringen placerats. Ett avstånd 

skapas i rullen vilket skapar en öppen yta i mitten av balken. Denna yta möjliggör för en 

förtillverkad korv av skjuvarmeringsjärn tillsammans med längsgående järn, Se Figur 16. 

 
Figur 16. Utrullning av dragarmering på plats med ett avstånd i mitten där prefabricerade skjuvarmeringskorgar kan 

placeras 
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Fördelar: Möjliggör för en snabb montering av skjuvarmeringen. 

Nackdelar: Nackdelarna från alternativ ett kvarstår. Utöver dessa kommer det stora 

avståndet i mitten på rullen att minska ”hållfastheten” och styvheten vid utrullning. Detta 

kan leda problem vid utrullning som t.ex. att rullen rullas ut snett. Transporten av en 

förtillverkad korg av skjuv- och längsgående armering kan inte möta en effektiv skarvning 

mellan de längsgående järnen i bron. En sådan prefabricerad korg innebär en minskad längd 

på den längsgående momentarmeringen vilket ökar mängden skarvar i snittet till en orimlig 

nivå.  

4.2.2 Längsgående järn i underkant fläns 
Den längsgående armeringen i underkant fläns kan rullas utan förhinder av uppstickande 

järn. Dock kommer den lilla mängden järn på den begränsade ytan ge en liten lönsamhet i 

jämförelse med enkel armering. En utrullning som täcker båda flänsarna med en rulle är 

möjligt vilket ökar lönsamheten. Rullen täcker först ena flänsen, sedan skapas ett avstånd 

med samma längd som balkbredden så att rullen kan rullas över till andra flänsen för att 

täcka den sidan med. Denna lösning är beroende av att vridarmeringen monteras i 

efterhand. 

4.2.3 Tvärgående järn i underkant fläns 
Den tvärgående armeringen i underkant fläns kan även den rullas utan förhinder. 

Utrullningen förutsätter att vridarmering monteras i ett senare skede. Alternativt skulle 

utrullningen ske utanför konstruktionen för att sedan lyftas på plats som ett armeringsnät. 

Denna lösning är inte längre beroende av vridarmerings monteringsskede. Dock måste 

centrumavståndet stämma överens med vridarmeringens centrumavstånd, se Figur 17. 

Oavsett om den tvärgående armeringen i underkant fläns monteras efter eller innan 

vridarmeringen kommer ett varierande avstånd mellan dessa att orsaka 

monteringskomplikationer. Vridarmeringskorgar kommer till exempel inte längre att kunna 

lyftas ner mellan den tvärgående armeringen i underkant fläns. Även kantbalkens montering 

påverkar valet. Beroende på vilket typ av förtillverkade kantkorgar som väljs kommer 

infästningen med den tvärgående underkantsarmeringen se olika ut. Detta påverkar hurvida 

kantbalken kan monteras före eller efter den tvärgående armeringen i underkant fläns. 
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Figur 17. Tvärgående armering i underkant fläns 

4.2.4 Tvärgående överkantsarmering 
Förutsättningar: Centrumavståndet måste väljas med hänsyn till vridarmeringen samt 

arbetsmiljön. För att betongarbetare skall kunna gå på det övre armeringslagret vid gjutning 

bör inte avståndet mellan järnen överstiga 150 mm. Detta gäller för både de längsgående 

och de tvärgående lagerna. 

Den tvärgående överkantsarmeringen är placerad överst och kan i teorin rullas ut utan 

problem. Ett möjligt problem är vridarmeringens ändkrokar vilka sticker upp ovanför den 

längsgående dragarmeringen.  

4.2.5 Längsgående överkantsarmering 
Den längsgående armeringen kan utföras på två sätt. Det första alternativet är att rulla 

armeringen mellan vridarmeringens ändkrokar, se Figur 18. Konsolernas längsgående 

armering kan även de rullas ut. Ytan och antal järn avgör lönsamheten.  
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Figur 18. Utrullning av dragarmering överkant 

Det andra alternativet är att rulla ut armeringen utanför konstruktionen för att sedan lyfta 

den på plats likt ett armeringsnät. Med detta alternativ behöver inte hänsyn tas till 

vridarmeringens uppstickande ändkrokar. ”Armeringsnätet” kan istället sänkas ner över 

vridarmeringen, se Figur 19. 

 
Figur 19. Montering av dragarmering i överkant liknande ett armeringsnät 
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4.2.6 Vrid-/skjuvarmering 
Sedan Eurokod började tillämpas används vanligtvis krokar för vridarmeringen.  Krokarna 

upplevs som besvärliga i byggskedet och är i vägen då den längsgående 

överkantsarmeringen ska rullas ut. Byglarna utförs med fördel som korgar för att spara 

ytterligare med tid. 

Alternativ 1: Byglarna förankras genom krokar runt de längsgående järnen, se Figur 20. 

 
Figur 20. Vridarmering med krokar. 

Alternativ 2: Istället för krokar förankras byglarna i de tvärgående järnen. Armering som 

utnyttjas för vridning måste skarvas in mot mitten vilket innebär problem vid utrullning av de 

längsgående järnen. 

4.2.7 Skjuvarmering 
Vanligtvis omsluter skjuvarmeringen de längsgående järnen vilket skapar problem då den 

längsgående armeringen ska rullas ut. 

För att komma undan detta har några förslag på alternativa lösningar tagits fram där 

skjuvarmeringen fortfarande följer kraven enligt avsnitt 3.6.8. 

Följande förslag har tagits fram: 

4.2.7.1 B-järn 

Den omslutande bygeln utgörs av två B-järn och ett C-järn där B-järnen läggs i efter de 

längsgående järnen och vrids så att de skarvas ihop till en C-bygel. När de längsgående 

järnen i överkanten är monterade placeras C-bygeln ihop med B-järnen och bildar en sluten 

bygel, se Figur 21. 
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Figur 21. Skjuvarmering med B-järn. 

Fördelar:  

Kan monteras efter att den längsgående armeringen i botten monterats. 

Nackdelar:  

Tidskrävande då varje järn skall sättas på plats var för sig istället för möjligheten med 

förtillverkade korgar. 

Monteringsjärn krävs då fastnajning i den längsgående armeringen inte är tillräcklig. 

Förankringslängden i underkant påverkar centrumavståndet på vridarmeringen. Järnen skall 

kunna träs ner mellan vridarmeringen för att sedan vridas. 

4.2.7.2 G-järn 

G-järn används som inte omsluter de längsgående järnen utan förankras istället genom att 

de skarvas med de längsgående järnen, se Figur 22. 

 
Figur 22. Skjuvarmering med G-järn. 

Fördelar:  

Kan monteras efter att den längsgående underkantsarmeringen är på plats. Möjlighet att 

göra förtillverkade stegar vilket gör att det blir snabbt och effektivt. Vid användning av detta 

alternativ kan fler än två järn placeras i bredd, dvs. bredden på bron behöver inte begränsas 
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efter antalet skänklar på bygeln. Lutningen på skjuvarmeringen kan anpassas vilket ger 

mindre mängd armering vid dimensioneringen. 

Nackdelar:  

Förankringslängden överstiger centrumavståndet i längdled som järnen måste placeras ut 

på. Detta kräver en förskjutning och påverkar placeringen av längsgående armeringsjärn. 

Andelen skarvar i snittet kommer överstiga 50 %.  Beroende på hur Eurokod 2 (2008) tolkas 

kan detta medföra att upplägget för skarvningen på den längsgående armeringen får 

revideras.  

4.2.7.3 C-byglar 

Prefabricerade korgar av C-byglar placeras efter att vridarmeringen monterats. Då de 

längsgående järnen i överkant placerats skarvas en C-bygel ovanifrån. 

Fördelar: Enkel montering med kort monteringstid. 

Nackdelar: Kräver att rullarmeringen monteras som ett ”armeringsnät”. 

Ett annat alternativ är prefabricerade korgar av C-byglar med längsgående järn som placeras 

efter att den längsgående armeringen i underkant monterats.  

Fördelar: Enkel montering med kort monteringstid. 

Nackdelar: Kräver att rullarmeringen lämnar en öppen yta för korgarna. 

 

4.2.7.4 Krokar 

Skjuvarmeringen utförs med krokar i underkanten som hakas fast efteråt i den längsgående 

armeringen. Efter att den längsgående överkantsarmeringen monterats läggs c-byglarna på 

plats och skarvas med de krokade järnen, se Figur 23. 

 
Figur 23. Skjuvarmering med krokar och c-bygel. 
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Fördelar: Vid användning av korgar effektiviseras monteringen.  

Nackdelar: Monteringen kräver en del tålamod för att lyckas haka fast krokarna. Det krävs 

ett större avstånd mellan de längsgående järnen där krokarna skall ner. Utrymmet under de 

längsgående järnen är inte tillräckligt vilket medför att krokarna måste böjas och ”träs” in.  

Kräver monteringsjärn då fastnajning ej är tillräckligt. 

 

4.2.8 Kantbalkar 
Kantbalken kan antingen utföras som prefabricerade korgar i 15 meters längder eller 

tillverkas på plats. Först rullas brobanans tvärgående underkantsarmering ut. Sedan rullas 

överkantsarmeringen ut, först den längsgående och sedan den tvärgående. Till sist skjuts 

kantbalken på (c/c 300).  Om möjligt placeras den instickande stången från balken under den 

tvärgående underkantsarmeringen alternativt precis ovanför den längsgående 

underkantsameringen. Om detta ej är möjligt kan distansklossar placeras under de yttersta 

järnen i den längsgående underkantsarmeringen så att kantbalkens järn kan skjutas in där. 

Om det inte heller är lämpligt så monteras de yttersta järnen i underkant och överkant för 

hand. 

4.2.9 Slutligt Monteringsförslag 
För att skapa ett slutligt monteringskoncept kombinerades de olika framtagna metoderna 

med varandra. Samtliga monteringar prioriterades att på ett effektivt sätt hopfogas där varje 

del möjliggör en montering av nästa utan dennes teknik begränsas eller omöjliggörs. De 

momenten med störst mängd armering eller höga monteringstider prioriterades. Följande 

kombination valdes som slutlig monteringskoncept, Figur 24.  

Monteringen startar med att vridarmeringskorgar monteras. Sedan monteras 

skjuvarmeringskorgar av C-järn. Den längsgående armeringen rullas ut utanför 

konstruktionen för att sedan lyftas på plats över skjuvarmeringen och mellan 

vridarmeringen. Därefter placeras den tvärgående konsolarmeringen förhand tillsammans 

med den ovanliggande längsgående armeringen. Dragarmeringen i överkant rullas även den 

ut utanför konstruktionen för att sedan lyftas in på plats, se figur xx e). Tillsammans med 

denna monteras konsolernas längsgående armering i överkant. Slutligen rullas den övre 

tvärgående armeringen ut på plats.   
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Figur 24. Slutligt monteringsförslag steg för steg. 



 

43 

 

4.3 Beräkningar 

4.3.1 Minimiarmering 
Minsta mängd sprickbreddbegränsande armering beräknas enligt avsnitt 3.7. Som exempel 

beräknas dimensionerande mängd för fläns i tryck. Indata enligt Tabell 1. Fullständiga 

resultat återfinns i Bilaga 1 – Beräkningar. 

Tabell 1. Indata minimiarmering fläns i tryck 

fct,eff 3,2 Mpa 
�� 500 MPa 

Act 0,12 m2 
k 0,65  
Fcr 0 kN 
 

Utifrån formel (48) och (50) bestäms minimiarmeringen i tryckt fläns. 

�� = 0,9
0

0,12 ∗ 3,2
≥ 0,5 = 0,5 

��,��� = (0,5 ∗ 0,65 ∗ 3,2 ∗ 0,12) 500⁄ = 249,6���/� 

4.3.2 Täckskikt 
Erforderligt täckskikt beräknas enligt avsnitt 3.6.1 och utifrån indata enligt Tabell 2. 

Fullständiga resultat återfinns i Bilaga 1 – Beräkningar. 

Tabell 2. Indata dimensionerande täckskikt 

cmin 25 mm 
c,minb 25 mm 
c,min dur 20 mm 

Δcdur,ϒ 0 mm 
Δcdur, st 0 mm 
Δcdur, add 0 mm 
Δcdev 10 mm 
 

Dimensionerande täckskikt för de yttre omslutande vridarmeringsbyglarna beräknas enligt 

ekvation (1) och (2). 

���� = ����25; 20 + 0 − 0 − 0; 10�  = 25     

���� = 25 + 10 = 35 

Därtill adderas monteringsjärnets diameter på 16 mm. 

�������� �ä������� = 35 + 16 = 51 �� 
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4.3.3 Förankringslängd 
Dimensionerande förankringslängd beräknas enligt avsnitt 3.6.2. Beräkningar för dragen 

böjarmering i överkant utförs i detta exempel. Fullständiga resultat återfinns i Bilaga 1 – 

Beräkningar. Indata enligt Tabell 3. 

Tabell 3. Indata för förankringslängd 

fctd 1,466666667 Mpa 
n1 0,7  
n2 1   
ø 32 mm 
fyd 434,8 MPa 
α1 1  
α2 1   
α3 1  
α4 1   
α5 1  
 

Med given indata beräknas dimensionerade förankringslängd med ekvation (7),(6), (4) och 

(3). 

��� = 2,25 ∗ 0,7 ∗ 1 ∗ 1,47 = 2,31 ��� 

��,��� = (32 4⁄ )(434,8 2,31⁄ ) = 1,5 � 

��,��� ≥ ����0,3 ∗ 1,5; 10 ∗ 0,032; 0,1�� = 0,45 � 

��� = 1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1,5 ≥ 0,45 = 1,5 � 

4.3.4 Skarvlängd 
Dimensionerande skarvlängd beräknas enligt 3.6.3. Som exempel utförs beräkningar på 

böjarmering i underkant. Fullständiga resultat återfinns i Bilaga 1 – Beräkningar. Indata enligt 

Tabell 3 samt Tabell 4. 

Tabell 4. Indata för skarvlängd 

α6 1,4 
 

Dimensionerande skarvlängd beräknas med ekvation (8) och (9) 

��,��� ≥ ����0,3 ∗ 1,4 ∗ 1,05; 15 ∗ 0,032; 0,2 �� = 0,48 � 

�� = 1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1,4 ∗ 1,05 ≥ 0,48 = 1,48 � 
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4.3.5 Avstånd mellan stänger 
Dimensionerande avstånd i längdled och breddled beräknas enligt avsnitt 3.6.4. Som 

exempel beräknas avståndet i längs- och breddled för skarvning av böjarmering i underkant. 

Indata enligt Tabell 5. Fullständiga resultat återfinns i Bilaga 1 – Beräkningar. 

Tabell 5. Indata avstånd mellan skarvar och stänger 

�� 1,48 m 
ø 32 mm 
 

Erforderliga länger bestäms utifrån Figur 8 

 

������ ����å�� � �ä������ = 0,3 ∗ 1,48 = 450 �� 

������ ����å�� � �������� = ����2 ∗ 32; 20� = 64�� 

 

Dimensionerande fritt avstånd mellan stänger beräknas enligt formel (10). Som exempel 

utförs beräkningar på längsgående böjarmering. Indata enligt Tabell 6. 

Tabell 6. Indata dimensionerande fritt avstånd mellan stänger 

ø 32 mm 
k1 1  
k2  5 mm 
dg 32 mm 

 

����� ����å�� = ����1 ∗ 32, 32 + 5, 20 ��� = 37�� 

4.3.6 Antal stänger per lager 
Maximalt antal stänger per lager beräknas enligt 3.6.5. Beräkningar för antal stänger i 

understa lagret beräknas som ett exempel. Fullständiga resultat återfinns i Bilaga 1 – 

Beräkningar. Indata enligt Tabell 7. 
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Tabell 7. Indata för dimensionerande mängd stänger per lager 

 b 3 m 
���� 51 mm 

 �� 25 mm 
�� 32 mm 

 �� 100 mm 
�� 64 mm 

 � 0 st 
�� 150 mm 

 ⌚ 1,5   
 

Dimensionerande antal järn i nedersta lagret böjarmering beräknas med ekvation (11).  

����� �ä�� = 1 + (3 − 2 ∗ 0,051 − 2 ∗ 0,025 − 0,032 − 2 ∗ 0,1)
(1,5 ∗ 0,032 + 0,064)�

= 25 �� 

 

4.3.7 Medverkande flänsbredd 
Den dimensionerande mängden medverkande konsolbredden beräknas enligt 3.6.6. Som 

exempel beräknas bredden i fält. Indata enligt Tabell 8. 
Tabell 8. Indata medverkande flänsbredd 

l 24 m 
bi -1,5 m 
 

Medverkande flänsbredd beräknas med ekvation (12) och (13) samt Figur 9 och Figur 10. 

�� = 0,85 ∗ 24 = 20,4 

����,� = 0,2 ∗ −1,5 + 0,1 ∗ 20,4 ≤ 0,2 ∗ 20,4 = 1,72 � 

���� = 2 ∗ 1,72 + 3 = 6,64 � 

4.3.8 Dimensionerande mängd armering för moment 
Dimensionerande mängd böjarmering beräknas enligt 3.6.7. Som exempel beräknas 

dimensionerande armeringsmängd i fältmax för underkantsarmeringen. Förskjutningen av 

momentkurvan bortses i räkneexemplet då beräkningspunkten befinner sig i fältmax. 

Fullständiga resultat återfinns i Bilaga 1 – Beräkningar. Indata enligt Tabell 9. 
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Tabell 9. Indata dimensionerande armeringsmängd för momentmax 

Med 19158,8 kNm 
beff 6,64 m 
d 1,29 m 
n 1  
fcd 23,33 Mpa 
fyd 434,78 MPa 
 

Krävd armeringsmängd vid momentmax bestäms utifrån ekvation (15), (16), (17) samt (18). 

� =
19158,8

(6,64 ∗ 1,29� ∗ 1 ∗ 23,33) = 0,074 

� = 1 − �1 − 2 ∗ 74,32 = 0,077 

�� =
19158,8

1,29 ∗ (1 − 0,077 2⁄ ) ∗ 434,78
= 0,036 �� 

 

 

 
Figur 25. Dimensionerande momentkurva tillsammans med förskjuten över- och underkantskurva 

4.3.9 Längsgående vridarmering i huvudbalk 
Erforderlig längsgående vridarmering beräknas enligt avsnitt 3.6.9. Beräkningar utförs för 

fältmitt, d.v.s. 12 m från stöd, för övriga snitt se Bilaga 1 – Beräkningar. För nedan gjorda 

beräkningar används indata givna i Tabell 10. 
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Tabell 10. Indata vid dimensionering av längsgående vridarmering. 

INDATA LÄNGSGÅENDE 
VRIDARMERING 
Ted 2484,4 kNm 
fyd 434,8 Mpa 
cotθ 1,65  
bw 3000 mm 
h 1400 mm 
u 8800 mm 
Aw 4200000 mm2 
diam tvär 25 mm 
diam böj 32 mm 
täckskikt 51 mm 
 

Den fiktiva tjockleken t för tvärsnittet beräknas först som med givna indata ger följande 

� = 51 + 25 + 32/2 

� = 92 �� 

 

Vidare beräknas den effektiva tjockleken tef  

��� = ��� �4200000/8800
2 × 92  

��� = 477 �� 

 

Och utifrån detta beräknas omkretsen uk och tvärsnittsarean Ak 

�� = (1400 − 477) × 2 + (3000 − 477) × 2 

�� = 6891 �� 

 

�� = (1400 − 477) × (3000 − 477) 

�� = 2327789 ��� 

 

Erforderlig längsgående vridarmering beräknas  

��� =
2484,4 × 6891 × 1,65
434,8 × 2 × 2327789

 

 

��� = 13955 ��� 
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Vid användning av Ø25 mm järn på armeringen ger detta 18 st järn totalt i givet snitt. Dessa 

ska fördelas jämt över tvärsnittets kanter och samordnas tillsammans med den längsgående 

böjarmeringen. 

4.3.10 Samordning av längsgående vrid- och böjarmering 
Vid dimensioneringen av rullarna på den längsgående armeringen var strävan att få en så 

liten mängd rullar som möjligt. Mängden armering på varje rulle skall anpassas för att 

efterlikna den dimensionerande mängden på ett så effektivt sätt som möjligt.  

Det minsta antalet rullar i längdled på bron blir då beroende av den maximala längden för 

t.ex. transport, utförande, skarvlängd samt förskjutningen på skarvarna.  

Den lämpligaste längden att arbeta med för armeringsjärn ligger på 12 meter enligt Mikael 

Hermansson, Skanska (2013), vilket även blev den dimensionerande längden på rullarna.  

 

För att inte placera alla skarvar i ett snitt förskjuts varannan skarv i längsgående riktning 

enligt avsnitt 3.6.5. Utöver två skarvlängder i längdled krävs även ett avstånd mellan 

skarvarna. Rullens totala längd i förhållande till skarvarnas förskjutning och längd illustreras i 

Figur 26. 

 

 
Figur 26. Utformning på skarvning mellan rullar 



 

50 

 

Utifrån förutsättningar i Figur 26 skapades ett utrullningsupplägg enligt Figur 27 som 

resulterade i sju stycken armeringsrullar i längdled. Mörkblå samt lila yta representerar 12 

meters rullar. De ljusblå ytorna markerar ytor där kortare rullar används. Det översta 

upplägget, i figuren, representerar det första armeringslagret i både över- och underkant. 

Den andra är över- respektive underkantsarmeringens andra lager.  

 

 
Figur 27. Skiss på rullarnas placering i överkant och underkant.  

  

Efter att upplägget för utrullningsmomentet bestämts kan varje rulle optimeras för att möta 

variationen i antalet dimensionerande järn. Varje rulle kommer att placeras över ett antal 

element. För varje element har beräkningar utförts som resulterat i ett antal 

dimensionerande järn. Mängden järn i en rulle kommer att anpassas till denna 

dimensionering. Om det t.ex. krävs 22 järn i ett element på ena änden av en rulle samt 17 på 

andra sidan kommer de överdimensionerande järnen att kapas. Ett exempel på denna 

förkortning visas i Figur 28. Kapningen sker redan vid tillverkningen av rullarna i fabrik.  
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Figur 28. Exempel på förkortning av järn i rulle för att möta de olika dimensioneringsmängderna.  

 

4.3.11 Tvärkraftsarmering i huvudbalk 
Tvärkraftsarmeringen dimensioneras enligt avsnitt 3.6.8. Beräkningar för bromitt, d.v.s. 24 m 

från ändstöd, redovisas i detta avsnitt. För beräkningar av övriga snitt se Bilaga 1 – 

Beräkningar. 
Tabell 11. Indata vid dimensionering av tvärkraftsarmering. 

INDATA TVÄRKRAFTSKAPACITET 
k1 0,15  
fck 35 Mpa 
bw 3000 mm 

ϒc 1,5  
Crd,c 0,12  
σcp 0,0  
d+lbd 2,8 m 
 

Effektiva höjden för snittet är 1308 mm och dimensionerande tvärkraft är 5637,7 kN. Först 

kontrolleras det om betongens kapacitet är tillräcklig i snittet. För att göra detta beräknas 

följande parametrar för snittet 
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� = ��� �1 + � 200
1308

2,0

 

� = 1,391 

 

�� = ��� �
4004,7

3000 × 1308
0,02

 

�� = 0,001 

 

���� = 0,035 × 1,391�/� × 35�/� 

 

   ���� = 0,3  

 

Utifrån dessa parametrar beräknas betongens tvärkraftskapacitet i bromitt 

���� = ��� �[0,12 × 1,391 × (100 × 0,001 × 35)
�
� + 0,15 × 0] × 3000 × 1308

(0,3 + 0,15 × 0) × 3000 × 1308
 

 

���� = 1001,3 �� 
 

Eftersom VEd < VRdC krävs skjuvarmering i snittet. Vid beräkning av erforderlig 

tvärkraftsarmering används indata givna i Tabell 12. 

Tabell 12. Indata skjuvarmering. 

INDATA SKJUVARMERING 
fck 35 Mpa 
fcd 23,33333 MPa 
fyk 500 Mpa 
fywd 434,7826 Mpa 
ν1 0,516  
αcw 1  
cotθ 1,65  
α 90 grader 
bw 3000 mm 
täckskikt 51 mm 
h 1400 mm 
Asw/s min 3700 mm2/m 
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Erforderlig armeringsmängd beräknas 

���

�
=

5637,7
0,9 × 1308 × 434,8 × (1,65 + ���90)���90

 

���

�
= 6676 ���/� 

Detta blir dimensionerande eftersom Asw/s överstiger minimiarmeringen på 3700 mm2/m. 

Balkens tvärkraftskapacitet kan dock aldrig överstiga betongtrycksträvornas kapacitet vilket 

därför också måste kontrolleras 

 

���,��� = 1 × 3000 × 0,9 × 1308 × 0,516 × 23,3 × (1,65 + ���90)/(1 + 1,65�) 

���,��� = 18847,2 �� 

 

VRd,max är större än VEd och är alltså ok. 

Armeringen måste även följa kravet på minimiarmering. Maximalt s-avstånd i balkens 

längdriktning beräknas som 

��,��� = 0,75 × 1308 × (1 + ���90)  

��,��� = 981 �� 

 

Maximalt s-avstånd i breddriktningen beräknas som 

 

��,��� = ��� �0,75 × 1308
1000  

��,��� = 981 �� 

 

Skjuvarmeringen samordnas tillsammans med vridarmeringen i avsnitt 4.3.13. 

4.3.12 Tvärgående vridarmering i huvudbalk 
Den tvärgående vridarmeringen dimensioneras enligt avsnitt 3.6.9. Dimensioneringen utförs 

här för snittet i mitten på bron, 24 m från ändstöd, för övriga beräkningar se Bilaga 1 – 

Beräkningar. För givet snitt beräknas först motsvarande tvärkraft med följande indata 
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TEd 3294,5 kNm 

Ak 2327789 mm2 

d 1308 mm 

u 8800 mm 

 

��� =
3294,5

2 × 2327789
× 0,9 × 1308 

��� = 833 �� 

 

Vidare beräknas erforderlig armeringsmängd med följande indata 

d 1308 mm 

fywd 434,8 MPa 

cot θ  1,65  

α 90 grader 

 

Vilket ger: 

���

�
=

833
0,9 × 1308 × 434,8 × (1,65 + ���90)���90

 

 

���

�
= 986 ���/� 

 

Vridarmeringen måste dimensioneras så att maximalt tillåtet s-avstånd enligt ekvation (38) 

ej överstigs. 

���� = ��� � 8800 8⁄
0,75 × 1308 × (1 + ���90) 

���� = 981 �� 

 

4.3.13 Samordning av byglar för tvärkraft och vridning 
För att förenkla produktionen väljs samma s-avstånd på de inre och yttre byglarna och 

istället anpassas diametrarna för att inte överdimensionera. För bromitt används tidigare 

beräknad erforderlig armeringsmängd för vridning och skjuvning. 
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Asw,skjuv/s 6676 mm2/m 

Asw,vrid/s 986 mm2/m 

Följande diametrar väljs för inre respektive yttre byglar 

Øinre 20 mm 

Øyttre 25 mm 

De yttre byglarna kan ta både skjuvning och vridning medan de inre enbart är för 

skjuvningen. De krav som ska klaras är alltså att de yttre byglarna ska vara tillräckligt för att 

ta all vridning samt att de inre och yttre byglarna tillsammans ska klara den sammanlagda 

kraften från vridningen och skjuvningen. Detta innebär att följande krav ska vara uppfyllda 

���,����

�
≤

���,�����

�
 

 

2 ×
���,����

�
+

���,�����

�
≤ 2 ×

���,�����

�
+

���,����

�
 

 

Vid beräkningar fås att ett s-avstånd på 182 mm är och i bromitt eftersom detta ger 

 

���,����

�
=

2 × � × 20�/4
0,182

 

 

���,����

�
= 3452 ���/� 

 

���,�����

�
=

� × 25�/4
0,182

 

 

���,�����

�
= 2697 ���/� 

 

Vilket vid kontroll ger följande 

986 ≤ 2697 

 

2 × 986 + 6676 ≤ 2 × 2697 + 3452 
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Alltså är ett s-avstånd på 182 mm tillräckligt. Detta avrundas till 180 mm. Detta kontrolleras 

även mot maxavstånd som i detta fall är 300 mm som gäller för all ytarmering i bron. 

Följande kontroll utförs för samtliga snitt vilket ger resultat enligt skjuvarmering. Tabell. 

Avstånden är även anpassade för att stämma överens med den tvärgående armeringen i 

underkant och överkant fläns för att förenkla utförandet samt underlätta användandet av 

förtillverkade enheter.  

 
Tabell 13. Dimensionerande s-avstånd för vrid- och skjuvarmering. 

S-AVSTÅND SKJUV- OCH 
VRIDARMERING 
x [m] (från 
ändstöd) 

s-avstånd 
[mm] 

0 200 
2,4 200 
4,8 200 
7,2 280 
9,6 280 
12 280 

14,4 280 
16,8 280 
19,2 180 
21,6 180 

24 180 
26,4 180 
28,8 180 
31,2 280 
33,6 280 

36 280 
38,4 280 
40,8 280 
43,2 200 
45,6 200 

48 200 

4.3.14 Tvärkraftsarmering i huvudbalk med G-järn 
Ett alternativt förslag med G-järn som skjuvarmering har tagits fram. Dimensionering sker på 

samma sätt och med samma indata som skjuvarmeringen i avsnitt 4.3.11 med undantag för 

lutningen på skjuvarmeringen. I det tidigare exemplet var lutningen 90 grader men för G-

järnen används istället en lutning på 60 grader för att utnyttja järnen på ett effektivare sätt. 
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Beräknar utförs för snittet i mitten av bron, 24 m från ändstöd. Erforderlig armeringsmängd 

beräknas  

 

���

�
=

5637,7
0,9 × 1308 × 434,8 × (1,65 + ���60)���60

 

 

���

�
=  5710 ���/� 

Samma beräkning utförs för samtliga snitt och finns redovisade i Bilaga 1 – Beräkningar. 

 

4.3.15 Samordning av vrid- och skjuvarmering med G-järn och C-byglar 
Till skillnad från skjuvarmering med byglar behöver inte G-järnen ha samma s-avstånd som 

de yttre byglarna. Dessutom kan fler skänklar användas, i detta fall väljs att använda tre G-

järn i bredd i mitten samt en yttre bygel som tidigare. Som tidigare gäller att den inre 

armeringen bara kan ta skjuvning och inte vridning, d.v.s. samma krav som i avsnitt 4.3.13. 

För att kunna använda g-järnen på ett bra sätt krävs att s-avståndet mellan dessa är en 

skarvlängd. För ø12 mm blir skarvlängden mindre än 800 mm. Avståndet för G-järnen väljs 

till 800 mm genom hela konstruktionen och en diameter på 12 mm. Genom att testa olika 

kombinationer fås att om den yttre bygeln är 25 mm krävs ett s-avstånd på 132 mm i bromitt 

på denna. Detta ger 

���,����

�
=

3 × � × 12�/4
0,8

 

 

���,����

�
= 424 ���/� 

 

���,�����

�
=

� × 25�/4
0,132

 

 

���,�����

�
= 3719 ���/� 
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Följande kontroll utförs 

986 ≤ 3719 

 

2 × 986 + 5710 ≤ 2 × 3719 + 424 

 

Vilket innebär att armeringen är tillräcklig. Samma kontroll utförs för samtliga snitt, se Bilaga 

1 – Beräkningar. Slutliga s-avstånd för samtliga snitt redovisas i Tabell 14. 

 
Tabell 14. Dimensionerande s-avstånd för vrid- och skjuvarmering. 

S-AVSTÅND VRID-OCH SKJUVARMERING MED BYGLAR OCH 
G-JÄRN 
x [m] (från 
ändstöd) 

s-avstånd g-järn 
[mm] 

s-avstånd byglar 
[mm] 

0 800 140 
2,4 800 140 
4,8 800 140 
7,2 800 140 
9,6 800 150 
12 800 150 

14,4 800 150 
16,8 800 150 
19,2 800 120 
21,6 800 120 

24 800 120 
26,4 800 120 
28,8 800 120 
31,2 800 150 
33,6 800 150 

36 800 150 
38,4 800 150 
40,8 800 140 
43,2 800 140 
45,6 800 140 

48 800 140 
 

4.3.16 Böjarmering i flänsar – konsolbalk 
Böjarmering i flänsarna dimensioneras enligt avsnitt 3.6.10. Indata enligt Tabell 15 används 

vid beräkning. 
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Tabell 15. Indata för konsolbalk. 

INDATA BÖJARMERING  
MEd 193,4 kNm/m 
fcd 23,3 Mpa 
fyd 434,8 MPa 
hf 300 mm 
TB 51 mm 
diameter 20 mm 
 

Effektiva höjden d för flänsen beräknas 

� = 300 − 51 − 20/2 

� = 239 �� 

Erforderlig armeringsarea beräknas per meter längs brons huvudriktning. 

Med givna indata ger ekvation (40), (41) och (42) följande 

� =
193,4

239� × 23,3
 

� = 0,145 

 

⍵ = 1 − �1 − 2 × 0,145 

⍵ = 0,158 

 

��

�
=

193,4
239 × (1 − 0,158/2) × 434,8

 

��

�
= 2020 ���/� 

 

4.3.17 Skjuvning mellan liv och fläns 
Skjuvning mellan liv och fläns kontrolleras enligt avsnitt 3.6.11. Beräkning utförs i detta 

avsnitt för snittet i mitten på bron, 24 m från ändstöd. Först kontrolleras om skjuvarmering 

är nödvändig. Skillnaden i tryck- eller dragkraft i flänsen beräknas på sträckan från bromitt 

och 2,4 meter bort. Flänsen kontrolleras enbart mot dragkraft eftersom att den aldrig är 

tryckt i givet snitt. 

Följande indata för snitten används 
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MEd,drag,1 26486 kNm 

MEd,drag, 16740 kNm 

d 1,29 m 

Asf,1 5,5 st 

Asf,2 5,5 st 

As,tot,1 28 st 

As,tot,2 45 st 

hf 300 m 

Δx 2,4 mm 

fctd 1,47 MPa 

��,������,� =
5,5
28

×
26486

0,9 × 1,29
 

��,������,� = 4481 �� 

 

��,������,� =
5,5
45

×
16740

0,9 × 1290
 

��,������,� = 1764 �� 

 

��� = 4481 − 1764 

��� = 2721 �� 

 

��� =
2721

300 × 2,4
 

��� = 3,780 ��� 

Kontroll utförs enligt ekvation (43) 

3,78 ≤ 0,4 × 1,47 

 

Vilket visar att skjuvarmering i flänsen krävs. Erforderlig armeringsmängd beräknas enligt 

ekvation (47) med följande indata 

cotθf 2 

fyd 434,8 MPa 
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vilket ger följande erforderlig armeringsmängd 

 

���

��
=

3,78 × 300
2 × 434,8

 

���

��
= 1304 ���/� 

 

För beräkningar av samtliga snitt i tryck och drag se Bilaga 1 – Beräkningar. 

4.3.18 Samordning av tvärgående armering i flänsar 
Armeringen för böjande moment i flänsarna placeras i överkant eftersom flänsarna är 

dragna i överkanten. Skjuvarmeringen i flänsarna kan placeras i både över- och underkant. 

Dessa samordnas så att de totalt sett utnyttjas till så stor grad som möjligt. För att kunna 

använda förtillverkade enheter anpassas så att den tvärgående armeringen i underkant och 

överkant har samma c/c-mått som vridarmeringsbyglarnas s-avstånd. Detta kan vara 

lämpligt att göra även då ILF-armering används eftersom det underlättar i produktionen då 

det är färre avstånd att hålla koll på. För att optimera armeringsmängden anpassas 

diametrarna istället. Eftersom rullarmering ska användas för den tvärgående 

överkantsarmeringen anpassas dessa i sektioner med lagom storlek för en rulle. 

 

Till underkantsarmeringen i fläns används ø12 mm och till överkanten används ø20 mm. 

Maximalt s-avstånd för underkanten är 300 mm medan maxavstånd i överkant är 150 mm 

eftersom det ska minska risken för genomtrampning vid gjutning. Erforderlig armering i 

bromitt är följande 

���,�����

��
= 1304 ���/� 

��,�ö�

�
= 2020 ���/� 

 

Vid dimensionering gäller att underkantsarmeringen bara tar upp skjuvkrafterna medan 

överkantsarmeringen verkar mot både skjuvningen och böjningen. Utifrån detta fås att 

följande krav ska vara uppfyllda 
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��,�ö�

�
≤

��,ö�

�
 

      (51) 

��,�ö�

�
+

���,�����

��
≤

��,ö�

�
+

���,��

��
 

      (52) 

Utifrån s-avstånden på vridarmeringen (180 mm) används ett s-avstånd på 90 mm för 

överkantsarmeringen och 180 mm för underkantsarmeringen i bromitt. Detta ger följande 

armeringsmängd 

���,��

��
=

� × 12�/4
0,180

 

���,��

��
= 628 ���/� 

��,ö�

�
=

� × 20�/4
0,090

 

��,ö�

�
= 3491 ���/� 

 

Tillgänglig armeringsmängd kontrolleras enligt ekvation (51) och (52) 

 

2020 ≤ 3491 

 

2020 + 1304 ≤ 3491 + 628 

 

Båda kraven uppfylls och armeringen är därmed tillräcklig. Denna kontroll utförs för samtliga 

snitt, se Bilaga 1 – Beräkningar. Överkantsarmeringen delas upp i rullar med samma s-

avstånd genom hela rullen. Slutgiltiga s-avstånd för överkants- och underkantsarmeringen 

för alla snitt redovisas i Tabell 16. 
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Tabell 16. Dimensionerande s-avstånd med uppdelning i rullar. 

S-AVSTÅND ARMERING UK/ÖK FLÄNS 
x [m] (från 
ändstöd) 

s ök 
[mm] 

s uk 
[mm] Rulle 

0 100 200  1 
2,4 100 200   
4,8 100 200   
7,2 140 280  2 
9,6 140 280   
12 140 280   

14,4 140 280   
16,8 140 280 ------------- 
19,2 90 180  3 
21,6 90 180   

24 90 180 ------------- 
26,4 90 180  4 
28,8 90 180   
31,2 140 280 ------------- 
33,6 140 280  5 

36 140 280   
38,4 140 280   
40,8 140 280   
43,2 100 200  6 
45,6 100 200   

48 100 200   
 

Vid uppdelning enligt ovan fås följande storlek på rullarna: 

Rulle 1 & 6: 

Längd 7,2 m 

c/c 100 mm 

ø 20 mm 

Vikt 1350 kg 

 

Rulle 2 & 5: 

Längd 10,8 m 

c/c 140 mm 

ø 20 mm 

Vikt 1450 kg 
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Rulle 3 & 4: 

Längd 6 m 

c/c 90 mm 

ø 20 mm 

Vikt 1250 kg 

 

Vid denna uppdelning väger alla rullar mindre än 1,5 ton vilket anses vara rimligt för att 

kunna lyfta och rulla ut rullarna på ett smidigt sätt. 

4.3.19 Samordning av tvärgående armering i flänsar för alternativ med G-järn 
Eftersom den tvärgående armeringen i flänsarna är beroende av vrid- och skjuvarmeringen 

blir fördelningen en annan vid användning av g-järn. Dimensionering och kontroller utförs på 

samma sätt som i avsnitt 4.3.18 ovan. 

Erforderlig armering är som tidigare beräknat 

���,�����

��
= 1304 ���/� 

��,�ö�

�
= 2020 ���/� 

För bromitt används c/c 120 mm för både överkant och underkant, anpassat efter s-avstånd 

på vridarmeringen (120 mm).  

���,��

��
=

� × 12�/4
0,120

 

���,��

��
= 942 ���/� 

��,ö�

�
=

� × 20�/4
0,120

 

��,ö�

�
= 2618 ���/� 

 

Kontroll utförs så att kraven i (51) och (52) uppfylls.  

 

2020 ≤ 2618 

 

2020 + 1304 ≤ 2618 + 942 
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Båda kraven uppfylls och armeringen är därmed tillräcklig. Denna kontroll utförs för samtliga 

snitt, se Bilaga 1 – Beräkningar. Överkantsarmeringen delas upp i rullar med samma s-

avstånd genom hela rullen. Slutgiltiga s-avstånd för överkants- och underkantsarmeringen 

för alla snitt redovisas i Tabell 17. 
Tabell 17. S-avstånd och fördelning av rullar. 

S-AVSTÅND ARMERING UK/ÖK FLÄNS 
x [m] (från 
ändstöd) 

s ök 
[mm] 

s uk 
[mm] Rulle 

0 140 140 1 
2,4 140 140   
4,8 140 140   
7,2 140 140   
9,6 150 150 2 
12 150 150   

14,4 150 150   
16,8 150 150   
19,2 120 120 3  
21,6 120 120   

24 120 120 ------------- 
26,4 120 120 4  
28,8 120 120   
31,2 150 150 5  
33,6 150 150   

36 150 150   
38,4 150 150   
40,8 140 140 6  
43,2 140 140   
45,6 140 140   

48 140 140   
 

Vid uppdelning enligt ovan fås följande storlek på rullarna: 

Rulle 1 & 6: 

Längd 9,6 m 

c/c 140 mm 

ø 20 mm 

Vikt 1290 kg 
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Rulle 2 & 5: 

Längd 8,4 m 

c/c 150 mm 

ø 20 mm 

Vikt 1050 kg 

 

Rulle 3 & 4: 

Längd 6 m 

c/c 120 mm 

ø 20 mm 

Vikt 940 kg 

 

Alla ligger därmed inom ett rimligt spann vad gäller vikten. 

4.4 Tid- och kostnadskalkyl 
Tre alternativ med olika prefabriceringsgrad för en bro analyseras. En tid- och kostnadskalkyl 

utförs för respektive alternativ och jämförs sedan. Följande alternativ jämförs:  

• Traditionellt armerad bro - en traditionell bro där enbart ILF används i hela bron. 

• Bro armerad med dagens metoder - en bro armerad enligt dagens metoder med 

delvis prefabricerad armering. Detta är ett exempel på i hur stor utsträckning man i 

dagsläget använder sig av prefabricerad armering i balkbroar inom Skanska. Skjuv- 

och vridarmeringen utförs som svetsade korgar och för tvärgående armering i 

överkant används rullarmering. Övrig armering utförs som ILF.  

• Bro med högre andel rullarmering - en bro med större andel rullarmering än dagens 

metoder. Utöver den armering som prefabriceras i alternativet ovan så används 

rullarmering även för de längsgående järnen i överkant och underkant balk enligt 

arbetets monteringsförslag. 

 

I kalkylen är enbart armeringen i överbyggnad exklusive kantbalk och tvärbalkar beräknad. 

Mängden ILF, svetsade korgar och rullarmering för respektive alternativ redovisas i Tabell 18. 
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Tabell 18. Prefabriceringsgrad för de tre alternativa armeringsalternativen. Andelen är beräknad som procent av totala 

armeringen i överbyggnaden exklusive kantbalk och tvärbalkar.  

SAMMANSTÄLLNING AV 
MÄNGDER 

        

  TRADITIONELL DAGSLÄGE RULLARMERING  
  ton % av ÖB ton % av ÖB ton % av ÖB  
ILF 56,3 100,0% 41,5 73,6% 7,7 13,7%  
svetsade korgar 0,0 0,0 % 8,0 14,2% 8,0 14,2%  
rullarmering 0,0 0,0 % 6,9 12,2% 40,7 72,2%  
 

 

För att kunna göra en jämförelse av tid och kostnader har enhetstider och inköpspriser för 

olika typer av armering tagits fram. Enhetstiderna har tagits fram i samspråk med personer 

på Skanska med mycket erfarenhet från produktionen. Enhetstiderna är uppskattade och 

bygger inte på någon uppföljning från verkliga projekt. Förtillverkade enheter innebär lägre 

enhetstider men ökade inköpskostnader. Inköpspriser erhålles från inköpsavdelningen på 

Skanska.  

Med förtillverkade enheter minskas även de allmänna kostnaderna genom att den totala 

byggtiden för projektet minskas. Vid bedömning av minskade allmänna kostnader har 

uppskattningar gjorts av följande: 

• Hur stora är de direkta kostnaderna i % av totala arbetsplatskostnaden för projektet? 

• Hur stora är de allmänna kostnaderna i % av totala arbetsplatskostnaderna för 

projektet? 

• Hur stora är de direkta kostnaderna för armeringen i en bro i % av totala direkta 

kostnaderna? 

• Hur stor del i % av totaltiden i ett broprojekt läggs på armeringsarbetet? 

• Hur stor del i % av armeringen i en bro ligger i överbyggnaden? 

De antagna och använda värdena redovisas i Tabell 19. 
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Tabell 19. Antagna värden vid beräkning av tid och kostnader. DK = direkta kostnader, AK = allmänna kostnader, APLK = 

total arbetsplatskostnad, ÖB = överbyggnad. 

ANTAGANDEN  
DK i % av APLK 75,0% 
AK i % av APLK 25,0% 
DKarmering i % av DK 12% 
Tid armering i % av totaltid 12% 
Armering ÖB i % av total 
armering 

60,0% 

 

Utifrån dessa uppskattningar sammanställs ett uppskattat slutresultat för hur stora 

besparingarna i tid och kostnad blir för en bro armerad med dagens metod och en bro 

anpassad för extra rullarmering jämfört med en traditionellt armerad bro. Resultaten 

redovisas i Tabell 20. 
Tabell 20. Besparingar i tid och kostnad för de olika alternativen. 

BESPARINGAR I PROCENT JÄMFÖRT MED 
TRADITIONELLT ARMERAD BRO 

      

  DAGSLÄGE    RULLARMERING   
  Tid [%] DK [%] APLK [%] Tid [%] DK [%] APLK 

[%] 
Tvärgående armering         
uk fläns 0,0 % 0,0 %   0,0 % 0,0 %   
ök fläns 58,3% 20,8%   58,3% 20,8%   
skjuv 61,5% 28,7%   61,5% 28,7%   
vrid+skjuv 52,4% 19,1%   52,4% 19,1%   
          
Längsgående armering         
uk liv 0,0 % 0,0 %   58,3% 20,8%   
ök liv 0,0 % 0,0 %   58,3% 20,8%   
uk fläns 0,0 % 0,0 %   0,0 % 0,0 %   
ök fläns 0,0 % 0,0 %   0,0 % 0,0 %   
sidor 0,0 % 0,0 %   0,0 % 0,0 %   
          
Totalt för armering         
Armering i överbyggnad 19,1% 6,6 %   48,8% 18,2%   
Armering totalt 11,4% 4,0 %   29,3% 10,9%   
          
Totalt för hela bron         
  1,4 % 0,5 % 0,7 % 3,5 % 1,3 % 1,9 % 
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Man sparar alltså 0,7 % i total arbetsplatskostnad med den metod man normalt kan använda 

idag jämfört med traditionell armering och man sparar 1,9 % i total arbetsplatskostnad på 

att använda alternativet i denna rapport med mer rullarmering jämfört med den traditionellt 

armerade bron.  

5 Diskussion och analys 
 

Vid avgörandet av rullarmeringens lönsamhet krävs en stor förståelse för hela processen av 

en brokonstruktion. Förloppet är invecklat och fyllt av faktorer som skall knytas samman så 

optimalt som möjligt. Därtill skall konstruktionsarbetet kunna anpassas till olika 

förutsättningar. Denna optimering har pågått under lång tid och pågår löpande med varje 

projekt. När nya tekniker introduceras måste dessa vävas in i processen, vilket kräver tid och 

kraft. Byggbranschen kritiseras ofta för att vara konservativ och just svår att ändra. Under de 

senaste decennierna har svensk brokonstruktion skett med i stort sett liknande metoder. 

Men Rom byggdes inte på en dag. Idag existerar många nya monteringstekniker och 

effektiva hjälpmedel tillsammans med ett tänkesätt på industriellt byggande. Byggbranschen 

försöker väva in dessa i den redan genomtänkta processen, men det tar tid och kraft. En 

kraft som i våra ögon borde ökas. Gamla beprövade tillvägagångssätt måste ställas mot nya 

riskfyllda och den risk som det innebär måste ställas mot den vinst och förbättring som kan 

uppnås. Vi är övertygade om att ett större utnyttjande av rullarmering är en stor del av den 

effektivisering byggsektorn är i behov av.  

5.1 Förutsättningar 
Då entreprenören kommer in i ett broprojekt har ofta beställaren redan bestämt vilken typ 

av bro det ska vara samt riktlinjer och krav på utformningen. Utöver detta ska Trafikverkets 

regelverk och Eurokod följas. Detta gör att man vid dimensionering av bron har begränsade 

förutsättningar att påverka och produktionsanpassa utformningen som man vill. Dock går 

det att göra en mängd val inom Eurokoderna och Trafikverkets ramar. 

Vid dimensionering i detta arbete har förenklade laster använts vilket innebär att 

armeringsmängden ej kan ses som exakt. Valen har dock gjorts så att de ska vara på säkra 

sidan, dvs. armeringen kommer till viss del vara överdimensionerad. Fokus i detta arbete är 
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enbart att få fram en rimlig mängd för att kunna ta fram lösningar som fungerar samt kunna 

jämföra kostnader. I detta fall får de använda lasterna anses vara tillräckligt nära 

verkligheten för att ge ett rimligt resultat på säkra sidan. Eftersom armeringsmängden i 

verkligheten skulle vara mindre kan vi försäkra oss om att de lösningar vi tagit fram skulle 

fungera även på en bro med mer exakt dimensionering. 

I de fall beställaren vill beakta möjligheter med att öka produktivitet kan även val av bro 

diskuteras. I de fall en betongbro är önskvärd kan rambroar och plattbroar användas. Dessa 

genererar i regel mer betong än en balkbro men har enklare geometrier och kan på sätt i 

högre grad prefabriceras. I vissa fall kan det vara lämpligt att göra hela bron med armering 

och betong som prefab-element. 

 

5.2 Utformning 
Ett vanligt broprojekt ger idag, som nämndes ovan, begränsade möjligheter att ändra och 

revidera ritningar från beställaren. Denna entreprenadform sätter i sin tur en begränsning på 

vad en konstruktör kan förbättra.  För att skapa en optimering krävs det ett utökat 

samarbete mellan beställare, konstruktörer och montörer där konstruktionens potentialer 

inte hämnas.  

Monteringsförslagets byggbarhet är baserat på logiska antaganden och ingenjörsmässiga 

uppskattningar. Den erfarenhet och kunskap som krävs för att avgöra trovärdigheten har 

under arbetets gång getts genom intervjuer och samråd med konstruktörer och montörer 

från Skanska. Upplägget har granskats genom modellering för att måla upp utformningen 

och utöka chanserna att hitta avgörande detaljer. På så sätt minskas risken för oanade 

problem vid själva utförandet. Denna risk hade minskats ytterligare genom praktiska försök, 

men blev på grund av tidsbrist tyvärr en avgränsning. Istället har löpande studiebesök skett 

på olika liknande projekt med stora mängder armering. Anknytningen till verkligheten är av 

stor väsentlighet vid förståelse för realistiska begränsningar och möjligheter.  

5.3 Dimensionering och projektering 
Vid dimensionering i detta arbete har utvalda beräkningar utförts, medan några kontroller 

har förenklats bort. De kontroller som gjorts har valts tillsammans med en erfaren 

konstruktör som har kunskap om vad som är viktigt att kontrollera samt vad som normalt är 
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dimensionerande i denna typ av konstruktion. De beräkningar som har utförts anser vi 

därför vara tillräckliga för att ge en representativ mängd armering för att ta fram möjliga 

tekniska lösningar. 

 

Vid dimensionering enligt Eurokod och Trafikverkets regler finns en mängd val som får göras 

av konstruktören. Dessa val påverkar utfallet av armeringsmängd i olika delar. Detta innebär 

att man kan optimera konstruktionen och anpassa beroende på viken armeringslösning man 

vill ha. T.ex. kan det i ett fall vara önskvärt att ha så lite armering i flänsen som möjligt men 

då krävs mer armering i livet istället. Man kan påverka mängden erforderlig skjuvarmering 

genom att ändra på vinkeln på byglarna eller att ändra den teoretiska vinkeln för 

betongtrycksträvorna. Tyvärr så finns det inte tid, varken i detta arbete eller i verkligheten, 

för att testa fram de mest optimala lösningarna, däremot skulle detta kunna utredas i 

framtida studier. I dagsläget görs lämpliga val baserade på erfarenhet hos konstruktören. I 

vårt fall har en erfaren konstruktör konsulterats för att välja lämpliga värden på flänsbredd, 

lutning på skjuvarmering osv. Vid användning av förtillverkade enheter är det också viktigt 

att tänka på att olika armeringsposter ska ha lämpliga s-avstånd för att passa in med 

varandra. Den bro vi har utformat följer alla regler enligt Eurokod och Trafikverket med ett 

undantag. Det finns ett maximalt tillåtet avstånd i tvärled mellan skjuvarmeringens skänklar i 

en balk. Detta avstånd är ej anpassat efter de stora balkar som förekommer i broar och 

brukar därför förbises vid dimensionering. Denna distans kommer dock att ökas varvid det, 

mest troligt, kommer att bli striktare att följa detta även för broar. Det kan därför vara 

lämpligt att välja bredden på balken så att ingen extra skjuvarmering krävs. Geometrin på 

konstruktionen påverkar möjligheterna för montering och användning av rullarmering. En 

enklare geometri där t.ex. inga breddvariationer förekommer förenklar planeringen av 

rullarmeringens montering vilket även minskar konstruktionstiden. 

 

Det finns en del osäkerheter i Eurokod där det ofta blir en tolkningsfråga. Ett exempel är att 

armering som nyttjas som vridarmering inte får skarvas nära balklivets yta. Frågan man kan 

ställa sig då är vad som menas med nära. Tidigare har skarvar varit tillåtna då täckskiktet 

utökats lokalt med 10 mm. Om vridarmeringen skulle få skarvas skulle detta underlätta för 

monteringen och användning av rullarmering. 
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Det är viktigt att inse att det finns en gräns för en konstruktions förtillverkningsgrad och 

optimeringsmöjlighet. Samtidigt finns det en gräns för hur mycket tid som kan läggas på 

konstruering och planering av ett bygge. Tillsammans bildar dessa gränser ett samband 

mellan förtillverkningsgraden och antalet konstruktionstimmar. Självklart skiljer sig 

sambandet från konstruktion till konstruktion. Arbetet för konstruktören kan även 

underlättas med framtagna program och kalkyleringsmetoder. 

5.4 Tid och kostnadskalkyl 
Tid- och kostnadskalkylen har utförts för tre olika broar. Kalkylen är utförd med uppskattade 

värden vilket gör att det finns en viss osäkerhet i resultatet. Värdena är väldigt generella och 

är i verkligheten olika för varje unikt projekt. Det finns inte heller någon uppföljning på 

enhetstider för specifika situationer och armeringstyper. För att verkligen veta om det är 

lönsamt eller inte skulle alternativet behöva utföras på ett verkligt projekt. Det som kan 

sägas är att det i teorin är lönsamt att använda vårt alternativ med en hög grad rullarmering. 

Enhetstider och kostnader är uppskattade från personer med mycket erfarenhet inom 

området och får därför anses godtagbara. 

Resultatet från kalkylen visar en stor besparing för armeringsdelen både i tid och kostnad 

men sett över hela projektet ger det enbart total besparing på 0,9 % i kostnad och 1,8 % i tid. 

Detta beror på att armeringen enbart är en del i ett broprojekt, dock ger det fortfarande en 

positiv inverkan på slutresultatet. En minskad konstruktionstid är fördelaktigt vid många 

broprojekt. Vanligtvis påverkar konstruktionen omgivningen under byggnadsfasen, framför 

allt närliggande trafik. En minskning resulterar i mindre belastning och störning av trafiken. 

Utöver dessa fördelar underlättar rullarmering monteringsfasen och skapar en ”enkelhet” i 

konstruktionen. Antalet längsgående järn och deras skarvpunkter ersätts utav en enkel 

utrullning. Detta minskar risken för monteringsfel och förbättrar arbetsmiljön för armerare. 

Den vunna ”enkelheten” tillsammans med en bättre arbetsmiljö medför att en del av arbetet 

inte längre är beroende utav rutinerade armerare.  

Dock krävs det mer tid för konstruktören. Konstrueringen måste ske med ”rullarmering i 

bakhuvudet” hela tiden. För att minska det tillkommande arbetsmomentet kan 

konstruktören använda sig utav koncept, mallar eller program för montering och 
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konstruering. Ny teknik medför även en besvärlighet att uppskatta kommande problem, t.ex. 

kan en lutning orsaka en bristande utrullning. 

5.5 Avgränsningar 
De valda avgränsningarna ger en sämre överblick över rullarmeringens påverkan på hela 

konstruktionen. Då armeringen skall placeras i konstruktionen finns inget facit för den mest 

optimala metoden. Det är en ingenjörsmässig konst att placera järnen för att möta 

dimensioneringskrav tillsammans med arbetsmiljö och effektivt byggande. I en konstruktörs 

arbete ingår det att avgöra om man t.ex. skall möta kravet med fyra järn i överkant eller om 

man istället väljer att placera tio så att montörerna lättare kan förflytta sig över 

konstruktionen. Kanske ger en användning av korgar den gynnsammaste tidsbesparingen 

men det innebär istället en ineffektiv transport. Hela byggkedjan måste tas i åtanke vid en 

konstruktion. Att optimera en fas behöver inte betyda att du optimerar hela kedjan. 

Arbetets avgränsningar kan därför ha större betydelse än vad de små inblickar som gjorts 

antyder. Exempel på faktorer som påverkar rullarmering: 

- Transporten. Desto närmaste maxlasten lasten ligger desto mindre blir 

transportkostnaden per ton armering 

- Arbetsmiljön. Påverkar armeraren vilket kan underlätta eller försämra arbetet 

- Konstruktören. Konstruktionens beräkningar och upplägg kan förbättras eller 

förvärras 

- Upplägg och fördelning av arbetskraft på arbetsplatsen 

I jämförelse med andra projekt som Skanska utför där rullarmering utnyttjats märks en klar 

och tydlig minskning av armeringstiden. Även i Simonssons (2011) påvisas rullarmeringens 

tidsbesparingar. Enligt Grankvist (2013) har Skanska goda erfarenheter med rullarmering. 

Det finns dock fall där rullarmering lett till problem och en minskad lönsamhet. Dessa fall 

berodde främst på en otillräcklig projektering men även den risk med oväntade problem 

som rullarmeringen medför.  
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6 Slutsatser 
Utifrån litteraturstudie och intervjuer kan vi dra följande slutsatser angående fördelar och 

nackdelar med rullarmering: 

Fördelar: 

- Ökad produktivitet om det används på lämpligt sätt 

- Förbättrad arbetsmiljö 

- Enklare att armera, kravet på kompetens hos yrkesarbetarna minskar 

Nackdelar: 

- Ökad kostnad för projektering och planering 

- Större risk vid eventuella fel 

- Tar större plats vid transport och upplag 

 

Angående rullarmering i balkbroar i betong kan vi dra slutsatsen att det är möjligt rent 

tekniskt att använda mer rullarmering än man gör i dagsläget och att det även finns 

möjlighet att spara både tid och pengar på det. Vid bedömning av total kostnadsbesparing 

bör följande tas i beaktning: 

- Minskade allmänna kostnader 

- Minskade direkta kostnader för arbetstimmar 

- Ökade transportkostnader 

- Ökade projekteringskostnader 

- Ökade inköpskostnader 

 

Många faktorer påverkar hur bra och lönsamt slutresultatet blir sett till hela projektet. Vad 

som anses som ett lyckat projekt är dock en bedömningsfråga. Beroende på hur viktiga olika 

framgångsfaktorer är kan den optimala lösningen se olika ut. Vid planering bör beaktas hur 

viktigt följande frågor är: 

- Tid 

- Kostnad 

- Arbetsmiljö 

- Kvalitet 
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I många fall ger rullarmering tillsammans med förtillverkade korgar positivt inslag på alla 

dessa punkter. Viktigt är också att tänka på att inte bara använda så mycket rullarmering 

som möjligt utan en kombination med rullarmering och svetsade korgar. I de fall då det ej 

ger någon större skillnad i vinst att använda prefabricerad armering kan det fortfarande vara 

användbart för att minska tiden i ett tidspressat projekt eller för att få en bättre arbetsmiljö 

för yrkesarbetarna. 

7 Förslag till fortsatta studier 
 

Vi anser att rullarmering som konstruktionsteknik är här för att stanna. Detta kräver utökad 

granskning och aktivt prövande av metoden. Förslagsvis skulle fortsatta studier ske inom 

följande områden: 

• Arbetets teorier bör testas i verkligheten  

• Därefter kan en bättre uppföljning av enhetstider för olika typer av armering och 

olika förtillverkningsgrader på konstruktioner göras  

• Metoderna från detta arbete kan även granskas för utnyttjande inom andra typer av 

broar (plattbroar, rambroar osv.)  

• Möjligheten att redan i ett CAD-program utföra en utrullning för att i ett tidigt 

stadium fastställa potentialerna  

• Sambandet mellan förtillverkningsgraden och antalet konstruktionstimmar för att 

skapa mallar och riktlinjer bör utredas 
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Bilaga 1 – Beräkningar 
 

Betong  35/45   

fck 35 Mpa 
fctm 32 Mpa 
fctk,0,05 2,2 Mpa 
fctk,0,95 4,2 Mpa 
Ecm 34 Gpa 
εc3 1,75 ‰ 
εcu3 3,5 ‰ 
αcc 1   
αct 1   

ϒc 1,5   
λ 0,8   
η 1   
fcd 23,333 MPa 
fctd 1,467 MPa 
 

 

Täckskikt Böjarmering  [mm] Skjuvarmering [mm] 

cmin 0,032 0,025 
c,minb 0,032 0,025 
c,min dur 0,02 0,02 

Δcdur,ϒ 0 0 
Δcdur, st 0 0 
Δcdur, add 0 0 
Δcdev 0,01 0,01 
cnom 0,042 0,035 
cnom från böjarm. till 
kant 

0,042 0,06 

dim. 0,035  
monteringsjärn 0,016   
slutlig cnom 0,051  
 

Förankringslängd 

  toppen botten       
fctd 1,466666667 1,466666667 MPa   
n1 0,7 1       



 

 

n2 1 1    
fbd 2310000 3300000      
      
ø   lb,qrd lb,qrd α1,α3,α4,α5   

0,032 lb,qrd 1,505740636 1,054018445 1  
0,025 lb,qrd 1,176359872 0,82345191 1   

0,02 lb,qrd 0,941087898 0,658761528 1  
0,016 lb,qrd 0,752870318 0,527009223 1   
0,012 lb,qrd 0,564652739 0,395256917 1  

            
α2 Lbd toppen Avrundat Lbd botten Avrundat  

1 1,505740636 1,51 1,054018445 1,06 m 
1 1,176359872 1,18 0,82345191 0,83 m 
1 0,941087898 0,95 0,658761528 0,66 m 

0,9625 0,724637681 0,73 0,507246377 0,51 m 
0,9 0,508187465 0,51 0,355731225 0,36 m 

      
  Toppen Botten   Toppen Botten 
      
lb,min vid tryck 0,903444382 0,632411067 lb,min vid drag 0,45172219 0,32 
lb,min vid tryck 0,705815923 0,494071146 lb,min vid drag 0,35290796 0,25 
lb,min vid tryck 0,564652739 0,395256917 lb,min vid drag 0,28232637 0,2 
lb,min vid tryck 0,451722191 0,316205534 lb,min vid drag 0,2258611 0,16 
lb,min vid tryck 0,338791643 0,23715415 lb,min vid drag 0,16939582 0,12 
 

 

Skarvlängd     
    Toppen Botten   
ø  lb,qrd lb,qrd α1,α3,α4,α5 

0,032 lb,qrd 1,505740636 1,05401845 1 
0,025 lb,qrd 1,176359872 0,82345191 1 

0,02 lb,qrd 0,941087898 0,65876153 1 
0,016 lb,qrd 0,752870318 0,52700922 1 
0,012 lb,qrd 0,564652739 0,39525692 1 

     
          
α2 α6 L0 toppen L0 Botten l0,min 

1 1,4 2,11 1,48 0,48 
1 1,4 1,65 1,16 0,375 
1 1,4 1,32 0,93 0,3 

0,9625 1,4 1,02 0,72 0,24 
0,9 1,4 0,72 0,5 0,2 



 

 

 

Avstånd mellan stänger 

ø32  
k1 1 
k2 0,005 
dg 0,032 
dim α 0,037 
α   (avrundat) 0,04 
 

Antal stänger per rad 

 b 3 m 
���� 51 mm 

 �� 25 mm 
�� 32 mm 

 �� 100 mm 
�� 64 mm 

 � 0 st 
�� 150 mm 

 ⌚ 1,5   
 

 

 

 

 

Maximum cc arb. Miljö 0,15 m 
Minst antal armering/rad 16 st 
Antal gjutluckor per bredd 5 st 
à bredd 0,15 m 
Max antal per lager i bottenarmeringen 25 st 
Max antal per lager i överarmeringen 17 st 
Max antal översta lagret i överarmeringen 28 St 



 

 

Dimensionerande armerings mäng för moment  

   Förskjuten Förskjuten Bredd         Dim järn Dim 
järn 

Tot. 
Längd 

Maxmoment Minmoment maxkurva minkurva på 
låda 

Beff d tryck d drag w drag As drag w tryck As tryck Tryck 
max 

Drag 
max 

0 0 0 -9757,4 0 3,2 6,64 1,308 1,308 0 0 -0,0362 -0,01685 21 0 
1,25 -9757,4 -1158,2 -9757,4 7184,9 3,2 6,64 1,308 1,308 0,02748 0,01281 -0,0362 -0,01685 21 16 
3,65 -5488,6 7184,9 -9757,4 13323,8 3,2 6,64 1,308 1,297 0,0525 0,02426 -0,0362 -0,01685 21 31 
6,05 -2577,9 13323,8 -5488,6 17311,5 3,2 6,64 1,308 1,292 0,06934 0,03192 -0,0205 -0,00955 12 40 
8,45 -877,1 17311,5 -2577,9 19158,8 3,2 6,64 1,308 1,29 0,0773 0,03553 -0,0097 -0,00451 6 45 

10,85 -260,3 19158,8 -877,1 19158,8 3,2 6,64 1,308 1,29 0,0773 0,03553 -0,0033 -0,00154 2 45 
13,25 -640,4 18773,8 -2111,8 19158,8 3,2 6,64 1,308 1,29 0,0773 0,03553 -0,0079 -0,0037 5 45 
15,65 -2111,8 16338,9 -5240,5 18773,8 3,2 6,64 1,308 1,2904 0,07564 0,03478 -0,0196 -0,00913 12 44 
18,05 -5240,5 11892,1 -10117,4 16338,9 3,2 6,64 1,308 1,2929 0,06521 0,03004 -0,0375 -0,01746 22 38 
20,45 -10117,4 7142 -16740,2 11892,1 3,2 6,64 1,2966 1,3001 0,04649 0,02154 -0,0623 -0,0288 36 27 
22,85 -16740,2 2261,2 -26486,4 7142 3,2 4 1,2888 1,308 0,04577 0,01285 -0,1583 -0,0438 55 16 
25,25 -26486,4 -2588,5 -26486,4 2261,2 3,2 4 1,2888 1,308 0,01426 0,004 -0,1583 -0,0438 55 5 
27,65 -16740,2 2261,2 -26486,4 7142 3,2 4 1,2888 1,308 0,04577 0,01285 -0,1583 -0,0438 55 16 
30,05 -10117,4 7142 -16740,2 11892,1 3,2 6,64 1,2966 1,3001 0,04649 0,02154 -0,0623 -0,0288 36 27 
32,45 -5240,5 11892,1 -10117,4 16338,9 3,2 6,64 1,308 1,2929 0,06521 0,03004 -0,0375 -0,01746 22 38 
34,85 -2111,8 16338,9 -5240,5 18773,8 3,2 6,64 1,308 1,2904 0,07564 0,03478 -0,0196 -0,00913 12 44 
37,25 -640,4 18773,8 -2111,8 19158,8 3,2 6,64 1,308 1,29 0,0773 0,03553 -0,0079 -0,0037 5 45 
39,65 -260,3 19158,8 -877,1 19158,8 3,2 6,64 1,308 1,29 0,0773 0,03553 -0,0033 -0,00154 2 45 
42,05 -877,1 17311,5 -2577,9 19158,8 3,2 6,64 1,308 1,29 0,0773 0,03553 -0,0097 -0,00451 6 45 
44,45 -2577,9 13323,8 -5488,6 17311,5 3,2 6,64 1,308 1,292 0,06934 0,03192 -0,0205 -0,00955 12 40 
46,85 -5488,6 7184,9 -9757,4 13323,8 3,2 6,64 1,308 1,297 0,0525 0,02426 -0,0362 -0,01685 21 31 
49,25 -9757,4 -1158,2 -9757,4 7184,9 3,2 6,64 1,308 1,308 0,02748 0,01281 -0,0362 -0,01685 21 16 

50,5 0 0 -9757,4 0 3,2 6,64 1,308 1,308 0 0 -0,0362 -0,01685 21 0 
 



 

 

Dimensionerande antal järn per rulle 

Underkant    Överkant     
Rad 1   Rad 2   Rad 1   Rad 2   Rad 3 
Antal järn per rulle     Antal järn per rulle     

20     26      
21  6   26      
25  11   26      
25 25 20 20 21 21     
25 25 25 25 16 16     

  25  25   16     
25 25 25 25 16 16     
25 25 24 24 21 21     
25  18   27  6    
25 25 7   28 28 13 13 7 
21 25 3   28 28 17 17 15 

  25      28  17 15 
21 25 3   28 28 17 17 15 
25 25 7   28 28 13 13 7 
25  18   27  6    
25 25 24 24 21 21     
25 25 25 25 16 16     

  25  25   16     
25 25 25 25 16 16     
25 25 20 20 21 21     
25  11   26      
21  6   26      
20       26         

 

Längsgående vridarmering i huvudbalk 

LÄNGSGÅENDE VRIDARMERING       
x [m] (från 
ändstöd) 

Ted 
[kNm] 

d 
[mm] 

fyd 
[MPa] 

uk 
[mm] 

Ak [mm] cotθ Asl 
[mm2] 

øvrid 
[mm] 

n [st] 

0 4192,8 1308,0 434,8 6891 2327789 1,65 23552 25 30 
2,4 3850,7 1297,0 434,8 6891 2327789 1,65 21630 25 27 
4,8 3486,6 1292,0 434,8 6891 2327789 1,65 19585 25 25 
7,2 3147,2 1290,0 434,8 6891 2327789 1,65 17678 25 22 
9,6 2794,5 1290,0 434,8 6891 2327789 1,65 15697 25 20 
12 2484,4 1290,0 434,8 6891 2327789 1,65 13955 25 18 

14,4 2546,1 1290,4 434,8 6891 2327789 1,65 14302 25 18 
16,8 2771,6 1292,9 434,8 6891 2327789 1,65 15568 25 20 
19,2 2965,3 1300,1 434,8 6891 2327789 1,65 16656 25 21 
21,6 3043,7 1308,0 434,8 6891 2327789 1,65 17097 25 22 

24 3294,5 1308,0 434,8 6891 2327789 1,65 18506 25 24 



 

 

26,4 3043,7 1308,0 434,8 6891 2327789 1,65 17097 25 22 
28,8 2965,3 1300,1 434,8 6891 2327789 1,65 16656 25 21 
31,2 2771,6 1292,9 434,8 6891 2327789 1,65 15568 25 20 
33,6 2546,1 1290,4 434,8 6891 2327789 1,65 14302 25 18 

36 2484,4 1290,0 434,8 6891 2327789 1,65 13955 25 18 
38,4 2794,5 1290,0 434,8 6891 2327789 1,65 15697 25 20 
40,8 3147,2 1290,0 434,8 6891 2327789 1,65 17678 25 22 
43,2 3486,6 1292,0 434,8 6891 2327789 1,65 19585 25 25 
45,6 3850,7 1297,0 434,8 6891 2327789 1,65 21630 25 27 

48 4192,8 1308,0 434,8 6891 2327789 1,65 23552 25 30 
 

Tvärkraftsarmering i huvudbalk  

INDATA TVÄRKRAFTSKAPACITET 
UTAN SKJUVARMERING 
k1 0,15  
fck 35 Mpa 
bw 3000 mm 

ϒc 1,5  
Crd,c 0,12  
σcp 0,0 MPa 
d+lbd 2,4 m 
 

KAPACITET UTAN SKJUVARMERING      
x [m] (från 
stöd) 

d 
[mm] 

k Asl 
[mm2] 

ρ1 vmin VRd,c 
[kN] 

VRd,c min 
[kN] 

VEd 
[kN] 

Kontroll 

0,0 1308,0 1,391 0 0,000 0,3 0,0 1333,0 4377,8 Skjuvarmering 
krävs 

2,4 1297,0 1,393 0 0,000 0,3 0,0 1324,2 3546,0 Skjuvarmering 
krävs 

4,8 1292,0 1,393 12810 0,003 0,3 1465,8 1320,1 2722,8 Skjuvarmering 
krävs 

7,2 1290,0 1,394 24264 0,006 0,3 1812,1 1318,5 1951,4 Skjuvarmering 
krävs 

9,6 1290,0 1,394 31925 0,008 0,3 1985,7 1318,5 1234,6 OK 
12,0 1290,0 1,394 30045 0,008 0,3 1945,9 1318,5 1731,3 OK 
14,4 1290,4 1,394 21539 0,006 0,3 1741,8 1318,8 2457,9 Skjuvarmering 

krävs 
16,8 1292,9 1,393 12853 0,003 0,3 1468,0 1320,9 3221,3 Skjuvarmering 

krävs 
19,2 1300,1 1,392 4005 0,001 0,3 998,1 1326,7 4013,5 Skjuvarmering 

krävs 
21,6 1308,0 1,391 4005 0,001 0,3 1001,3 1333,0 4806,2 Skjuvarmering 

krävs 
24,0 1308,0 1,391 4005 0,001 0,3 1001,3 1333,0 5637,7 Skjuvarmering 



 

 

krävs 
26,4 1308,0 1,391 4005 0,001 0,3 1001,3 1333,0 4806,2 Skjuvarmering 

krävs 
28,8 1300,1 1,392 4005 0,001 0,3 998,1 1326,7 4013,5 Skjuvarmering 

krävs 
31,2 1292,9 1,393 12853 0,003 0,3 1468,0 1320,9 3221,3 Skjuvarmering 

krävs 
33,6 1290,4 1,394 21539 0,006 0,3 1741,8 1318,8 2457,9 Skjuvarmering 

krävs 
36,0 1290,0 1,394 30045 0,008 0,3 1945,9 1318,5 1731,3 OK 
38,4 1290,0 1,394 31925 0,008 0,3 1985,7 1318,5 1234,6 OK 
40,8 1290,0 1,394 24264 0,006 0,3 1812,1 1318,5 1951,4 Skjuvarmering 

krävs 
43,2 1292,0 1,393 12810 0,003 0,3 1465,8 1320,1 2722,8 Skjuvarmering 

krävs 
45,6 1297,0 1,393 0 0,000 0,3 0,0 1324,2 3546,0 Skjuvarmering 

krävs 
48,0 1308,0 1,391 0 0,000 0,3 0,0 1333,0 4377,8 Skjuvarmering 

krävs 
 

 

 

INDATA FÖR 
DIMENSIONERING AV 
SKJUVARMERING 
fck 35 Mpa 
fcd 23,33333 MPa 
fyk 500 Mpa 
fywd 434,7826 Mpa 
ν1 0,516  
αcw 1  
cotθ 1,65  
α 90 grader 
bw 3000 mm 
täckskikt 51 mm 
h 1400 mm 
Asw/s 
min 

3700 mm2/m 

 

DIMENSIONERING AV SKJUVARMERING     
x 
[m] 

d [mm] Ved [kN] Vrd,max [kN] Asw/s 
[mm2/m] 

Asw/s dim 
[mm2/m] 

sl,max 
[mm] 

stmax 
[mm] 

0,0 1308 4377,8 18847,2 5184 5184 981 981 
2,4 1297 3546,0 18688,7 4234 4234 973 973 



 

 

4,8 1292 2722,8 18616,7 3264 3700 969 969 
7,2 1290 1951,4 18587,9 2343 3700 968 968 
9,6 1290 1234,6 18587,9 0 3700 968 968 

12,0 1290 1731,3 18587,9 0 3700 968 968 
14,4 1290 2457,9 18593,1 2950 3700 968 968 
16,8 1293 3221,3 18630,1 3859 3859 970 970 
19,2 1300 4013,5 18733,7 4781 4781 975 975 
21,6 1308 4806,2 18847,2 5691 5691 981 981 
24,0 1308 5637,7 18847,2 6676 6676 981 981 
26,4 1308 4806,2 18847,2 5691 5691 981 981 
28,8 1300 4013,5 18733,7 4781 4781 975 975 
31,2 1293 3221,3 18630,1 3859 3859 970 970 
33,6 1290 2457,9 18593,1 2950 3700 968 968 
36,0 1290 1731,3 18587,9 0 3700 968 968 
38,4 1290 1234,6 18587,9 0 3700 968 968 
40,8 1290 1951,4 18587,9 2343 3700 968 968 
43,2 1292 2722,8 18616,7 3264 3700 969 969 
45,6 1297 3546,0 18688,7 4234 4234 973 973 
48,0 1308 4377,8 18847,2 5184 5184 981 981 
 

INDATA SKJUVARMERING 
MED G-JÄRN 
fck 35 Mpa 
fcd 23,333 MPa 
fyk 500 Mpa 
fywd 434,78 Mpa 
ν1 0,516  
αcw 1  
cotθ 1,65  
α 60 grader 
bw 3000 mm 
täckskikt 51 mm 
h 1400 mm 
Asw/s 
min 

3204,3 mm2/m 

 

 

DIMENSIONERING AV SKJUVARMERING MED G-JÄRN    
x 
[m] 

d 
[mm] 

Ved 
[kN] 

Vrd,max 
[kN] 

Asw/s [mm2/m] Asw/s dim 
[mm2/m] 

sl,max 
[mm] 

st,max 
[mm] 

0,0 1308 4377,8 25442,0 4434 4434 1547 981 
2,4 1297 3546,0 25228,1 3622 3622 1534 973 
4,8 1292 2722,8 25130,8 2792 3204 1528 969 



 

 

7,2 1290 1951,4 25091,9 2004 3204 1526 968 
9,6 1290 1234,6 25091,9 0 3204 1526 968 

12,0 1290 1731,3 25091,9 0 3204 1526 968 
14,4 1290 2457,9 25099,1 2524 3204 1527 968 
16,8 1293 3221,3 25148,9 3301 3301 1530 970 
19,2 1300 4013,5 25288,9 4090 4090 1538 975 
21,6 1308 4806,2 25442,0 4868 4868 1547 981 
24,0 1308 5637,7 25442,0 5710 5710 1547 981 
26,4 1308 4806,2 25442,0 4868 4868 1547 981 
28,8 1300 4013,5 25288,9 4090 4090 1538 975 
31,2 1293 3221,3 25148,9 3301 3301 1530 970 
33,6 1290 2457,9 25099,1 2524 3204 1527 968 
36,0 1290 1731,3 25091,9 0 3204 1526 968 
38,4 1290 1234,6 25091,9 0 3204 1526 968 
40,8 1290 1951,4 25091,9 2004 3204 1526 968 
43,2 1292 2722,8 25130,8 2792 3204 1528 969 
45,6 1297 3546,0 25228,1 3622 3622 1534 973 
48,0 1308 4377,8 25442,0 4434 4434 1547 981 
 

Tvärgående vridarmering i huvudbalk 

INDATA TVÄRGÅENDE 
VRIDARMERING 
Ak 2327789 mm2 
u 8800 mm 
α 90 grader 
fywd 434,78261 Mpa 
cotθ 1,65  
 

TVÄRGÅENDE VRIDARMERING   
x [m] (från 
ändstöd) 

Ted 
[kNm] 

d 
[mm] 

Ved 
[kN] 

Asw/s 
[mm2/m] 

smax 
[mm] 

0 4192,8 1308 1060,2 1255 981 
2,4 3850,7 1297 965,5 1153 973 
4,8 3486,6 1292 870,8 1044 969 
7,2 3147,2 1290 784,8 942 968 
9,6 2794,5 1290 696,9 837 968 
12 2484,4 1290 619,6 744 968 

14,4 2546,1 1290 635,1 762 968 
16,8 2771,6 1293 692,7 830 970 
19,2 2965,3 1300 745,3 888 975 
21,6 3043,7 1308 769,6 911 981 

24 3294,5 1308 833,0 986 981 



 

 

26,4 3043,7 1308 769,6 911 981 
28,8 2965,3 1300 745,3 888 975 
31,2 2771,6 1293 692,7 830 970 
33,6 2546,1 1290 635,1 762 968 

36 2484,4 1290 619,6 744 968 
38,4 2794,5 1290 696,9 837 968 
40,8 3147,2 1290 784,8 942 968 
43,2 3486,6 1292 870,8 1044 969 
45,6 3850,7 1297 965,5 1153 973 

48 4192,8 1308 1060,2 1255 981 
 

Samordning av byglar för tvärkraft och vridning 

 

S-AVSTÅND VRID-OCH SKJUVARMERING MED BYGLAR 
x [m] (från 
ändstöd) 

Skjuv Asw/s 
[mm2/m] 

Vrid Asw/s 
[mm2/m] 

Inre A/s 
[mm2/m] 

yttre A/s 
[mm2/m] 

s dim 
[mm] 

 

0 5184 1255 3050 2383 206  

2,4 4234 1153 2596 2028 242  

4,8 3700 1044 2260 1766 278  

7,2 3700 942 2182 1704 288  

9,6 3700 837 2101 1642 299  

12 3700 744 2027 1583 310  

14,4 3700 762 2094 1636 300  

16,8 3859 830 2189 1710 287  

19,2 4781 888 2607 2037 241  

21,6 5691 911 2992 2337 210  

24 6676 986 3452 2697 182  

26,4 5691 911 2992 2337 210  

28,8 4781 888 2607 2037 241  

31,2 3859 830 2189 1710 287  

33,6 3700 762 2094 1636 300  

36 3700 744 2027 1583 310  

38,4 3700 837 2101 1642 299  

40,8 3700 942 2182 1704 288  

43,2 3700 1044 2260 1766 278  

45,6 4234 1153 2596 2028 242  

48 5184 1255 3050 2383 206  

 

S-AVSTÅND VRID- OCH SKJUVARMERING MED G-JÄRN  
x [m] (från 
ändstöd) 

Skjuv Asw/s 
[mm2/m] 

Vrid Asw/s 
[mm2/m] 

Inre A/s 
[mm2/m] 

yttre A/s 
[mm2/m] 

s skjuv 
[mm] 

s vrid 
[mm] 

0 4434 1255 424 491 800 148 



 

 

2,4 3622 1153 424 491 800 175 
4,8 3204 1044 424 491 800 201 
7,2 3204 942 424 491 800 210 
9,6 3204 837 424 491 800 220 
12 3204 744 424 491 800 230 

14,4 3204 762 424 491 800 228 
16,8 3301 830 424 491 800 212 
19,2 4090 888 424 491 800 177 
21,6 4868 911 424 491 800 153 

24 5710 986 424 491 800 132 
26,4 4868 911 424 491 800 153 
28,8 4090 888 424 491 800 177 
31,2 3301 830 424 491 800 212 
33,6 3204 762 424 491 800 228 

36 3204 744 424 491 800 230 
38,4 3204 837 424 491 800 220 
40,8 3204 942 424 491 800 210 
43,2 3204 1044 424 491 800 201 
45,6 3622 1153 424 491 800 175 

48 4434 1255 424 491 800 148 
 

Skjuvning mellan liv och fläns 

INDATA SKJUVNING 
MELLAN LIV OCH FLÄNS 
hf 300 mm 
fyd 434,8 MPa 
fctd 1,5 MPa 
cotθf 2  
 

SKJUVNING MELLAN LIV OCH FLÄNS - TRYCKT FLÄNS    
x [m] (från 
stöd) 

MEd 
[kNm] 

d 
[m] 

beff 
[m] 

bf 
[m] 

Fd 
[kN] 

ΔFd 
[kN] 

ved 
[MPa] 

As/s 
[mm2/m] 

0 -1158,2 1,31 6,64 1,82 -269,7    
2,4 7184,9 1,31 6,64 1,82 1687,1 1956,8 2717,7 938 
4,8 13323,8 1,31 6,64 1,82 3140,7 1453,6 2018,9 697 
7,2 17311,5 1,31 6,64 1,82 4087,0 946,3 1314,3 453 
9,6 19158,8 1,31 6,64 1,82 4523,1 436,1 605,7 209 
12 18773,8 1,31 6,64 1,82 4432,2 -90,9 -126,2 44 

14,4 16338,9 1,31 6,64 1,82 3856,3 -575,9 -799,9 276 
16,8 11892,1 1,31 6,64 1,82 2801,2 -1055,1 -1465,4 506 
19,2 7142 1,30 6,64 1,82 1673,0 -1128,2 -1566,9 541 
21,6 2261,2 1,29 4,00 0,50 240,1 -1432,9 -1990,1 687 



 

 

24 -2588,5 1,29 4,00 0,50 -274,9 -515,0   
26,4 2261,2 1,29 4,00 0,50 240,1 1432,9 1990,1 687 
28,8 7142 1,30 6,64 1,82 1673,0 1128,2 1566,9 541 
31,2 11892,1 1,31 6,64 1,82 2801,2 1055,1 1465,4 506 
33,6 16338,9 1,31 6,64 1,82 3856,3 575,9 799,9 276 

36 18773,8 1,31 6,64 1,82 4432,2 90,9 126,2 44 
38,4 19158,8 1,31 6,64 1,82 4523,1 -436,1 -605,7 209 
40,8 17311,5 1,31 6,64 1,82 4087,0 -946,3 -1314,3 453 
43,2 13323,8 1,31 6,64 1,82 3140,7 -1453,6 -2018,9 697 
45,6 7184,9 1,31 6,64 1,82 1687,1 -1956,8 -2717,7 938 

48 -1158,2 1,31 6,64 1,82 -269,7    
 

SKJUVNING MELLAN LIV OCH FLÄNS - DRAGEN FLÄNS     
x [m] (från 
stöd) 

MEd 
[kN] 

d[m] beff 
[m] 

bf 
[m] 

nsf 
[st] 

nstot 
[st] 

Fd 
[kN] 

ΔFd 
[kN] 

ved 
[MPa] 

As/s 
[mm2/m] 

0 -9757,4 1,31 6,64 1,82 4,5 26,0 -
1434,6 

-1434,6 -1992,5 687 

2,4 -5488 1,31 6,64 1,82 4,5 26,0 -806,9 627,7 871,8 301 
4,8 -2577,9 1,31 6,64 1,82 2,0 21,0 -208,6 598,3 831,0 287 
7,2 -877,1 1,31 6,64 1,82 0,0 16,0 0,0 208,6 289,7 100 
9,6 -260,3 1,31 6,64 1,82 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0 
12 -640,4 1,31 6,64 1,82 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0 

14,4 -2111,8 1,31 6,64 1,82 2,0 21,0 -170,8 -170,8 -237,3 82 
16,8 -5240,5 1,31 6,64 1,82 5,0 27,0 -824,4 -653,5 -907,7 313 
19,2 -

10117,4 
1,30 6,64 1,82 5,5 41,0 -

1163,1 
-338,7 -470,4 162 

21,6 -
16740,2 

1,29 4,00 0,50 5,5 45,0 -
1763,9 

-600,9 -834,5 288 

24 -
26486,4 

1,29 4,00 0,50 5,5 28,0 -
4485,4 

-2721,4 -3779,8 1304 

26,4 -
16740,2 

1,29 4,00 0,50 5,5 45,0 -
1763,9 

600,9 834,5 288 

28,8 -
10117,4 

1,30 6,64 1,82 5,5 41,0 -
1163,1 

338,7 470,4 162 

31,2 -5240,5 1,31 6,64 1,82 5,0 27,0 -824,4 653,5 907,7 313 
33,6 -2111,8 1,31 6,64 1,82 2,0 21,0 -170,8 170,8 237,3 82 

36 -640,4 1,31 6,64 1,82 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0 
38,4 -260,3 1,31 6,64 1,82 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0 
40,8 -877,1 1,31 6,64 1,82 0,0 16,0 0,0 -208,6 -289,7 100 
43,2 -2577,9 1,31 6,64 1,82 2,0 21,0 -208,6 -598,3 -831,0 287 
45,6 -5488 1,31 6,64 1,82 4,5 26,0 -806,9 -627,7 -871,8 301 

48 -9757,4 1,31 6,64 1,82 4,5 26,0 -
1434,6 

1434,6 1992,5 687 

 



 

 

Samordning av tvärgående armering i flänsar 

S-AVSTÅND TVÄRGÅENDE FLÄNSARMERING   
x [m] (från 
ändstöd) 

Böjning Asw/s 
[mm2/m] 

Skjuv Asw/s 
[mm2/m] 

A/s ök 
[mm2/m] 

A/s uk 
[mm2/m] 

s ök 
[mm] 

s uk 
[mm] 

Kontroll 

0 2020 687 3142 565 100 200 OK 
2,4 2020 938 3142 565 100 200 OK 
4,8 2020 697 3142 565 100 200 OK 
7,2 2020 453 2244 404 140 280 OK 
9,6 2020 209 2244 404 140 280 OK 
12 2020 44 2244 404 140 280 OK 

14,4 2020 276 2244 404 140 280 OK 
16,8 2020 506 2244 404 140 280 OK 
19,2 2020 541 3491 628 90 180 OK 
21,6 2020 687 3491 628 90 180 OK 

24 2020 1304 3491 628 90 180 OK 
26,4 2020 687 3491 628 90 180 OK 
28,8 2020 541 3491 628 90 180 OK 
31,2 2020 506 2244 404 140 280 OK 
33,6 2020 276 2244 404 140 280 OK 

36 2020 44 2244 404 140 280 OK 
38,4 2020 209 2244 404 140 280 OK 
40,8 2020 453 2244 404 140 280 OK 
43,2 2020 697 3142 565 100 200 OK 
45,6 2020 938 3142 565 100 200 OK 

48 2020 687 3142 565 100 200 OK 
 

S-AVSTÅND TVÄRGÅENDE FLÄNSARMERING (G-JÄRN SOM SKJUVARMERING) 
x [m] (från 
ändstöd) 

Böjning Asw/s 
[mm2/m] 

Skjuv Asw/s 
[mm2/m] 

A/s ök 
[mm2/m] 

A/s uk 
[mm2/m] 

s ök 
[mm] 

s uk 
[mm] 

Kontroll 

0 2020 687 2244 808 140 140 OK 
2,4 2020 938 2244 808 140 140 OK 
4,8 2020 697 2244 808 140 140 OK 
7,2 2020 453 2244 808 140 140 OK 
9,6 2020 209 2094 754 150 150 OK 
12 2020 44 2094 754 150 150 OK 

14,4 2020 276 2094 754 150 150 OK 
16,8 2020 506 2094 754 150 150 OK 
19,2 2020 541 2618 942 120 120 OK 
21,6 2020 687 2618 942 120 120 OK 

24 2020 1304 2618 942 120 120 OK 
26,4 2020 687 2618 942 120 120 OK 
28,8 2020 541 2618 942 120 120 OK 
31,2 2020 506 2094 754 150 150 OK 



 

 

33,6 2020 276 2094 754 150 150 OK 
36 2020 44 2094 754 150 150 OK 

38,4 2020 209 2094 754 150 150 OK 
40,8 2020 453 2244 808 140 140 OK 
43,2 2020 697 2244 808 140 140 OK 
45,6 2020 938 2244 808 140 140 OK 

48 2020 687 2244 808 140 140 OK 
 

 

 



 

 

Bilaga 2 - Ritningar  













 

 

Bilaga 3 - Laster  



 Utdata Överbyggnad  

Prog.:RMV8I REV. 08.09.91.03          Date :28/11/2011    15:48  Page :     68 
Auth.: ** BENTLEY Systems Austria ** 
Skanska Sverige ABG÷teborg 

Herstadberg. Bro ÷ver dammar. 
Systemberõkning. Sign: MH 

                                 RESULT REPORT
          P:PRIMARY S:SECONDARY T:TOTAL S/R:SPLIT J/R:JOINED N:NORMAL
                                L:LOCAL G:GLOBAL

              Lkb_ULSA.sup 
                     MinMx     MinMx     MinMx     MinMx     MinMx     MinMx 

                     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L 
                        Nx        Qy        Qz        Mx        My        Mz 
     ELEM   X/L         KN        KN        KN       KNm       KNm       KNm 
    ------------------------------------------------------------------------------- 
      115 0.000     -349.3   -2433.2      60.6   -1987.1     499.1    4485.2 
      116 0.000     -326.0   -1687.7      66.8   -1778.9     587.2    9536.1 
      117 0.000     -296.3    -810.6      88.0   -1797.4     554.7   12509.4 
      118 0.000     -278.3     -54.3      45.8   -1923.5    -599.1   13726.1 
      119 0.000     -241.6     711.2      48.8   -2145.2    -468.0   13037.0 
      120 0.000     -219.7    1498.7      50.6   -2375.2    -333.8   10297.8 
      121 0.000     -196.9    2327.8      51.8   -2645.5    -202.8    5374.1 
      121 1.000     -167.8    3344.2      60.5   -3004.2     -81.4   -1735.7 

              Lkb_ULSA.sup 
                     MaxMx     MaxMx     MaxMx     MaxMx     MaxMx     MaxMx 

                     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L 
                        Nx        Qy        Qz        Mx        My        Mz 
     ELEM   X/L         KN        KN        KN       KNm       KNm       KNm 
    ------------------------------------------------------------------------------- 
      102 0.000    -1000.2   -2214.3     -62.1    2140.0      69.3   -2025.6 
      103 0.000    -1003.2   -1725.9     -11.3    1866.3      63.7    3121.5 
      104 0.000     -832.5   -1156.0     -23.9    1756.0       9.2    7108.9 
      105 0.000     -376.9    -573.9     -44.8    1733.4    -240.7    9947.6 
      106 0.000     -302.8      18.8     -50.8    1767.2    -409.9   13061.5 
      107 0.000     -278.1     770.8     -52.2    1856.5    -541.8   11901.3 
      108 0.000     -258.7    1650.1     -80.3    2003.4     756.5    9001.8 
      109 0.000     -242.3    2201.0     -70.3    2199.7     907.0    7338.8 
      110 0.000     -216.5    2890.8     -66.3    2341.3     924.7    1434.5 
      111 0.000     -243.7    3522.8     -88.2    2369.7     462.0   -4943.4 
      111 1.000     -205.4    4255.2     -75.4    2557.7     514.9  -14993.9 
      112 0.000    -3982.9   -3467.0     260.2    2479.1   -1561.2  -17095.0 
      113 0.000    -3952.5   -2691.5     143.5    2136.8     198.1   -4507.7 
      114 0.000    -3920.7   -2125.1      70.8    1971.5     706.3    1543.4 
      115 0.000    -3780.3   -1497.7       3.6    1904.3    1081.7    6578.3 
      116 0.000    -3316.7    -857.3     -54.3    1944.1    1091.4   10789.2 
      117 0.000    -3312.1    -139.1     -80.6    1999.9    1153.6   12010.4 
      118 0.000    -3318.1     457.8    -175.4    2187.6    1777.7   11878.0 
      119 0.000    -3317.9    1056.2    -168.5    2336.8    1330.5   10272.0 
      120 0.000    -3317.1    1676.8    -168.1    2550.7     906.0    6974.7 
      121 0.000    -3317.3    2299.8    -176.3    2825.1     512.7    1846.4 
      121 1.000    -3309.6    3144.7    -175.4    3197.9      90.8   -4705.7 

              Lkb_ULSB.sup 
                     MinMz     MinMz     MinMz     MinMz     MinMz     MinMz 

                     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L 
                        Nx        Qy        Qz        Mx        My        Mz 
     ELEM   X/L         KN        KN        KN       KNm       KNm       KNm 
    ------------------------------------------------------------------------------- 
      102 0.000    -5783.5   -2426.5     346.8     327.5      12.1   -9757.4 

Bilaga 2:135



 Utdata Överbyggnad  

Prog.:RMV8I REV. 08.09.91.03          Date :28/11/2011    15:48  Page :     69 
Auth.: ** BENTLEY Systems Austria ** 
Skanska Sverige ABG÷teborg 

Herstadberg. Bro ÷ver dammar. 
Systemberõkning. Sign: MH 

                                 RESULT REPORT
          P:PRIMARY S:SECONDARY T:TOTAL S/R:SPLIT J/R:JOINED N:NORMAL
                                L:LOCAL G:GLOBAL

              Lkb_ULSB.sup 
                     MinMz     MinMz     MinMz     MinMz     MinMz     MinMz 

                     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L 
                        Nx        Qy        Qz        Mx        My        Mz 
     ELEM   X/L         KN        KN        KN       KNm       KNm       KNm 
    ------------------------------------------------------------------------------- 
      103 0.000    -5736.7   -1422.1     242.3    -395.1     783.7   -5488.6 
      104 0.000    -5710.1   -1006.9     156.6    -441.3    1370.3   -2577.9 
      105 0.000    -5658.1    -456.9      87.1    -478.4    1857.1    -877.1 
      106 0.000    -5664.1     -41.4      11.6    -530.3    2303.6    -260.3 
      107 0.000    -5667.8     373.8     -80.6    -549.5    2421.0    -640.4 
      108 0.000    -2675.1    1092.0     -61.1    -284.0    1487.2   -2111.8 
      109 0.000     -999.4    1651.0     -48.0    -229.3     575.1   -5240.5 
      110 0.000     -992.0    2471.4     -70.3    -317.1     450.0  -10117.4 
      111 0.000     -989.2    3055.5     -91.1    -499.0     304.1  -16740.2 
      111 1.000    -1023.1    4615.3     -56.2     812.1    1154.7  -26486.4 
      112 0.000    -1320.5   -4657.3      58.6    -808.3     445.7  -26478.4 
      113 0.000    -1182.3   -3097.9      70.9     128.0    -208.3  -16687.4 
      114 0.000    -1147.7   -2509.4      50.8      53.2     -84.2   -9960.8 
      115 0.000    -1108.2   -1688.8      28.8      28.0      33.0   -5035.4 
      116 0.000    -2737.6   -1141.7     -21.3     152.3     555.2   -1688.0 
      117 0.000    -5664.4    -448.4     -35.5     500.4     545.1     190.9 
      118 0.000    -5647.4     -31.2    -208.0     335.0    1931.1     750.0 
      119 0.000    -5602.3     397.1    -134.4     224.9     907.2     296.3 
      120 0.000    -5610.4     989.3     -71.3     -15.9     316.6   -1326.8 
      121 0.000    -5612.9    1556.5     -80.4      67.5     193.3   -4363.6 
      121 1.000    -5591.9    2608.8    -108.1    -339.6      -6.4   -8938.2 

              Lkb_ULSB.sup 
                     MaxMz     MaxMz     MaxMz     MaxMz     MaxMz     MaxMz 

                     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L 
                        Nx        Qy        Qz        Mx        My        Mz 
     ELEM   X/L         KN        KN        KN       KNm       KNm       KNm 
    ------------------------------------------------------------------------------- 
      102 0.000     -405.0   -2825.2     392.4   -4068.0    -130.3   -1158.2 
      103 0.000     -401.9   -3044.6      84.2   -3182.5     117.6    7184.9 
      104 0.000     -377.0   -2206.2      81.3   -2694.3     362.6   13323.8 
      105 0.000     -417.9   -1323.5      77.5   -2018.6     633.0   17311.5 
      106 0.000     -468.2    -257.6      58.2    -999.2     670.3   19158.8 
      107 0.000     -419.6     495.4      22.6    -463.9     376.0   18773.8 
      108 0.000     -371.5    1328.1      23.0    -147.1     474.7   16338.9 
      109 0.000    -1341.9    2312.8     -66.0    -862.5     140.8   11892.1 
      110 0.000    -1972.7    2027.7     -91.2    -737.1     711.9    7142.0 
      111 0.000    -1941.8    2420.1    -118.9    -847.3     487.5    2261.2 
      111 1.000    -4937.8    1827.5    -252.7      25.8    2077.0   -2588.5 
      112 0.000    -5003.4   -1865.6     119.3     161.8    2173.7   -2470.2 
      113 0.000    -5027.9   -2186.0      72.8     403.8    1869.7    2466.0 
      114 0.000    -2062.9   -1973.3       1.2     178.5     564.5    7426.7 

Bilaga 2:136



 Utdata Överbyggnad  

Prog.:RMV8I REV. 08.09.91.03          Date :28/11/2011    15:48  Page :     70 
Auth.: ** BENTLEY Systems Austria ** 
Skanska Sverige ABG÷teborg 

Herstadberg. Bro ÷ver dammar. 
Systemberõkning. Sign: MH 

                                 RESULT REPORT
          P:PRIMARY S:SECONDARY T:TOTAL S/R:SPLIT J/R:JOINED N:NORMAL
                                L:LOCAL G:GLOBAL

              Lkb_ULSB.sup 
                     MaxMz     MaxMz     MaxMz     MaxMz     MaxMz     MaxMz 

                     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L 
                        Nx        Qy        Qz        Mx        My        Mz 
     ELEM   X/L         KN        KN        KN       KNm       KNm       KNm 
    ------------------------------------------------------------------------------- 
      115 0.000    -2079.5   -1934.8     -62.1    -786.6    1149.9   12319.0 
      116 0.000     -427.4   -1421.4     -80.7    -457.8     936.7   16792.3 
      117 0.000     -422.4    -591.5     -68.5    -129.1     666.7   19324.2 
      118 0.000     -419.3     167.3     -24.9     260.0     196.2   19799.4 
      119 0.000     -321.8    1303.7    -193.7    2022.2    1514.6   18033.3 
      120 0.000     -218.8    2452.5    -193.6    2460.0    1030.2   14077.0 
      121 0.000     -193.1    3362.9    -191.3    2949.4     552.7    7810.7 
      121 1.000     -237.5    2810.0     -17.9    2467.3      71.0    -794.4 

              Lkb_ULSB.sup 
                     MinQy     MinQy     MinQy     MinQy     MinQy     MinQy 

                     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L 
                        Nx        Qy        Qz        Mx        My        Mz 
     ELEM   X/L         KN        KN        KN       KNm       KNm       KNm 
    ------------------------------------------------------------------------------- 
      102 0.000    -3500.3   -4377.8     257.2    -197.7      -4.5   -5790.2 
      103 0.000    -3454.8   -3546.0     187.2    1391.6     617.7    3286.9 
      104 0.000    -3408.7   -2722.8     132.0    1215.4    1033.3    9648.5 
      105 0.000    -3364.2   -1951.4      93.3    1103.5    1418.6   13647.5 
      106 0.000    -3317.3   -1234.6      43.0    1080.5    1619.5   14050.8 
      107 0.000    -5104.9    -652.2      24.6     565.7    3104.2   11992.5 
      108 0.000    -5070.9    -120.0     -53.8     573.5    3134.8   11362.2 
      109 0.000    -5036.1     397.8    -131.8     545.6    2971.9    9417.7 
      110 0.000    -5000.5     899.9    -209.5     462.2    2615.3    6285.5 
      111 0.000    -4965.0    1384.3    -281.2     204.6    2183.7    1715.5 
      111 1.000    -4938.4    1810.8    -252.5      17.0    2081.1   -2613.2 
      112 0.000     -721.7   -5637.7      21.5   -2243.6     580.1  -24127.2 
      113 0.000     -673.2   -4838.8      15.6   -2126.9     465.2  -12478.5 
      114 0.000     -626.2   -4046.5      -0.4   -1813.0     565.2   -2213.6 
      115 0.000     -576.7   -3254.5       5.0   -1526.9     262.0    4876.9 
      116 0.000     -529.8   -2492.2      -6.0   -1092.8     277.4    9544.0 
      117 0.000     -653.8   -1767.2      -8.7    -882.4     226.9   12600.4 
      118 0.000     -607.8   -1039.5      -9.4    -692.0     156.4   13791.0 
      119 0.000     -567.6    -384.0      -8.5    -540.3     100.1   11394.8 
      120 0.000     -526.0     263.3      -8.5    -366.7      55.9    8809.5 
      121 0.000     -467.6     896.7       2.5     -91.1      -1.6    2681.3 
      121 1.000     -437.1    1411.7     -12.6      30.3       1.6   -1281.8 

              Lkb_ULSB.sup 
                     MaxQy     MaxQy     MaxQy     MaxQy     MaxQy     MaxQy 

                     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L 
                        Nx        Qy        Qz        Mx        My        Mz 
     ELEM   X/L         KN        KN        KN       KNm       KNm       KNm 
    ------------------------------------------------------------------------------- 
      102 0.000     -349.1   -1238.9      52.9    -314.4     -11.7   -1192.7 
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 Utdata Överbyggnad  

Prog.:RMV8I REV. 08.09.91.03          Date :28/11/2011    15:48  Page :     71 
Auth.: ** BENTLEY Systems Austria ** 
Skanska Sverige ABG÷teborg 

Herstadberg. Bro ÷ver dammar. 
Systemberõkning. Sign: MH 

                                 RESULT REPORT
          P:PRIMARY S:SECONDARY T:TOTAL S/R:SPLIT J/R:JOINED N:NORMAL
                                L:LOCAL G:GLOBAL

              Lkb_ULSB.sup 
                     MaxQy     MaxQy     MaxQy     MaxQy     MaxQy     MaxQy 

                     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L 
                        Nx        Qy        Qz        Mx        My        Mz 
     ELEM   X/L         KN        KN        KN       KNm       KNm       KNm 
    ------------------------------------------------------------------------------- 
      103 0.000     -353.5    -820.8      44.7    -336.9     113.5    1822.5 
      104 0.000     -367.4    -249.7      41.2     -62.1     258.3    8306.5 
      105 0.000     -371.1     367.5      34.4     229.5     391.6   10925.6 
      106 0.000     -376.9    1006.5      27.2     572.6     521.7   13303.8 
      107 0.000     -377.2    1731.3      20.4     935.0     653.9   12208.8 
      108 0.000     -377.4    2457.9      13.6    1259.8     786.6    9099.6 
      109 0.000     -375.6    3221.3      -1.0    1646.4     793.0    4466.4 
      110 0.000     -373.9    4013.5      -6.4    1879.3     938.9   -2752.7 
      111 0.000     -366.0    4806.2     -52.4     570.6     165.2  -12655.5 
      111 1.000     -363.5    5604.5     -55.5     623.9      83.3  -24174.9 
      112 0.000    -5003.4   -1864.3     119.3     158.7    2174.0   -2470.3 
      113 0.000    -5005.0   -1443.0      68.6      -2.7    1948.4    1954.4 
      114 0.000    -5006.9    -962.6      -4.0    -194.8    2075.8    6694.8 
      115 0.000    -5007.4    -460.2     -81.9    -219.3    2122.8    9977.8 
      116 0.000    -5006.5      57.2    -149.4    -228.4    1974.2   12070.5 
      117 0.000    -5007.0     586.2    -154.3    -383.9    1650.2   12845.3 
      118 0.000    -3195.7    1187.1     -81.8   -1195.0     583.2   14840.9 
      119 0.000    -3195.6    1916.6     -70.8   -1583.7     402.0   14612.2 
      120 0.000    -3195.1    2725.8     -56.0   -2042.9     186.6   10600.0 
      121 0.000    -3193.5    3623.7     -56.1   -2547.5      60.2    4073.6 
      121 1.000    -3189.7    4572.2     -56.8   -3116.1     -85.2   -5474.3 

              Lkb_ULSB.sup 
                     MinMx     MinMx     MinMx     MinMx     MinMx     MinMx 

                     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L 
                        Nx        Qy        Qz        Mx        My        Mz 
     ELEM   X/L         KN        KN        KN       KNm       KNm       KNm 
    ------------------------------------------------------------------------------- 
      102 0.000    -3474.5   -3480.3     574.8   -4192.8    -134.2   -5758.2 
      103 0.000    -3433.5   -2738.1     360.5   -3850.7     876.5    2147.5 
      104 0.000    -3393.3   -2012.1     299.2   -3486.6    1732.8    8800.1 
      105 0.000    -3454.1   -1277.6     243.7   -3147.2    2497.0   12809.3 
      106 0.000    -3410.0    -575.2     184.4   -2794.5    3085.9   13244.0 
      107 0.000    -3822.8      74.4     119.4   -2480.9    3720.6   12235.6 
      108 0.000    -3860.6    1077.6    -106.2   -2202.3    1726.1   10632.2 
      109 0.000    -3853.2    1879.7    -183.8   -2299.5    1130.7    4062.8 
      110 0.000    -3853.9    2528.6    -232.1   -2546.2    1004.0   -2375.4 
      111 0.000    -3851.5    3130.9    -307.8   -2950.3     209.2   -9285.8 
      111 1.000    -3851.5    3767.3    -325.3   -3287.1    -913.6  -18553.8 
      112 0.000     -379.0   -4352.7     121.6   -3072.3    1910.9  -16117.4 
      113 0.000     -378.5   -3816.9      83.9   -2902.7     553.3   -9784.5 
      114 0.000     -376.3   -3164.8      92.7   -2766.1     529.8   -1774.1 
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 Utdata Överbyggnad  

Prog.:RMV8I REV. 08.09.91.03          Date :28/11/2011    15:48  Page :     72 
Auth.: ** BENTLEY Systems Austria ** 
Skanska Sverige ABG÷teborg 

Herstadberg. Bro ÷ver dammar. 
Systemberõkning. Sign: MH 

                                 RESULT REPORT
          P:PRIMARY S:SECONDARY T:TOTAL S/R:SPLIT J/R:JOINED N:NORMAL
                                L:LOCAL G:GLOBAL

              Lkb_ULSB.sup 
                     MinMx     MinMx     MinMx     MinMx     MinMx     MinMx 

                     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L 
                        Nx        Qy        Qz        Mx        My        Mz 
     ELEM   X/L         KN        KN        KN       KNm       KNm       KNm 
    ------------------------------------------------------------------------------- 
      115 0.000     -354.8   -2422.7      67.2   -2532.9     990.3    6102.9 
      116 0.000     -318.1   -1374.8     117.0   -2298.8     463.5   10403.6 
      117 0.000     -295.9    -685.5     122.9   -2442.3     732.2   13572.6 
      118 0.000     -280.8      24.0      68.3   -2642.7    -837.4   14860.6 
      119 0.000     -239.8     762.8      74.6   -2924.1    -677.5   14124.0 
      120 0.000     -218.0    1533.8      79.7   -3215.5    -498.5   11200.4 
      121 0.000     -195.4    2345.9      84.7   -3544.0    -307.9    5926.8 
      121 1.000     -156.0    3737.8      88.6   -3976.5    -109.3   -1703.7 

              Lkb_ULSB.sup 
                     MaxMx     MaxMx     MaxMx     MaxMx     MaxMx     MaxMx 

                     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L 
                        Nx        Qy        Qz        Mx        My        Mz 
     ELEM   X/L         KN        KN        KN       KNm       KNm       KNm 
    ------------------------------------------------------------------------------- 
      102 0.000    -1011.6   -2489.1    -103.1    2958.8      95.2   -2063.5 
      103 0.000    -1018.5   -1940.0     -32.2    2629.0      37.6    4094.4 
      104 0.000     -850.5   -1294.2     -50.8    2485.6     -95.9    8705.7 
      105 0.000     -398.9    -667.1     -69.2    2440.5    -390.1   11913.2 
      106 0.000     -301.8     -53.8     -72.9    2450.6    -602.1   14278.2 
      107 0.000     -278.5     651.1     -71.7    2484.4    -757.8   13045.3 
      108 0.000     -258.9    1694.5     -88.2    2546.1    1276.8   10464.3 
      109 0.000     -240.3    2211.3    -105.3    2771.6     951.6    8072.5 
      110 0.000     -213.2    2887.0     -99.2    2965.3     943.2    2195.3 
      111 0.000     -234.9    3509.2    -118.3    3043.7     460.3   -4212.0 
      111 1.000     -191.6    4239.6    -102.0    3294.5     528.1  -14464.8 
      112 0.000    -4053.4   -3817.1     266.1    3189.3   -1627.7  -18497.3 
      113 0.000    -4017.6   -2986.5     133.8    2772.0     462.1   -4895.1 
      114 0.000    -3974.0   -2311.2      80.9    2566.5     547.9    3175.7 
      115 0.000    -3790.8   -1657.0      14.8    2500.1     913.7    8564.8 
      116 0.000    -3326.2    -676.5     -85.1    2539.6    1555.0   12405.5 
      117 0.000    -3329.8     -84.2     -95.9    2668.4    1358.9   14061.9 
      118 0.000    -3343.9     526.1    -223.0    2911.1    2256.6   14068.3 
      119 0.000    -3348.9    1160.5    -219.1    3092.7    1718.3   12296.7 
      120 0.000    -3352.9    1824.6    -221.9    3374.8    1189.4    8592.5 
      121 0.000    -3356.1    2524.8    -224.3    3738.4     654.5    2816.9 
      121 1.000    -3349.6    3540.4    -226.6    4239.4     120.3   -5022.2 

               Lkb_ULS.sup 
                     MinMz     MinMz     MinMz     MinMz     MinMz     MinMz 

                     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L     T:J:L 
                        Nx        Qy        Qz        Mx        My        Mz 
     ELEM   X/L         KN        KN        KN       KNm       KNm       KNm 
    ------------------------------------------------------------------------------- 
      102 0.000    -5783.5   -2426.5     346.8     327.5      12.1   -9757.4 
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