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I 

Förord 
 

Examensarbetet är den avslutande delen av våra studier till Civilingenjör inom Väg- och 

vattenbyggnad med inriktning konstruktion på Luleå tekniska universitet. Examensarbetet har 

utformats som ett utvecklingsprojekt i samarbete med Martinsons Träbroar, där behovet av 

uppdaterad beräkningsmetodik för fackverksbroar täcktes av examensarbetet. 

Vi vill passa på att tacka alla inblandade personer som stöttat oss med sin kunskap, tid och 

engagemang och på så sätt gjort det möjligt för oss att utföra detta examensarbete. Det har 

varit en otroligt lärorik tid och vi har tillgodogjort oss erfarenheter vilka kommer vara till stor 

nytta i framtiden.  

Martinsons Träbroar har gett oss möjligheten att alltid vara nära till support med möjlighet till 

kontorsplats och ständigt öppna dörrar för frågor. Stort tack till Peter Jacobsson, Fredrik 

Eliasson, Emil Martinson och Peter Östlund för all hjälp och den tid ni lagt ner på oss. 

Vi vill även tacka vår handledare på Luleå tekniska universitet Helena Johnsson som hjälpt 

oss under arbetet och lett projektet i rätt riktning då frågor uppstått.  Alla inblandade har hjälpt 

oss att få ut det bästa och mesta av vårt examensarbete. Tack!  

 

Luleå, februari 2013 

Kristoffer Malm och Per Wahlberg 
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Sammanfattning 

Träbroar blir allt populärare. Priset och de korta monteringstiderna gör att det byggs fler och 

fler broöverbyggnader i trä. En träbro har en hållbarhet och bärighet som är fullt jämförbar 

med broar i andra material och sedan trä som material blivit mindre begränsat i normen sen ett 

antal år tillbaka, har trä-broöverbyggnader blivit mer representerat ute i samhället. Martinsons 

Träbroar har idag möjlighet att producera likväl gång- och cykelbroar som avancerade 

vägbroar, anpassade för tung fordonstrafik. Med en broöverbyggnad av fackverkstyp lämpar 

sig bron som gång- och cykelbro med spännvidder upp till dryga trettio meter. Denna typ av 

bro lockar såväl privata kunder som statliga i form av Trafikverket och kommuner. 

Syftet med examensarbetet är att ta fram en beräkningsmetodik för just Martinsons 

fackverksbro i trä för gång- och cykeltrafik. Denna beräkningsmetodik presenteras i form av 

ett beräkningsdokument i Excel anpassat för Eurokod och TRVFS 2011:12 samt arbete med 

statik och dynamikprogrammet Multiframe. Detta skall förbättra och anpassa 

dimensioneringen till de nya kraven som ställs på en bro av denna typ, både för brott- och 

bruksgränstillstånd.  Tidigare normkrav och specifikationer krävde sin speciella 

beräkningsgång och modelleringsmetod, i och med övergången till nya normer krävs således 

en uppdatering av hela dimensioneringsprocessen för att få ett så effektivt 

dimensioneringsarbete som möjligt. 

Inledningsvis utfördes en litteraturstudie med syfte att studera de tidigare 

beräkningsmetoderna samt avstämning med de nya normerna som berörs i en dimensionering 

av en fackverksbro i trä. Då modellering och beräkning i stort bygger på varandra, skedde 

arbete med dessa simultant. En systemmodell i Multiframe tillförde snittkrafter för 

dimensionering av var enskilt element, vilket strukturerades upp i beräkningsdokumentet.  

Utöver de nödvändiga beräkningsmoment som bygger upp stommen i beräkningsmetodiken 

har stor vikt lagt på att få ett användarvänligt och layoutmässigt tilltalande gränssnitt i 

slutprodukten.  

Resultatet av examensjobbet mynnar i ett beräkningsdokument, som i komplement till 

passande statikprogram är kapabelt att hantera en fullständig lastberäkning och 

dimensionering för en fackverksbro i trä enligt Eurokod och TRVFS 2011:12. Jämfört med 
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dagslägets projekteringsgång skall detta underlätta och effektivisera projekteringsarbetet i 

projekt där en fackverksbro i trä är lämplig.  
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Abstract 

The popularity of wooden bridges is increasing. As a result of the price and the short 

assembly time of wooden bridge, more and more are built. A wooden bridge has the durability 

and the capacity comparable with bridges in other materials and since wood as a material 

became less restricted in the standard a few years back, wooden superstructures of bridges 

have become more frequent. Martinsons Träbroars wooden bridges are able to produce 

pedestrian and bicycle bridges as well as advanced road bridges, adapted to heavy vehicle 

traffic. With a truss superstructure, the bridge is suitable for pedestrian- and bicycle traffic 

with a span up to more than thirty meters. This type of bridge attracts both private customers 

and government companies, such as Trafikverket. 

The purpose of the thesis is to develop a methodology of calculation for Martinsons Träbroars 

wooden truss bridge. This methodology of calculation is presented in the form of a 

computational document adapted for Eurocode and TRVFS 2011:12 and in collaboration with 

the static and dynamic calculation program Multiframe. This will improve and adapt the 

design to the new demands placed on a bridge of this type, both for strength and 

serviceability. Earlier requirements and specifications in the standards were met by a certain 

modeling methodology, with the transition to new standards an update of the entire design 

process is required to ensure the most efficient work during the computation and design stage. 

Initially, a literature study was performed in order to examine the earlier methods of 

calculation and what affects the changes in the new standards had to the design of a wooden 

truss bridge. Since modeling and computation in general are based on each other, the work 

with modeling and computation happened simultaneously. A system model from Multiframe 

brought the section forces for the design of each individual element, which was organised in 

the calculation document. 

In addition to the necessary computing elements that make up the backbone of the calculation 

methodology a lot of time has been spent on getting a user-friendly and layout appealing 

interface in the final product. 

As a result of the thesis a calculation document has been produced, that in addition to the 

statics program is capable of handling a full load calculation and design of a truss bridge of 

wood according to Eurocode and TRVFS 2011:12. Compared with the current design process 
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this will make the work easier and more effective, when designing a wooden truss bridge.
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1 Inledning 

För att möta de krav som ställs på gång- och cykelbroar av fackverksmodell i trä enligt 

Eurokod krävs en uppdatering av beräknings- och modelleringsgången hos Martinsons 

Träbroar. Målet med detta examensarbete är att effektivisera och underlätta just 

dimensioneringen av en gång- och cykelbro av tidigare nämnd modell hos Martinsons 

Träbroar. 

1.1 Bakgrund 

Förädlat trä som byggmaterial har i nuläget en växande position i byggbranschen, limträ 

används till bland annat stommar i hallbyggnader, bostäder samt som bärande delar i broar av 

olika slag. Genom en djupare miljömedvetenhet hos byggbranschen och satsningar från hög 

ort såsom regeringens satsning på Skogsriket (Regeringen, 2011) och Nationella 

träbyggnadsstategin (Regeringen, 2004), har trä som byggmaterial lyfts fram och projekt med 

bostadshus helt i trä och träbroar blivit allt vanligare. 

Tidigare har trä som byggmaterial varit begränsat i både norm och i form av kunskapen hos 

yrkesgrupper som har möjlighet att påverka materialval i projekt. Normutvecklingen de 

senaste decennierna har drygat ut träkapitlet och gjort det mer omfattande vilket i sin tur ger 

branschen mer att ta till sig och tillgodogöra sig i form av kunskap och erfarenhet. Med 

övergången till Eurokoder har trä som byggmaterial fått nya förhållningsregler vilket gör att 

nya krav ställs på dimensioneringsprocessen. Svenskt Trä har i sin träguide uttalat sig om de 

nya normerna angående brodelen där de menar att den kommer att ha stor betydelse för den 

framtida möjligheten att bygga träbroar. (Svenskt Trä, 2012). 

Martinsons Träbroar har sedan länge varit ensamma i Sverige om att producera gång- och 

cykelbroar av fackverksmodell i trä. Dessa broar finns representerade från norr till söder och 

är populära, mycket på grund av sitt attraktiva utseende. Just fackverket som bygger på 

diagonaler i kryss och sidosträvningar ger bron ett säreget utseende jämfört med andra gång-

och cykelbroar i trä. Farbanan utförs med slitplank på längsgående åsar och trall eller med 

tätskikt och asfaltbeläggning. Detta ger en teknisk livslängd på fyrtio år och lämpliga 

spännvidder på cirka arton till trettiotvå meter. 
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Figur 1. Uppbyggnad av Fackverksbro enligt Martinsons Träbroar (Martinsons Träbroar AB, 2013). 

Förutom utseendet besitter träbroar även konkurrenskraft i och med den lätta vikten och 

möjligheten till färdigställning i fabrik, vilket möjliggör kort monteringstid ute i fält och på så 

sätt låga monteringskostnader.  

För att fortsätta hålla en stark position på marknaden där fackverksbroar i trä passar har 

Martinsons Träbroar önskat uppdatera sin dimensioneringsprocess och anpassa den till 

Eurokod. I denna uppdatering finns även utrymme för effektivisering av beräkningsarbetet. 

1.2 Syfte och mål 

Målet med examensarbetet är att ta fram en beräkningsmall för användning i 

dimensioneringsprocessen av en fackverksbro i trä. Beräkningsmallen skall ge möjlighet att 

samla all relevant information om resultat och använda metoder för att återge en 

granskningsbar rapport. Vid uppenbara normskillnader med inverkan på dimensioneringen av 

en fackverksbro skall enklare jämförelser utföras för att öka förståelsen av den nya normen.    

Syftet med examensarbetet är att effektivisera, underlätta samt anpassa beräknings- och 

dimensioneringsprocessen till Eurokod-normen för ett projekt som ligger inom det avsedda 

användningsområdet.  

1.3 Avgränsningar 

För att ta fram en användbar modell som kan fylla den funktion som realiserar målen krävs att 

vissa avgränsningar gäller för arbetet.  

Det framtagna verktyget skall endast vara anpassat för Martinsons Träbroars fackverksbro 

samt endast för de geometriska avgränsningar som ligger i det realistiska spannet för 

användningsområdet gällande aktuell brotyp. Materialdata som används i verktyget kommer 
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anpassas efter vad som i dagsläget används av Martinsons Träbroar, dock skall utrymme för 

uppdatering av materialdata förberedas. Med tidigare nämnda avgränsningar och anpassningar 

kommer även ett krav från beställaren att verktyget ej är fritt att sprida utan endast är tillåtet 

att användas av Martinsons Träbroar. 

Normer som används i verktyget är begränsat till Eurokod 0,1,3,5 och 9 samt med stöd av de 

nationella valen i Trafikverkets föreskriftssamling TRVFS. 
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2 Metod 

I upptakten till examensarbetet etablerades en bra kontakt med Martinsons Träbroar genom ett 

tidigt informationsmöte där examensarbetarna och ansvariga på Martinsons Träbroar tog fram 

projektplan och skapade en tydlig målbild. Detta underlättade själva starten av arbetet då 

informationskanaler och prioriteringar redan var utstakade. 

2.1 Tillvägagångsätt 

Arbetet startade med att en litteraturstudie omfattande liknande redan utförda projekt för att få 

en förståelse av vad som efterfrågades från Martinsons Träbroar. Problemformulering 

upprättades sedan i samråd med handledare från Luleå tekniska universitet. Efter första 

besöket hos Martinsons Träbroar i Kroksjön där genomförandet planerades, upprättades en 

projektplan där projektet beskrevs i detalj. Under examensarbetets tjugo veckor har cirka två 

dagar varje vecka inneburit arbete i Kroksjön, som till en början användes till inlärning av 

modelluppbyggand och normuppbyggnad, med handledning av ansvariga på Martinsons 

Träbroar. Efter introduktionsfasen användes dessa tillfällen mer till frågor och stöd från 

konstruktörerna på Martinsons Träbroar. Material att tillgå på kontoret innefattade, stationära 

datorer placerade i eget kontor vilket möjliggjorde ett effektivt arbete med bra möjlighet till 

snabb respons vid frågor angående projektet.  

Under projektet hölls sex stycken referensgruppsmöten där projektets status redovisades och 

större frågor diskuterades med konstruktörerna på Martinsons Träbroar. Det hölls även tre 

stycken styrguppsmöten där examinator från Luleå tekniska universitet respektive Martinsons 

Träbroar kunde föra sin talan. På dessa möten stämdes projektet av mellan de olika parterna 

och administrativa frågor diskuterades. 

Martinsons Träbroar har bidragit med handledare, projekt, finansiering och material för 

genomförande av detta arbete. Luleå tekniska universitet har tillhandahållit handledare. Tiden 

för examensarbetet har varit begränsat till tjugo veckors heltidsstudier som motsvarar trettio 

högskolepoäng. 
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2.2 Informationsinsamling 

För att upplägget i beräkningsrapporten ska likna de gamla rapporterna granskades gamla 

projekt. Eftersökningen i rapporter från gamla projekt inriktade sig på projektet som 

innefattade liknande delar som återfanns i den fackverksbro som eftersträvades, detta gav en 

helhetsbild av hur det bland annat kunde se ut med olika slitlager samt vilken inverkan 

slitlagret gav på kringliggande konstruktionselement. 

Under projektet har diskussionstillfällen förekommit med konstruktörerna på Martinsons 

Träbroar i form av referensgruppsmöten och Eurokodmöten. På dessa möten har frågor 

angående detaljlösningar och problem med den nya normen diskuterats. Detaljlösningar har 

inte alltid varit detsamma utan de har ändrats mellan projekt och på dessa möten har 

konstruktörerna enats om vilken typ av lösning som beräkningsdokumentet ska använda.  

När stora skillnader mellan de nya beräkningarna enligt Eurokod och de gamla från Boverkets 

konstruktionsregler uppkommit har undersökningar gjorts för att få en förståelse över vad som 

har förändrats mellan normerna. Exempel på detta finns beskrivet i kapitel 4, resultat. 

Rent utseendemässig skall inga förändringar göras mer än på detaljnivå vilket betyder att 

Martinsons fackverksbroar kommer fortsätta se ut som tidigare. För initiell förståelse av brons 

uppbyggnad studerades bilder från olika byggskeden av fackverksbroar uppförda av 

Martinsons Träbroar AB. 

 

 

Figur 2. Martinsons fackverksbro, Kävlingeån. Byggår 2008, längd 30m, bredd 3m. (Martinsons Träbroar AB, 2013) 
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2.3 Modellering 

Beräkningsdokumentet förutsätter en uppbyggnad av beräkningsmodellen enligt krav som 

specificerats i verktyget. Det som förutsätts är bland annat placering av laster, 

fjäderkonstanter vid upplagspunkter, ledade knutpunkter, placering av systemlinjer och 

materialparameterar.  

Martinsons Träbroar använder ett beräkningsverktyg som heter Multiframe och utvecklas av 

Formsys vilket ägs av Bentley Systems (Formsys, 2013). Beräkningsdokumentet är därefter 

anpassat till Multiframe för att underlätta uppbyggnaden av modellen för Martinsons 

Träbroar. Det går även att använda andra program eller göra handberäkningar utifrån 

dokumentet, om behovet finns. 

2.4 Metodkritik 

Stora delar av beräkningarna använder beräkningsmetoder som använts i gamla projekt, men 

nu omarbetade till Eurokod. Om de antaganden och metoder som tidigare beräkningar 

baserats på visat sig vara felaktiga kan följdfel som inte uppmärksammas uppstå. För att 

motverka detta har varje diffus beräkning kontrollerats med referensgruppen för att avgöra om 

den skall ändras eller behållas oförändrad.  

Granskningen av beräkningsverktyget står Martinsons Träbroar för. Eftersom det är ett litet 

företag och en liten konstruktionsgrupp kommer få personer att använda och granska 

dokumentet vilket gör att risken för att fel inte upptäcks minskas. 
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3 Teori  

I detta kapitel presenteras vissa delar av den bakomliggande teori som använts för 

brouppbyggnad och beräkningar. 

3.1 Brons uppbyggnad  

I princip kan en fackverksbro i trä enkelt beskrivas genom bilderna nedan i sektion och 

elevation. 

 

Figur 3. Principskiss elevation 

Här, i en principskiss över bron i elevation, syns fackverket som bygger upp räcket och består 

av trycköverförande diagonaler i trä och vertikala dragstag i stål samt över- och underram. 

Fackverket verkar kraftupptagande då bron belastas med vertikala krafter såsom trafik över 

bron och egentyngd. Fackverksbroar från Martinsons Träbroar byggs oftast med en 

överhöjning av ramarna, detta bidrar till ett attraktivt utseende samt hjälp till att klara krav på 

bygghöjden. Fackverken på var sida bron är de huvudsakliga bärverksdelarna och ifall 

transportmöjligheten ges byggs över- och underram i ett stycke. I annat fall kan uppdelning 

ske för senare montage på plats med inslitsade dymlingsplåtar.  
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Figur 4. Principskiss sektion med slitlager av åsar och trall. 

I sektion syns placeringen av de olika byggdelarna samt hur de samverkar i konstruktionen 

med infästningspunkter för stålstag i över- och underram samt hur vindkryssen i plan sträcker 

sig mellan underramarna. Horisontella krafter i form av vind tas i sidosträva och vindkryss i 

plan. 

3.1.1 Skillnad i uppbyggnad beroende på slitlager 

Martinsons Träbroar levererar fackverksbroar med olika slitlager beroende på kundens krav 

samt brons ändamål. De två alternativ som ges är slitlager av trä eller asfalt. Uppbyggnaden 

av farbanan skiljer sig väsentligt beroende vilket av dessa slitlager som blir rådande. 

Uppbyggnaden ovanför tvärbalken mellan räckena skiljer sig för de olika slitlagren vilket 

illustreras i Figur 5. 

 

Figur 5. Alternativ av slitlager. 
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Skillnaden av slitlager ger stor inverkan på egenvikten och har således stor inverkan på 

dimensioneringen av resten av de bärande delarna i bron. 

3.2  Beräkningsverktyg 

Beräkningsverktyget som är uppbyggt i Microsoft Office Excel bygger på linjär-elastiska 

beräkningar. Alla beräkningar har grund utifrån de olika Eurokoderna med tillägg av 

Trafikverkets författningssamling, TRVFS 2011:12. Alla förband i konstruktionen förutsätts 

vara fullt ledad, viss inspänning kan finnas men ett antagande om led har bedömts fullt 

rimligt. De flesta förbanden för över krafter med anliggningstryck mellan de olika delarna 

som till exempel vertikalerna till över- och underram där det sker med lastfördelningsbrickor 

av stål eller aluminium.  

3.3 Användning av Multiframe 

För beräkning av bland annat snittkrafter till dimensionering används Multiframe vilket är ett 

statik- och dynamikprogram i 3D vilket använder sig av beräkning med ramanalys. 

Multiframe ger konstruktören kontrollmöjlighet i alla brons delar och knutpunkter för kontroll 

av snittkraftsstorlekar.  

Modelluppbyggnad i Multiframe görs innan laster och lastfall appliceras. Endast verksamma 

element implementeras i modellen för att underlätta för programmet. Eventuell överhöjning 

av bron modelleras ej på grund av dess minimala inverkan på kraftfödet samt den stora 

arbetsbörda det innebär att ta fram detta i Multiframe. 

 

Figur 6. Modell i Multiframe 

Maximala värden på krafter förs in som dimensionerande till beräkningsverktyget i Excel.  
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Figur 7. Exempel på snittkrafter i överram. 

Multiframe ger konstruktören information ombrons dynamik i form av egenfrekvenser för 

hela bron och deformationer av de olika byggdelarna. Information från Multiframe erhålls då 

rätt svängningsmod identifierats och valts för granskning.   

När balkar och strävor är utsatta för tryck och moment behövs en knäcklängd och en 

vippningslängd för att kunna dimensionera bärverksdelarna. Eftersom det inte finns några 

element som är utsatta för något nämnvärt moment sätts vippningslängen till hela elementets 

längd för beräkning på säker sida. Knäcklängden däremot tas utifrån Multiframe som själv 

kan beräknar knäcklängden för de olika bärverksdelarna som sedan dimensioneras i 

beräkningsverktyget. 

3.4 Antaganden 

Här beskrivs olika antaganden som gjorts då normen uppfattats som oklar. 

3.4.1 Horisontallast från trafik och servicefordon 

Enligt Eurokod 5.4 (2) (Swedish Standards Institute, 2003): 

 

”Det karakteristiska värdet på horisontalkraften bör utgöras av det största av följande två 

värden: 

— 10 procent av den totallast som motsvarar den jämnt utbredda lasten (5.3.2.1), 

— 60 procent av totala tyngden av servicefordon, (5.3.2.3-(1)P).” 
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Enligt tabell 5.1 i EN 1991-2 skall lasterna kombineras ihop med vertikalkrafterna från den 

utbredda lasten och servicefordon, se figur 8.

 

Figur 8. Kombination av laster enligt tabell 5.1 (Swedish Standards Institute, 2003). 

Enligt figur 8 används den större av horisontallasterna till de båda vertikallasterna. Detta har 

inte tillämpats utan vertikallasten kombineras ihop med tillhörande horisontallast. Denna 

ingenjörsmässiga bedömning görs på grund av att det inte är något krav på hur 

horisontalkraften ska beräknas utan bara ett förslag till beräkning, det behandlas ej heller i 

nationella bilagan, TRVFS 2011:12. Bedömning har gjorts att det i verkligheten är mest 

troligt att vertikallast från en lastkälla aldrig uppstår samtidigt med horisontalkraft från en 

annan källa. Detta då vertikallaster från de olika källorna ej kan belasta bron samtidigt. 

3.4.2 Horisontalstabilisering i tvärled 

Enligt kapitel 5 (Swedish Standards Institute, 2003) som behandlar just gång- och cykelbroar 

står inget specifikt som behandlar horisontalstabilisering i tvärled. Endast en anmärkning i 5.4 

(3) ger viss härledning: 

”ANM. Denna kraft är normalt tillräcklig för att säkerställa gångbroars stabilitet i längdled. 

Däremot är inte den horisontella sidostabiliteten säkrad, vilket bör göras genom att beakta 

andra laster eller genom att vidtaga lämpliga åtgärder vid dimensioneringen.” 

 

Med denna anmärkning antogs vindlasten som tillräcklig faktor för att dimensionera bron i 

tvärled, så även i stabiliseringssyfte. 
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4 Resultat 

Då verktyget är företagspecificerat och ej menat för allmänheten presenteras endast tanken 

bakom det resulterande beräkningsverktyget. Full funktion och användbarhet garanteras av 

Martinsons Träbroar.  

4.1 Beräkningsdokument 

Beräkningsverktyget realiserades som ett dokument i Excel uppbyggt med flikar 

kategoriserade enligt syfte. Verktyget är först och främst anpassat till arbetsflödet och är 

därav organiserat efter kronologist arbetsföljd.  

 

Figur 9. Flikar i verktyget. 

Nedan följer presentation av de olika flikarna i den ordning verktyget avser att man arbetar, 

de olika nyanserna av orange anger att fliken innehåller celler för manuellt ifyllt värde. 

Projektinformation 

Fliken längst till vänster är startpunkten i verktyget, denna flik innehåller näst intill enbart 

celler för manuell ifyllnad. Projektförutsättningar såsom plats och tänkt brogeometri anges 

här. En första ansats till samtliga elements geometri anges dessutom här för att kunna 

generera viss egentyngdsdata för vidare modellering. Det är under denna flik all information 

om brons uppbyggnad skall föras in. Valda parametrar såsom val av slitlager, ifall 

servicefordon kan köra ut på bron och detaljer i uppbyggnaden påverkar rapportflikens layout.   

Indata Multiframe 

Andra fliken i ordningen är uppdelad i tre delar. Första delen ger nödvändiga värden på 

brogeometrin samt randvillkor för att ta fram en modell i Multiframe. Andra delen visar 

värden på laster samt deras placering med mått från noder enligt Multiframe. Tredje delen 

föreslår de mest relevanta lastkombinationer och ger en tydlig vy över den kombinationen 

som skall göras i Multiframe. 
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Dimensionering 

Efter modellering och beräkning av bron i Multiframe skall snittkrafter som är intressanta för 

dimensioneringen lokaliseras. De intressanta krafterna läggs in i fliken ”Utdata Multiframe” 

och en kontroll av utnyttjande visas utifrån de antagna dimensionerna. Ifall utnyttjande över 

hundra procent erhålls skall iteration med nya dimensioner och ny beräkning med uppdaterad 

modell göras. Då önskad nivå på utnyttjande är uppnådd genom hela bron avslutas 

projekteringen och utskrift av genererad rapport följer. 

Rapport 

Rapportfliken sammanfattar alla beräkningar och antaganden som kontrolleras i verktyget.  

Tabell 1. Innehållsförteckning Rapport 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
     

SIDA 

            
1. Beräkningsförutsättningnar 

     
1.1  

            
2. Systemfigurer 

       
2.1  

            
3. Material 

        
3.1 - 4  

            
4. Laster 

        
4.1 - 8 

    Brottgräns     

        
5. Överram 

        
5.1 - 3 

            
6. Underram 

        
6.1 - 3 

            
7. Tvärbalk 

        
7.1 - 3 

            
8. Diagonaler 

        
8.1 - 2 

            
9. Knap 

        
9.1  

            
10. Vertikalstag 

     
10.1  

            
11. Vindstag 

        
11.1 - 2  

            
12. Sidosträva 

        
12.1 - 2  

            
13. Åsar & Trall / Platta 

       
13.1 - 3 

            
14. Lager 

        
14.1 - 2 

    Bruksgräns     

        
15. Deformationer 

       
15.1  

            
16. Svängningar 

        
16.1  
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Rapporten håller sådan standard att granskning av utomstående part kan ske genom att följa 

beräkningar och samtidigt se var i normen beräkningarna har sitt stöd. Rapporten är fullt 

automatiserad och då all information är ifylld i de tidigare flikarna sker genereringen av 

rapporten och utskriftsområdet anpassas för aktuell bro. 

Försättsblad 

Fliken innehåller mall för försättsblad till rapporten. Lastförutsättningar och annan 

projektspecifik information presenteras här enligt vad som krävs för aktuellt projekt. Fliken 

innehåller också en innehållsförteckning för rapporten med kapitelindelning. 

Material 

Under fliken material finns all materialdata samlad för åtkomst. Data hämtas härifrån 

automatiskt med villkorstyrning i de andra flikarna beroende av vilka material och vilken typ 

av uppbyggnad av bron man väljer. Denna flik innehåller utrymme för uppdatering av 

material då  det blir aktuellt. I dagsläget är de material som används på Martinsons Träbroar 

specificerade här och ges således som förslagna material för de olika konstruktionselementen. 

Att göra 

Flik för hantering av interna förändringar i verktyget. Versionshistorik och förändringslogg är 

föreberedd i listformat. 

Hjälpkapitel 

Som hjälp till den som arbetar i verktyget finns denna flik för att snabbt kunna tillgodogöra 

sig information om vad de olika flikarna innehåller samt cellnamnsregister där samtliga 

benämningar på namngivna celler finns listade med förklaring av dess innebörd. 

4.2 Övrig dimensionering 

Förutom den bärande konstruktionen i trä har andra material använts i dimensioneringen 

bland annat stålprofiler, stålstag, stålbeslag, skruvar, aluminiumbrickor samt gummilager. 

Längs- och tvärgående krafter på bron tas i lagersmide som är uppbyggda av UPE-profiler, 

dimensionering av detta sker i verktyget. Däremot de vertikala krafterna tas omhand av ett 

gummilager vilket ej dimensioneras i verktyget utan av leverantör. I verktyget presenteras 
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nödvändig data för beställning av korrekt gummilager. Stålstag och brickor ingår i de dragna 

vertikalerna i fackverket då de spänner samman över- och underram. Stålstagen används även 

i vindstabiliserande delar i plan. 

4.3 Jämförelser mellan normer 

Under arbetets gång har problem påträffats på grund av den nya normen. Dessa problem kan 

göra att tidigare detaljlösningar inte längre är aktuella. Jämförelse nedan görs mellan 

nuvarande Eurokod 1995-1-1 (Swedish Standards Institute, 2004) och BKR 13 (Boverket, 

2010). Jämförelserna görs med karakteristiska material- och lastvärden för att inte behöva 

beakta säkerhetsfaktorer.  

4.3.1 Partialkoefficienter 

När Eurokod infördes medförde den en ökad säkerhet på material, partialkoefficienten ökade 

från 1,15 i BKR (Boverket, 2010) till 1,25 i Eurokod (Swedish Standards Institute, 2004). 

Detta medför att den ökade säkerheten blir: 

 
         

    
   .  

Dessa 8 % medför att det kommer att krävas ca 8 % mer material. 

4.3.2 Skjuvning 

Med införandet av Eurokod introducerades en faktor kcr som tar hänsyn till sprickor i 

bärverksdelen vid beräkning av skjuvkapacitet på böjbelastade balkar. För både limträ och 

virke reduceras den verkliga bredden till en effektiv bredd, bef=kcrb. I nuläget är kcr =0,67. 

Det karakteristiska värdet för limträ har även det reducerats från 4,0 MPa i BKR (Boverket, 

2010) för L40 till 3,2 MPa för GL28h i Eurokod (Swedish Standards Institute, 1999). Detta 

medför en reducering av kapaciteten med: 

  
  

   
 
       

    
 
        

 
      

Med Eurokod minskar skjuvkapaciten med nästan 50 % vilket gör att de delar som tidigare 

varit dimensionerade för med hänsyn till moment kan nu vara dimensionerade för tvärkraft 

istället. Noteringen om skjuvkapaciteten har inte någon direkt inverkan på dimensioneringen 

av en fackverksbro men är i sig en stor förändring. 
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4.3.3 Tryck vinkelrätt fibrerna 

Tryck vinkelrätt fibrerna förekommer i de flesta knutpunkter men de mest kritiska är upplaget 

mellan bron och fundament samt mellan diagonaler och knap. Den största skillnaden mellan 

normerna angående detta är att den karakteristiska kapaciteten har minskat, från 8,0 MPa i 

BKR (Boverket, 2010) för L40 till 3,0 MPa GL28h i Eurokod (Swedish Standards Institute, 

1999). För att kompensera minskningen på den karakteristiska kapaciteten har man lagt in en 

faktor som ökar den dimensionerande kapaciteten om några kriterier uppfylls, man får även 

öka den verkliga upplagslängen med upp till 30mm på varje sida om upplaget längs med 

fibrerna (Swedish Standards Institute, 2004). Denna kompensation kan inte alltid användas 

vid större laster, vilket gör att betydligt större upplag krävs.  

4.3.3.1 Exempel på tryck vinkelrätt fibrerna 

Lagerdimensionering är ett exempel där man måste utnyttja tryckvinkelrätt fibrerna för att 

kunna föra över lasterna från bron och underramen till fundamentet. Exemplet nedan för 

bestämning av erforderlig lastlängd räknas med säkerhetsklass 3, vilket medför en nedräkning 

av lasten enligt Eurokod γd=0,83 (Trafikverket, 2011) och enligt BKR en nedräkning av 

materialet med γn=1,0 (Boverket, 2010).  

Antaget (ungefärliga värden för en bro på 30m):  

Tabell 2. Indata 

Last 250 kN 

Balkhöjd , H 366 mm 

Balkbredd, B 215 mm 

Material L40 (BKR), GL28h (Eurokod) 

 

Beräkning BKR (Boverket, 2010): 

                           

I BKR kan inte materialvärdet räknas upp eller lastlängden ökas: 

     
 

 
 

 

   
    

 

  
       
  

  

           

Beräkning Eurokod (Swedish Standards Institute, 2004): 
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Figur 10. Krav på kc90 för bärverksdelar på upplag (Swedish Standards Institute, 2004). 

 l, upplagslängd 

 l1, avstånd mellan upplag och last 

 h, balkhöjd 

 a, avstånd till kant 

 b, balkbredd 

För att räkna tillgodo kc,90 kräv det att l1 ≥ 2h enligt 6.1.5 (4) (Swedish Standards Institute, 

2004) vilket inte uppfylls på grund av lasten är koncentrerad ovanför upplaget och l1=0. Detta 

ger: 

kc,90=1 

Eftersom den effektiva kontaktlängden parallellt med fiberriktningen kan ökas på varje sida 

med 30 mm enligt 6.1.5 (1) (Swedish Standards Institute, 2004) blir den totala 

upplagslängden LEK=L-2*30mm 

            
 

 
 

 

   
    

    

             
  

         

          

Ett förlag till att lösa detta är att använda lastfördelande plåtar. Förhållandet mellan 

upplagslängderna i Eurokod och BKR är en faktor 1,8 vilket kräver nästan dubbelt så långa 

plåtar och knappt dubbelt så tjocka plåtar på grund av att höjden på plåten ökas logaritmiskt. 
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4.3.4 Placering av servicefordon 

I och med införande av Eurokod ändras fordonslasten som skall belasta bron, från att vara ett 

renhållningsfordon i Bro 2004 (Vägverket, 2004) till att vara ett servicefordon i Eurokod 

(Swedish Standards Institute, 2003). Lasterna är desamma men fordonets geometri har 

förändrats. 

 

Figur 11. Fordon i Bro 2004 (Vägverket, 2004) Figur 12. Fordon i Eurokod (Swedish Standards Institute, 2003) 

 

Som man ser i figur 11 är det ett avstånd mellan fordonets ytterkant och punktlastens 

placering 100 mm. Jämför man detta med Eurokod, figur 12 är avståndet 0 mm. Detta betyder 

att i Eurokod placeras lasten så nära räcket som möjligt jämfört med i Bro 2004 där den 

placeras 100 mm från räcket. Med lastspridningar angivna i MB 802 (5.4.1.2) (Vägverket, 

2009) och i Eurokod 1995-2 (5.1.2) (Swedish Standards Institute, 2009) erhålls följande 

lastspridningar: 

 

Figur 13. Skillnader i placering av lasterna från Bro 2004 och Eurokod 
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 Som man ser i figur 13 hamnar lastens spridning i Eurokod utanför åsarna. Detta medför att 

antalet lastupptagande åsar blir färre med Eurokod än med Bro 2004. Detta ger som resultat 

att fler åsar behövs på mindre yta vilket ger en högre materialåtgång. 

4.3.5 Ytlast 

Från att ytlasten var 4,0 kN/m
2
 i Bro 2004 (Vägverket, 2004) har den ökat till 5,0 kN/m

2 
i 

Eurokod. Denna skillnad mellan lasterna är ökning på 25%. Eurokod ger dock möjlighet att 

reducera ytlasten: 

        
   

    
      

                
  

För en fackverksbro betyder detta att ytlasten som minst kan bli kring 4 kN/m
2 

och således ska 

denna normförändring inte ge så stora skillnader för broar i längdspannet tjugo till trettio 

meter. 
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4.3.6 Slutsats angående jämförelser mellan normer 

Enligt ovan gjorda jämförelser finns det indikationer om att det blivit att hårdare krav för den 

beräknade brotypen med den nya normen. Skillnaderna gör de gamla lösningarna omoderna 

och nya lösningar måste tas fram för att brotypen skall klar de krav som ställs. Utöver de 

jämförelser som presenterats i rapporten har övriga förändringar påträffats under arbetet med 

beräkningsverktyget. Dessa övriga förändringar gav inte lika stor påverkan på brotypen men i 

likhet med de förändringar som presenterats här gör de det svårare att uppfylla kraven på 

dimensioneringen av bron.   
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5 Diskussion  

Med framtagandet av ett komplett beräkningsverktyg för en fackverksbro i trä har 

examensarbetet nått sitt mål. Att förutsätta en direkt påbörjad användning av verktyget är lite 

optimistiskt då vissa problemområden fortfarande kvarstår efter normskiftet. Dessa 

problemområden har uppmärksammats av Martinsons Träbroar och kommer att lösas med 

ändring av detaljer på bron. Utbildning i användande har genomförts i samband med 

granskning av verktyget. Flertalet inblandade konstruktörer har fått nödvändig upplärning och 

verktygets framtid ligger helt i händerna hos Martinsons Träbroar.  

Tanken hos Martinsons Träbroar är att erbjuda kunderna färdiga brokoncept där detta 

beräkningsverktyg ligger till grund för de ”Standardbroar” som kan erbjudas. Att snabbt 

kunna ta fram de specifika värden som gäller för ett visst projekt ger kunden ett direkt svar på 

utformning och möjligt pris. Andra brotyper än fackverksbro ligger nu på tur att få liknande 

beräkningsverktyg.  

Fortsatt utformning av verktyget kommer ske hos Martinsons Träbroar då uppdatering av 

verktyget underlättats med beskrivande utformning och bifogat hjälpavsnitt.  

Till en början var tanken att utformningen av bilagor till vektygets rapport skulle förberedas 

och struktureras, med största vikt på utmatning av data från Multiframe. I samråd med 

inblandade konstruktörer konstaterades dock att detta inte skulle fylla någon funktion då 

projektvariationer skulle ge så pass stora variationer i bilagan att det blir enklare att utforma 

denna projektspecifikt. Förberedda hänvisningar finns färdiga men onumrerade i rapporten. 

Som resultatet av jämförelsen mellan normerna visar finns vissa skillnader som kan ställa till 

problem för Martinsons Träbroar vid normskiftet. Detta är problem på detaljnivå och kan 

således lösas med tester av just de detaljer som får det svårt i normen. Detta för att se om det 

finns mer kapacitet i detaljen än vad normen visar på.    
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6 Fortsatt arbete 

Martinsons Träbroar har flertalet brotyper som dom jobbar med och har med dessa samma 

utmaning med att anpassa dem till Eurokod. I dagsläget var fackverksbron den mest akuta och 

mest eftertraktade då de är ensamma om att göra denna typen av gång- och cykelbro men 

arbetet med de övriga kvarstår.  
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8 Bilagor 

Enligt önskan från beställare bifogas ej beräkningsverktyget. 


