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Förord 

Detta examensarbete utgör avslutningen på vår utbildning till civilingenjörer inom Väg- och 
Vattenbyggnadsteknik vid Luleå tekniska universitet (LTU). Arbetet har utförts på uppdrag av Skanska 
Sverige AB, i samarbete med LTU, avdelningen för byggkonstruktion, och behandlar ämnet 
prefabricerade segmentbroar för väg.   

    Under studien har ett flertal personer varit involverade, personer som bidragit med kunskap och 
idéer samt visat engagemang. Vi vill först och främst tacka Claes Bergsten, Skanska, för att vi fick ta del 
av hans idéer kring examensarbetet. 

    Ett speciellt tack vill vi rikta till våra handledare Martin Nilsson, LTU, och Xavier Lopez, Skanska, 
för råd, tålamod och för en genom hela arbetet givande diskussion. Ett stort tack går till Ebbe Rosell, 
Vägverket, och Henrik Berglund, Skanska, som har visat intresse, besvarat frågor och underlättat vårt 
arbete. 

    Vi vill även tacka varandra och våra studiekamrater som gjort de senaste fem åren till oförglömliga år. 
Till sist vill vi tacka våra familjer för allt stöd och all uppmuntran under vår utbildning. 

 

 

Luleå, december 2008 

 

Maria Marklund  Emelia Nilsson 
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Sammanfattning 

I Sverige uppförs traditionellt broar platsgjutna men på senare tid har en effektivisering av 
anläggningsbranschen efterlysts. En angreppspunkt är att industrialisera broprocessen och på så sätt skapa 
konkurrenskraftiga broalternativ till de traditionella brotyperna. En brotyp som lämpar sig väl för 
industriell brobyggnad och som slagit igenom internationellt är prefabricerade segmentbroar. 1964 
byggdes Choisy-le-Roi i Paris, Frankrike, som den första prefabricerade segmentbron i betong. 

    Såsom namnet antyder är en prefabricerad segmentbro en bro byggd i korta sektioner, benämnda 
segment. Utformningen består vanligtvis av en lådbalk i betong, som förspänns inuti eller utanför 
betongtvärsnittet, även kallad intern och extern spännarmering. Segmenten kan gjutas utanför 
broområdet och sedan transporteras dit med pråmar eller större hjuldrivna transportörer. De lyfts på 
plats bland annat med lyftkran, ovan- eller underliggande utlastningsanordning i form av en 
fackverksram eller med markstående bockkran. Fogarna mellan segmenten kan vara av tre typer; 
epoxifog, gjutfog eller torrfog. Epoxi är en härdplast vars användning, på grund av dess korta 
långtidshållbarhet, miljöfarlighet och dess allergiframkallade egenskaper, inte rekommenderas i Sverige. 
Gjutfogen är tidskrävande men ger en kontinuerlig broöverbyggnad efter att den härdat. Torrfogen, 
som består av motgjutna fogytor med förtagningar i betong, kräver vid dimensionering att hela fogytan 
är tryckt i bruksgränstillstånd för att förhindra ett öppnande av fogen. Torrfog innebär även en 
utformning med externa spännkablar samt tätning av fog så att inte vatten ska få tillträde till den 
korrosionskänsliga spännarmeringen. 

    En prefabricerad segmentbro kan byggas med helt eller delvis ställningsfritt byggande vilket är 
nödvändigt vid hinder på marken såsom vägar, tätbebyggelse eller vid byggnation över djupa dalgångar.  
Uppresningen av en prefabricerad segmentbro sker mestadels med balanserad konsolteknik där 
segmenten monteras ihop på vardera sidan om en bropelare för att bilda två konsoler som är i jämvikt 
med varandra. Vid spann kortare än 50 meter kan spann för spannteknik nyttjas. Tekniken innebär att 
hela spann sätts samman genom att segmenten hängs upp i en ovan- eller underliggande fackverksram, 
stödd på bropelarna. Spannet dras samman med brons permanenta spännkablar innan det placeras på 
brons lager, därefter lanserar fackverksramen framåt till nästa bropelare för montering av nästföljande 
spann. Med torrfog och spann för spannteknik är montagetider på ett spann per dag inte ovanliga. En 
annan montageteknik är progressiv byggteknik vilken innebär att brospannet byggs utifrån en bropelare 
framskridande mot nästa bropelare. Konsolen hålls uppe med hjälp av temporära stöd under brobanan 
vilket gör att denna teknik kräver utrymme under bron och gör den till den minst använda av 
byggteknikerna. 

    Montage av prefabricerade segmentbroar tillåter en snabb uppsättningstid vilket är det mest 
konkurrenskraftiga karaktärsdraget. Uppresningsteknikerna och tillverkningen av segmenten kräver ofta 
dyr och specialbyggd utrustning som kan resultera i en hög initial kostnad. Denna kostnad uppvägs 
dock i regel av den stora tidsbesparingen vid uppsättningen. Prefabricerade segmentbroar är mest 
lönsamma vid byggnation av långa broar.  

    I jämförelsen av dimensioneringsförfarande mellan en befintlig platsgjuten lådbalksbro och en 
prefabricerad segmentbro är den stora skillnaden mellan dessa kravet att den prefabricerade segmentbron 
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ska vara tryckt i alla segmentfogar. Denna uppreses också med en annan typ av byggteknik, som i sin tur 
gör att samma fogtyp inte kan nyttjas. Användningen av externa spännkablar krävs som följd av vald 
fogtyp och dimensionering av förtagningar i segmentfogen tillkommer. Utöver det ligger den största 
skillnaden i själva tillverkningen och montaget. Det är inom dessa områden som den prefabricerade 
segmentbron har sina största fördelar. 
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Abstract 

In Sweden bridges have traditionally been of cast-in-place type. Lately the construction sector has been 
in need of increasing its efficiency. One way is to industrialise the bridge process and thus create 
competitive bridge alternatives to the traditional bridge types. The precast segmental bridge is one type 
that is suitable for industrial building and has international experience. Choisy-le-Roi in Paris, France, 
was built in 1964 as the first precast segmental concrete bridge. 

    As the name suggests a precast segmental bridge is a bridge built in short sections, called segments. 
The design usually consists of a concrete box girder, which is prestressed inside or outside the concrete 
cross section, also called internal and external tendons. The segments can be constructed on the ground 
or in a temporary factory and transported by barge or large wheel-driven carriers. They are hoisted into 
place with a crane, overhead or underslung gantry or a bracket crane. There are three types of joints 
between the segments; epoxy joints, cast-in-place concrete joints and dry joints. Epoxy is a type of 
plastic that is no longer recommended to use in Sweden because of its short-term sustainability, 
environmental hazards and its allergy-inducing characteristics. The cast-in-place concrete joint is time 
consuming, but provides a continuous superstructure after it has become hardened. Dry joints, which 
consists of joint surfaces cast against each other with shear keys in concrete, requires the joint to be 
exposed to constant pressure in the serviceability limit state. This prevent an opening of the joint. Dry 
joints also imply a design with external tendons and sealing of the joint, so that no water will get access 
to the corrosion susceptible reinforcement. 

    A precast segmental bridge can be built with little or no falsework, which is necessary if there are 
obstacles on the ground such as highways, agglomerations or if the construction takes place over deep 
valleys. The construction of a precast segmental bridge is most commonly carried out with balanced 
cantilever technology, where the segments are assembled on each side of a pier to form two cantilevers 
that are in equilibrium with each other. If a span is shorter than 50 meters, the span-by-span method 
can be utilized. The technology implies that the whole span is formed by segments hooked up in an 
overhead or underslung gantry, supported by a pier. The span is prestressed with permanent tendons 
before it is placed on the bridge bearings. The gantry is then launched forward to the next pier for the 
assembly of the next span. By using dry joints and the span-by-span method it is possible to assemble 
one span a day. Another assembly technique is the progressive placing method which means that a span 
is built from one pier and progresses towards the next pier. The console is supported by temporary 
stays, underneath the superstructure, making this technology require space under the bridge and 
therefore the method is the least used of the different assembly techniques. 

    The construction of the precast segmental bridges allows a rapid assembly time which is its most 
competitive feature. The different assembly techniques and construction of the segments often require 
expensive equipment which could result in a high initial cost. This cost is, however, often compensated 
due to the savings made with the short construction time. The precast segmental bridges are most 
profitable when constructing long bridges. 

    When comparing the design process between an existing cast-in-place box girder bridge and a 
precast segmental bridge it was concluded that the major difference between them is the requirement 
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that the precast segmental bridge need to have constant pressure of the joints between the segments. 
This bridge was assembled with another type of assembly technique which also implied that the same 
type of joint could not be used. The use of external tendons is required, as a result of the new type of 
joint, and the design of shear keys is added. In addition, the biggest differences are the construction and 
assembly of segments. It is in these areas that the precast segmental bridge has its greatest benefits. 
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Nomenklatur 

Romerska versaler 

A1  Basarea på förtagning med längden l1 [m2] 

A2  Basarea på förtagning med längden l2 [m2] 

Abtg Tvärsnittsarea för betong exklusive avlänkare och avstyvare [m2] 

Abtg, tot Tvärsnittsarea för betong inklusive avlänkare och avstyvare [m2] 

Ac Medverkande area för lådtvärsnittet [m2] 

Aef Effektiv area för lådtvärsnittet [m2] 

Aφ16 Area för ett armeringsjärn med diametern 16 mm [m2] 

Afsp Area för en spännkabel [m2] 

Afsp, tot Total spännarmeringsarea [m2] 

Amin Area för minimiarmering, per meter [cm2/m] 

As0 
Minsta böjarmeringsarea i dragen sida av betraktad 
konstruktionsdel, per meter [cm2/m] 

Asl Total armeringsarea för längsgående vridarmering [cm2] 

Asl, red Total, reducerad armeringsarea för längsgående vridarmering [cm2] 

Ast 
Total spännarmeringsarea vid beräkning av flänsböjning, per 
meter [cm2/m] 

Asv Total armeringsarea för tvärgående tvärkrafts- och vridarmering [cm2] 

Asv, tot 
Total armeringsarea för tvärgående tvärkrafts- och vridarmering, 
per meter [cm2/m] 

At Total armeringsarea vid beräkning av flänsskjuvning, per meter [cm2/m] 

At, bruks 
Total armeringsarea vid beräkning av begränsning av 
skjuvsprickor, per meter [cm2/m] 

Atot Total tryckzonsarea [m2] 

Atot, f Total verksam area för samtliga förtagningar, per meter [m2] 

AT
sv Total armeringsarea för tvärgående vridarmering [cm2] 

Avrid Total armeringsarea för tvärgående vridarmering, per meter [cm2/m] 
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Ecd Dimensionerande elasticitetsmodul för betong [GPa] 

Eck Karakteristisk elasticitetsmodul för betong [GPa] 

Esd Dimensionerande elasticitetsmodul för slakarmering [GPa] 

Esd, fsp Dimensionerande elasticitetsmodul för spännarmering [GPa] 

Esk Karakteristisk elasticitetsmodul för slakarmering [GPa] 

Esk, fsp Karakteristik elasticitetsmodul för spännarmering [GPa] 

Fo Förspänningskraft vid uppspänning [kN] 

Foo Överspänningskraft efter låsning [kN] 

F Total tryckresultant i brottgränstillstånd [kN] 

FD
Rd Dragande kraft hos lådtvärsnittet av förspänning [kN] 

FT
Rd Tryckande kraft hos lådtvärsnittet [kN] 

FUK Brottlast för spännarmering [kN] 

Fyk Last som uppkommer i spännarmeringen vid flytgränsen [kN] 
H Lådtvärsnittets totala höjd [m] 

Ixx Tröghetsmoment för lådtvärsnittet runt x-axeln [mm4] 
L Bestämmande längd vid beräkning av dynamiskt tillskott [m] 

Mbel Moment av beläggning [kNm] 

MD
Rd Dragande moment hos lådtvärsnittet av förspänning [kNm] 

MD
Rd, just Justerat dragande moment på grund av medverkande fläns [kNm] 

Meg Moment av egentyngd [kNm] 

Mfsp Moment av förspänning [kNm] 

Mf
tvång Effektivt moment av tvång [kNm] 

MIV:A Dimensionerande momentet enligt lastkombination IV:A [kNm] 

Mmax
Sd Maximal lasteffekt av moment [kNm] 

Mmin
Sd Minimal lasteffekt av moment [kNm] 

Mn
2 Minimalt moment från Strip Step 3 [kNm] 

MQ Moment av ekvivalent last vid beräkning av flänsböjning [kNm/m] 

MRd Dimensionerande momentkapacitet [kNm] 

MSd Dimensionerande lasteffekt av moment [kNm] 

Msta
fsp Statikmoment av förspänning [kNm] 

MT
Rd Tryckande moment hos lådtvärsnittet [kNm] 

MT
Rd, just Justerat tryckande moment på grund av medverkande fläns [kNm] 

Mtvång Moment av tvång [kNm] 

MV:A Dimensionerande moment enligt lastkombination V:A [kNm] 

Mx
2 Maximalt moment från Strip Step 3 [kNm] 

Nfsp Normalkraft av förspänning [kN] 
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Nf
fsp Effektiv normalkraft av förspänning [kN] 

P(0)  
Spännkraftens nominella maximivärde med beaktande av 
friktionsförlust i spänndon och förankringsanordning   

P(ss)  

Kraft i en efterspänd konstruktion för spännarmering i ett 
godtyckligt snitt, ss, med hänsyn till inverkan av friktion vid 
uppspänning  

Q Ekvivalent last vid beräkning av flänsböjning [kN/m2] 

Qfsp Tvärkraft orsakad av förspänning [kN] 

Qn
3 Minimal tvärkraft från Strip Step 3 [kN] 

Qx
3 Maximal tvärkraft från Strip Step 3 [kN] 

Sy  Betongytans statiska moment vid beräkning av skjuvspänning [m3] 

T+ Medeltemperatur i konstruktionen [°C] 

T- Medeltemperatur i konstruktionen [°C] 

Tkr Temperaturlast av krympning [°C] 

Tmin 

Minimal lufttemperatur, mätt enligt ENV 1991-2-5, 1.4.2, med 
en årlig sannolikhet av 0,02 att överskridas och baserad på 
uppmätta maximala timvärden [°C] 

Tmax 

Maxima lufttemperatur, mätt enligt ENV 1991-2-5, 1.4.2, med 
en årlig sannolikhet av 0,02 att överskridas och baserad på 
uppmätta maximala timvärden [°C] 

Tn
3 Minimalt vridmoment från Strip Step 3 [kNm] 

TSd Dimensionerande lasteffekt av vridmoment [kNm] 

Tx
3 Maximalt vridmoment från Strip Step 3 [kNm] 

Vi 
Tvärkraft orsakad av inverkan av variabel effektiv höjd på grund 
av spännarmeringens kurvatur [kN] 

VIV:A Tvärkraft beräknad enligt lastkombination IV:A [kN] 

VolymΔG Volym under tänkt skjuvspricka [m3] 

VRdc Betongens tvärkraftskapacitet [kN] 

VRd Dimensionerande tvärkraftskapacitet [kN] 

VRd, max 
Bärförmåga mot tvärkraft med hänsyn till kapaciteten för 
tryckbrott i sneda betongtrycksträvor [kN] 

VRds 
Bärförmågan mot tvärkraft med hänsyn till bygelarmeringens 
kapacitet [kN] 

Vred Reducerad tvärkraft [kN] 

VSdc 
Total lasteffekt av tvärkraft vid beräkning av betongens 
tvärkraftskapacitet [kN] 

VSd Dimensionerande lasteffekt av tvärkraft [kN] 

VTd Vridmomentets skjuvande bidrag [kN] 

VTd, fp Vridmomentets skjuvande bidrag för farbaneplatta [kN] 

VTd, bp Vridmomentets skjuvande bidrag för bottenplatta [kN] 
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WUK Böjmotstånd i lådtvärsnittets underkant [m3] 

WÖK Böjmotstånd i lådtvärsnittets överkant [m3] 
 
Romerska gemener 

akant Kantavstånd för förtagning [mm] 

bfb Farbanans bredd [m] 

bförtagning Bredd på förtagning [m] 

bliv Tjocklek för lådtvärsnittets liv [m] 

bmedv, fl Medverkande flänsens bredd [m] 

bmedv, avlänkare Medverkande avlänkarens bredd  [m] 

bplatta Tjocklek på undre plattan hos lådtvärsnittet [m] 

bw Tjocklek för lådtvärsnittets båda liv [m] 

c Basmått; summan av täckande betongskikt och utförandetolerans [mm] 

d 
Effektiv tvärsnittshöjd, avstånd från dragarmeringens tyngdpunkt 
till tvärsnittets mest tryckta kant [m] 

dA Utnyttjad flänsarea vid flänsmedverkan [m2] 

dFT Medverkande tryckkraft vid flänsmedverkan [kN] 

dMT Tillskottsmoment vid flänsmedverkan [kNm] 

dz Hävarm för den medverkande tryckkraften vid flänsmedverkan [m] 

eÖK
fsp 

Avstånd från spännarmeringens tyngdpunkt till lådtvärsnittets 
överkant [m] 

eUK
fsp 

Avstånd från spännarmeringens tyngdpunkt till lådtvärsnittets 
underkant [m] 

excfsp Förspänningens excentricitet [m] 

f Effektfaktor för spännarmeringens förluster  

fccd Dimensionerande tryckhållfasthet för betong [MPa] 

fcck Karakteristisk tryckhållfasthet för betong [MPa] 

fctd Dimensionerande draghållfasthet för betong [MPa] 

fctk Karakteristisk draghållfasthet för betong [MPa] 

ff Fogskjuvhållfasthet [MPa] 

ff, min  Dimensionerande fogskjuvhållfasthet [MPa] 

fsl  Dimensionerande draghållfasthet för längsgående vridarmering [MPa] 

fst Dimensionerande draghållfasthet för slakarmering [MPa] 

fst, fsp Dimensionerande draghållfasthet för spännarmering [MPa] 

fsv  Utnyttjad spänning i tvärkraftsarmering [MPa] 

fuk, fsp Karakteristisk brotthållfasthet för spännarmering [MPa] 

fv Formella skjuvhållfasthet för betong [MPa] 
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fyd Dimensionerande draghållfasthet för slakarmering [MPa] 

fyk Karakteristisk draghållfasthet för slakarmering [MPa] 

fyk, fsp Karakteristisk draghållfasthet för spännarmering [MPa] 
h Höjd på förtagning [mm] 

hfl, medel Flänsens medeltjocklek [m] 

k 
Faktor beroende av konstruktionens effektiva höjd vid beräkning 
av betongens tvärkraftskapacitet  

kf Faktor vid beräkning av fogskjuvhållfasthet  

kfr 
Faktor som beaktar friktionsförlust per meter på grund av 
oavsiktlig krokighet hos foderrör   

l Verksam längd för samtliga förtagningar [mm] 

l1 Verksamt snitt för förtagning [mm] 

l2 Verksamt snitt för förtagning [mm] 

lm  Medelvärdet av de fem sammanhängande spann som ger lägst lm [m] 

qbel Utbredd last av vägbeläggning [kN/m] 

qeg Utbredd last av egentyngd [kN/m] 

qlf Utbredd last av landfäste [kN/m] 

qvattenledning Utbredd last av vattenledning [kN/m] 

s Erforderligt centrumavstånd mellan armeringsjärn [mm] 

sakt Dimensionerande centrumavstånd mellan armeringsjärn [mm] 

smin Centrumavstånd mellan armeringsjärn för minimiarmering [mm] 

ss  
Foderrörets längd från det snitt där spännkraften har sitt 
maximivärde till det betraktade snittet [m] 

svald Avrundat centrumavstånd mellan armeringsjärn [mm] 

svrid 
Erforderligt centrumavstånd mellan armeringsjärn för tvärgående 
vridarmering [mm] 

t1 
Tid då en del av de tidsberoende effekterna hos förspänningen 
uppnått sina slutvärden [dygn] 

t2 
Tid då de tidsberoende effekterna hos förspänningen uppnått sina 
slutvärden [år] 

tbel  Vägbeläggningens tjocklek  [m] 

tpbtg Lådtvärsnittets tyngdpunkt med avseende på betongen [m] 

tpfsp Förspänningens tyngdpunkt [m] 

uef  Effektiva areans omkrets [m] 

v Uttnyttjad andel av betongens tryckhållfasthet  
x Betongens tryckzonshöjd [m] 

y0 
Avstånd från betongens tyngdpunkt, tpbtg, till betongytans area, 
ΔA, vid beräkning av skjuvspänning [m] 

yf 
Avstånd mellan lådtvärsnittets tyngdpunkt och flänsens 
tyngdpunkt  [m] 

z Hävarm mellan betong och armering [m] 



Prefabricerade segmentbroar för väg                   
Avdelningen för byggkonstruktion, Luleå tekniska universitet 
 

XVI 

zef Effektiv areas sidlängd [m] 

zef, bp Effektiv areas sidlängd för bottenplatta [m] 

zef, fp Effektiv areas sidlängd för farbaneplatta [m] 

zf Flänsens inre hävarm mellan betong och armering [m] 

zmed Ändrad hävarm i och med medverkande fläns [m] 
 
Grekiska versaler 

ΔA Betongytans area vid beräkning av skjuvspänning [m2] 

ΔG 
Tillskott till tvärkraft från betongens egentyngd under en tänkt 
skjuvspricka [kN] 

ΔT+ Temperaturskillnad vid beräkning av ojämn temperaturändring   

ΔT- Temperaturskillnad vid beräkning av ojämn temperaturändring   

Δtol Utförandetolerans för armeringen [mm] 
 
Grekiska gemener 

α Längdutvidgningskoefficient  

αc  Faktor för inverkan av spännkraft  

αr 
Summan avsiktliga vinkeländringar i radianer hos förspänningen 
på sträckan ss  

β  Vinkel mellan tvärkraftsarmering och balkaxel [o] 

εcs Slutkrympvärde  

εcu Betongens tryckbrottöjning  

εd Dynamiskt tillskott vid beräkning trafiklast av typfordon [%] 

εfsp Spännarmeringens töjning  

φ Diameter för armeringsjärn [mm] 

γbel Vägbeläggningens tunghet [kN/m3] 

γbtg Betongens tunghet [kN/m3] 

γm 
Partialkoefficient som beaktar osäkerheten vid bestämning av 
bärförmåga  

γn Partialkoefficient som beaktar säkerhetsklassen i brottgränstillstånd  

η 

Faktor som beaktar systematiska skillnader mellan den 
materialegenskap som erhålls vid provning och den verkliga 
konstruktionens egenskaper.  

ϕ Betongens kryptal  

μ 
Friktionskoefficient för icke vidhäftande spännlinor med särskilt 
rostskydd i form av fett  

νmin Faktor vid beräkning av betongens tvärkraftskapacitet  

θ Skjuvvinkel [o] 

θf Vinkel på förtagning [o] 

ρ Böjarmeringsinnehåll  
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ρbtg Betongens densitet [kg/m3] 

ρf Fogens innehåll av genomgående slakarmering  

σ1 Huvuddragspänning i lådtvärsnittet [MPa] 

σcm 
Medeltryckspänning av effektiv spännkraft dividerad med 
tvärsnittsarean för betongen [MPa] 

σcn 
Medeltryckspänning av effektiv spännkraft dividerad med 
medverkande area för lådtvärsnittet [MPa] 

σfc  Tryckkraft per ytenhet genom segmentfog [MPa] 

σfsp Spänning av förspänning [MPa] 

σM  Summerade böjspänningar i lådtvärsnittet [MPa] 

σmedel  
Medelspänning i segmentfog, beräknad enligt lastkombination 
IV:A [MPa] 

σSd  Lasteffekt av skjuvning i segmentfog [MPa] 

σtvång  Spänning beräknad för tvångsmoment [MPa] 

σV:A  Spänning beräknad för moment enligt lastkombination V:A [MPa] 

σUK
eg Spänning i lådtvärsnittets underkant av egentyngd [MPa] 

σÖK
eg Spänning i lådtvärsnittets överkant av egentyngd [MPa] 

σUK
f Spänning i lådtvärsnittets underkant av förspänningsförluster [MPa] 

σÖK
f Spänning i lådtvärsnittets överkant av förspänningsförluster [MPa] 

σUK
fsp Spänning i lådtvärsnittets underkant av förspänning [MPa] 

σÖK
fsp Spänning i lådtvärsnittets överkant av förspänning [MPa] 

σUK
max Maximal spänning i lådtvärsnittets underkant [MPa] 

σUK
min Minimal spänning i lådtvärsnittets underkant [MPa] 

σÖK
max Maximal spänning i lådtvärsnittets överkant [MPa] 

σÖK
min Minimal spänning i lådtvärsnittets överkant [MPa] 

σUK
M, max 

Spänning i lådtvärsnittets underkant av maximalt moment enligt 
lastkombination V:A [MPa] 

σUK
M, min 

Spänning i lådtvärsnittets underkant av minimalt moment enligt 
lastkombination V:A [MPa] 

σÖK
M, max 

Spänning i lådtvärsnittets överkant av maximalt moment enligt 
lastkombination V:A [MPa] 

σÖK
M, min 

Spänning i lådtvärsnittets överkant av minimalt moment enligt 
lastkombination V:A [MPa] 

τT Spänning i lådtvärsnittet av vridning [MPa] 

τtot Summerade skjuvspänningar i lådtvärsnittet [MPa] 

τV Spänning i lådtvärsnittet av reducerad tvärkraft [MPa] 

ζ Spricksäkerhetsfaktor   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

I Sverige finns ökande behov av mer effektiva och konkurrenskraftiga sätt att bygga broar. 
Utvecklingen av brokonstruktion har inte varit speciellt progressiv i landet under de senaste 
decennierna; nya tekniker och metoder har sällan presenterats. Traditionellt är broar plastgjutna vilket 
innebär mycket stor användning av mankraft och tekniker som kan benämnas hantverksmässiga. 
Prefabricerad betong är sällan använd. Detta är dock inte fallet internationellt där många olika tekniker 
har utvecklats under åren, främst när det gäller större broar. Segmentbroar i prefabricerad betong är en 
sådan teknik och en vanligt förekommande brotyp internationellt, Harryson P. (2008). 

    Förbättringar av både konstruktion och produktion har åstadkommits under de år som den 
prefabricerade segmentbrotekniken har funnits. Varje segmentbroprojekt har haft specifika utmaningar i 
typ- och storleksval, konstruktion, tillverkning, montering och produktion. Många goda erfarenheter 
har erhållits av framgångar, misslyckanden och problem. Erfarenheterna är dock spridda i rapporter och 
nyhetsarkiv. Många är också vilande i minnet och datafiler hos ingenjörer och ingenjörsbyråer, FHWA, 
(2008g).  

    I Sverige har genombrottet för prefabricerade segmentbroar låtit vänta på sig och eftersom tekniken 
inte använts behöver brotypen studeras närmare. Det finns därför ett behov av att organisera och 
dokumentera de erfarenheter och det nuvarande tillståndet i praktiken för byggande av prefabricerade 
segmentbroar i betong. Det finns även ett behov av att utreda skillnaderna som uppkommer för 
konstruktörer vid dimensioneringen av prefabricerade segmentbroar jämte traditionella, förspända 
lådbalksbroar. 

1.2 Syfte 

Syftet för denna studie är att ge bakgrund till vad prefabricerade segmentbroar är, studera inom vilka 
områden det skulle kunna vara aktuellt med dessa; nuvarande status internationellt, teknik och 
produktion samt utvärdera segmentbrotekniken och undersöka dess konkurrenskraft i Sverige.   

    Syftet innefattar även att utföra en övergriplig dimensionering av en prefabricerad segmentbro utifrån 
ett referensobjekt; en befintlig platsgjuten lådbalksbro, och studera skillnader i 
dimensioneringsförfarandet mellan dessa. 

1.3 Mål 

Målet med studien är att sammanställa information om prefabricerade segmentbroar och åstadkomma ett 
övergripande faktaunderlag. 

    Målet är även att identifiera skillnader i dimensioneringsförfarande mellan en befintlig platsgjuten 
lådbalksbro och en prefabricerad segmentbro samt utarbeta ett förslag på ett övergripligt 
dimensioneringsförfarande för en prefabricerad segmentbro enligt Bro 04 (2004) och BBK 04 (2004). 
Tillämpningsanvisningar till Eurokod behöver även upprättas då implementeringen av Eurokod sker 
under år 2009, se Bilaga C. 
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1.4 Forskningsfrågor 

I syfte att klargöra målen med examensarbetet formuleras tre forskningsfrågor som ringar in 
problemområdet ytterligare.  

− Vad är anledningen till att ingen prefabricerad segmentbro uppförts i Sverige? 
− Kan prefabricerade segmentbroar utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ på den svenska 

marknaden?  
− Hur skiljer sig dimensioneringsförfarandet för en prefabricerad segmentbro gentemot en 

platsgjuten lådbalksbro?  
 

1.5 Avgränsningar 

Studien innefattar ett brett område och därmed krävs avgränsningar för att arbetet skall kunna utföras 
inom given tidsram. För att tydligare redogöra för studiens fokus är följande avgränsningar relevanta 

− Endast segmentbroar i prefabricerad betong för väg och med lådtvärsnitt studeras i studien. 
− Ingen dimensionering utförs för byggskedet. Etappbyggnadsschema upprättas ej och 

kostnader kring detta undersöks ej.  
− Endast en typ av bro dimensioneras. I det här fallet en vägbro med kontinuerliga balkar och 

ramutformning med vertikala bropelare.  
− Storlek på bro, antal vägbanor, spannlängd, antal lådor väljs enligt referensobjekt. 
− Endast överbyggnaden dimensioneras och beräkningarna avser endast slak- och 

spännarmering. Ingen dimensionering utförs av farbaneplattan. 
− Analysen sker i längsled.  
− I brottgränstillståndet dimensioneras segmentbron endast för böjning, skjuvning och 

vridning för lastkombination IV:A. I bruksgränstillståndet dimensioneras segmentbrons 
spännarmering och betongens uppsprickning kontrolleras för lastkombination V:A. 
Nedböjning och olyckslast beaktas ej. 

− Byggmetod för segmentbron väljs till spann för spannmetod, brons förspänning som icke 
vidhäftande, extern spännarmering och fogtypen mellan segmenten som torrfog. Temporär 
förspänning vid montering dimensioneras ej. 

− Dimensionering utförs endast för de segment som anses vara mest kritiska. Samtliga segment 
återfinns i fack 2-3. Dessa är ett segment i fältmitt, spannets två stödsegment samt ett i 1/8-
dels punkt hos spannet. 

− Ingen optimering utförs för någon konstruktionsdel. Dimensionering av förankringar, 
inberäknat dess spjälkande verkan samt slutlig kontroll och detaljdimensionering i brott- 
och bruksgränstillstånd utförs ej.  

 
1.6 Problemägare och resurser 

Problemägare är Luleå tekniska universitet (LTU), huvudintressent är företaget; Skanska Sverige AB, 
region Teknik och övriga intressenter kan vara Vägverket, Betongvaruindustrin och andra aktörer i 
byggbranschen. Tidsresursen för examensarbetet består av 20 veckors heltidsarbete vilket motsvarar 30 
högskolepoäng. Personalresursen består av två författare samt handledare från Skanska och LTU. 
Handledare och examinator från LTU är universitetslektor Martin Nilsson från avdelningen för 
byggkonstruktion. Handledare från Skanska, avdelningen Bro och anläggning, är brokonstruktör Xavier 
Lopez. Till detta kommer även företagets erfarenhet i form av dimensioneringsberäkningar etcetera. 
Författarnas referensram är att dessa har studerat på LTU:s civilingenjörsprogram Väg- och 
vattenbyggnad, med inriktning mot konstruktion. 

    Även Ebbe Rosell, civilingenjör vid Vägverkets sektion Bro- och tunnelteknik, och projektchef 
Henrik Berglund, Skanska, kontaktas under arbetets gång för konsultering.  
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1.7 Metodval och metodbeskrivning 

Arbetet med studien innefattar; litteraturstudie, konstruktionsberäkningar enligt Bro 04 (2004) och 
BBK 04 (2006), tillämpningsanvisningar till Eurokod, förenklad CAD-ritning samt visualisering som 
presentationsmedel. En kombination av dessa metoder anses ge störst effekt på studien, utifrån dess 
syfte.     

1.7.1 Datainsamling 

Den datainsamlingsmetod som väljs till studien är litteraturstudie. Tekniken för datainsamlingen har 
valts med syfte att den anses passa bäst i förhållande till vilken kunskap som skall erhållas. Data hämtas 
från Luleå universitetsbibliotek, Skanskas databas, artiklar från Internet och rapporter såsom kompendier 
och avhandlingar. En stor del av litteraturen som behandlas översätts från engelska. 

   För att lättare disponera den kunskap som redan finns grupperas litteraturstudien in i olika områden 
som är centrala för problemet såsom 

− Vad är industrialiserat byggande och prefabricerad betong? 
− Vad är en prefabricerad segmentbro? 
− Hur vanlig är tekniken? 
− Vilka segmentbrotyper finns?  

o Olika fogar 
o Olika armeringsutformning 

− Vilken typ av broar kan tekniken användas till? 
o Lång/kort 
o Brotyp 

− Hur tillverkas och monteras en segmenten? 
− Fördelar och nackdelar med prefabricerad segmentbro 

 
1.7.2 Programvaror 

Kontroller vid dimensioneringen utförs i kalkylprogrammet Excel.     

    Autocad används för att producera ritningar på ett enkelt sätt. 

    Vid beräkning av snittkrafter har programmet Strip Step 3 använts. Detta är ett program för 
beräkning av 3-dimensionella stångkonstruktioner såsom fackverk och ramar. En godtycklig geometri 
kan användas med raka eller svängda element. Lastfallen kan bestå av utbredda, koncentrerade laster, 
temperaturlaster, stödförskjutningar, förspänningslaster och trafiklaster. Dessa kan kombineras så att 
maximala och minimala värden erhålls i beställda punkter hos stångkonstruktionen. Krypning och 
krympning beräknas genom stegvis iteration. Resultatet är värden i de beställda punkterna som fås i 
form av snittkrafter såsom moment, tvärkraft, normalkraft för respektive lastkombination. Till 
beräkningarna förutsätts linjärt samband mellan spänning och töjning (Hooke), plant tvärsnitt efter 
deformation (Bernoulli) och rätlinjigt spänningstillstånd (Navier). 

    Visualiseringsprogrammet 3ds Max används vid presentationen av examensarbetet, se även Bilaga F. 
3ds Max är ett tredimensionellt vektorbaserat animations- och modelleringsprogram. 

1.7.3 Tidplan 

Som en del i studien upprättas en grov, preliminär tidplan med syfte att underlätta arbetet samt hålla det 
inom givna tidsramar. Om någon aktivitet tar längre tid än beräknat eller om något går fortare kan 
tidplanen avstämmas och korrigeringar för återstående arbete utföras. Även en detaljerad plan har 
upprättats vilken verkar som ett verktyg som hjälper till att organisera tankar och idéer kring arbetets 
upplägg. För grov tidplan, se Bilaga E. 
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2. Litteraturstudie 

2.1 Industriellt byggande 

Det finns stor potential att bygga mer resurssnålt. Betongvaruindustrin har gjort studier som visar på att 
upp till en tredjedel av resursförbrukningen i byggprocessen är slöseri. En lösning på detta är att bygga 
mer industrialiserat, Betongvaruindustrin (2008). Industriellt byggande innebär en systematisering av 
byggprocessen. Istället för att projektera flera gånger används ett, redan i förväg, etablerat system där 
varje bygge kan anpassas till respektive beställares önskemål, Fröjdfeldt & Leijon (2008).  

    Många framsteg har åstadkommits inom materialforskning och teknik, dimensionering och 
analysmetoder samt produktionstekniker vilket ökar möjligheterna för industrialisering, Harrysson P. 
(2008). Planering, projektering och samverkan behöver dock förbättras och informations- och 
kommunikationsteknologi utnyttjas samt integrering mellan logistik och inköp utökas, 
Betongvaruindustrin (2008). 

    Målet för varje industriell process är att skapa en produkt till en lägre kostnad, exempelvis på grund 
av tidsbesparing, eller en bättre produkt till samma kostnad som tidigare. En optimerad process kan 
införliva de båda, Harrysson P. (2008). 

2.1.1 Prefabricering 

En typ av industriellt byggande är prefabricering. Prefabricerad betong betyder industriellt förtillverkad 
betong. En återanvändbar form används vid gjutning och betongen härdar i en kontrollerad miljö innan 
den transporteras till byggplatsen och lyfts på plats, Fröjdfeldt & Leijon (2008). Att prefabricera är att 
flytta produktionen från byggplatsen till en industrilokal, temporär eller etablerad, där bra flöden kan 
skapas vilket ger en förbättrad produktivitet. En förtillverkad, klimatskyddad konstruktion innebär 
vidare att förutsättningarna för arbetsmiljön på arbetsplatsen förbättras vilket kan innebära färre olyckor 
och arbetsskador samt att byggplatsen blir oberoende av väder med de fördelar det innebär, 
Betongvaruindustrin (2008).  

    En ökad prefabricering av brosystem kan sänka byggkostnaderna och samtidigt höja kvaliteten på den 
färdiga konstruktionen, Betongvaruindustrin (2008). God logistik bidrar till detta och vid prefabricerat 
byggande är det enklare att planera för god logistik då konstruktionens alla delar är färdiga för 
montering när de anländer till byggplatsen, Fröjdfeldt & Leijon (2008). Möjligheter till besparingar av 
material och arbetskraft är avsevärda vid ökad användning av prefabricering förutsatt att tillräckliga 
planeringsresurser ägnas åt detta alternativ tidigt i byggprocessen, Betongvaruindustrin (2008). Då 
produktionen sker i fabrik behövs inte lika många arbetare på byggplatsen och eftersom serietillverkning 
tillämpas krävs inte heller många arbetare i fabriken, Fröjdfeldt & Leijon (2008). Byggtiderna förkortas 
och behovet av arbetskraft minskar till gagn för lägre byggkostnader, Betongvaruindustrin (2008). 

    Ökad kvalitet hos komponenter och system innebär totalt sett att byggnadsverkets livscykelkostnader 
(LCC) sänks. Den verkliga vinsten fås när metodiken nyttjas genom hela projektet. Besparingarna görs 
främst genom lägre räntekostnader, tack vare den förkortade byggtiden, och genom lägre kostnader för 
byggadministration och byggplatsomkostnader, Betongvaruindustrin (2008). 
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2.2 Introduktion - segmentbroar 

En brotyp som lämpar sig väl för industriellt brobygge är segmentbroar. Såsom namnet antyder är en 
segmentbro en bro byggd i korta sektioner, benämnda segment, vilket kan jämföras med traditionella 
broar som byggs i väldigt stora sektioner, Betongvaruindustrin (2008).  

    En segmentbro i betong kan tillverkas som prefabricerad, platsgjuten eller i kombination med stål. 
Tekniken med prefabricerade brosegment bygger på principen att vid broläget sammanfoga dessa till en 
fullständig brokonstruktion, ibland i samverkan med platsgjuten betong. Segmenten hos den 
prefabricerade segmentbron sammanfogas med spännarmering, Betongvaruindustrin (2008). 

    Segmentbroar kan byggas med helt eller delvis ställningsfritt byggande, se Figur 2.1. Tekniken har 
därför använts vid överbryggande av djupa dalar, stora vattendrag, motorvägar och befintliga 
anläggningar där tillgängligheten under bron är liten eller obefintlig vilket gör att användning av dyra 
och ofta miljöskadliga byggställningar är omöjlig, FHWA (2008g). Konstruktionstekniken tillåter också 
att segmentbron sätts ihop på en kortare tid, jämfört med en traditionell bro, Vägverket (1996). Dyr 
och specialbyggd utrustning är inte ovanlig, vid stora projekt, och resulterar i en stor initial kostnad 
men denna kan täckas utav vinsten som den stora tidsbesparingen ger, Degenkolb, O. H. (1977).  

 

Figur 2.1 Prefabricerad segmentbro som monteras utan markstående byggställning över en djup dal. Foto: 
Wojciech Lorenc, (2005). 

    Utformningen av en segmentbro inleds med att ta hänsyn till vilken funktion den ska ha. Vid en 
jämförelse med andra broar är den största skillnaden utformningsmässigt den tonvikt som läggs på 
byggmetoden vilket ger segmentbroar dess anpassningsförmåga och kategoriserar denna typ av bro. 
Byggmetoden bestäms innan konstruktionsarbetet inleds vilket gör att entreprenören redan i ett tidigt 
skede kan medverka i projektet, FHWA (2008e). 

2.3 Historia 

Under 1920-talet utvecklade brobyggare en metod för ställningsfritt byggande. Metoden lade grunden 
för den metod som idag benämns Freivorbauteknik eller balanserad konsolteknik. Metoden bygger på 
att segmenten, platsgjutna eller prefabricerade, placeras på ett symmetriskt sätt på sidorna av en 
bropelare, som konsoler, för att uppnå jämvikt. Därefter sammanfogas konsolen från en bropelare med 
konsolen från närliggande bropelare i mittspannet, Murillo & Showers (2004). Första bron byggd med 
balanserad konsolteknik uppfördes 1930 över Rio do Peixe i Brasilien, Degenkolb, O. H. (1977).  

    Den första generationen förspända betongbroar byggda med balanserad konsolteknik byggdes i 
Europa först på 1950-talet. Utvecklingen av segmentbroar gick därefter snabbast fram i Tyskland och i 
Frankrike på grund av upprustningen som krävdes efter andra världskriget. De behövde bygga snabbt 
och effektivt med så lite byggdelar som möjligt eftersom många fabriker var totalförstörda, Murillo & 
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Showers (2004). Den förspända betongen möjliggjorde byggande av betong med minskat tvärsnitt och 
lägre vikt än slakarmerade betongkonstruktioner, Murillo & Showers (2004).  

    1949 bildades en grupp av ingenjörer som kallades PCDG, Prestressed Concrete Development 
Group, vars uppgift var att utforma brosegment för segmentkonstruktion. De kom med tre förslag på 
hur sektionerna kunde se ut, en I-sektion, en inverterad T-sektion och en rak lådbalkssektion. I- och 
inverterade T-sektionen används i regel inte i dagsläget men lådsektionen har utvecklats och ser 
aningen annorlunda ut idag, Cope, R.J. (1987). Flertalet av de tidiga broarna utfördes med lådtvärsnitt 
på grund den strukturella formens effektivitet och stabilitet. Eftersom ingen byggställning krävdes kunde 
dessa broar byggas på höga höjder över marken. Efterspänning med höghållfast stål hade blivit en 
etablerad konstruktionsmetod vid denna tidpunkt och tillät även byggande av långa spann, Murillo & 
Showers (2004). 

    En majoritet av det banbrytande arbetet inom tekniken; utrustning och strukturella former som 
används i nutida segmentbroprojekt, utvecklades under 1960- och 1970-talet. Under denna tidsperiod 
utvecklades även alternativa byggmetoder till den balanserade konsoltekniken såsom spann för 
spannmetoden och progressiv byggmetod samt brotyperna bågbroar och kabelbroar byggda i segment, 
Murillo & Showers (2004). Systemet med segment sammanfogade med efterspänningskablar utvecklades 
märkbart under tillkomsten av fler raffinerade byggtekniker, Mahmoud, K. M. (2003). En revolution i 
betongbrobyggande inträffade när prefabriceringstekniken introducerades inom 
segmentbrokonstruktion. Denna gav fördelar med förbättrad härdning och kvalitetskontroll, minskad 
väderpåverkan och möjligheter till komprimering av tidplanen eftersom delar av överbyggnaden kunde 
tillverkas och sedan lagras medan underbyggnaden färdigställdes, Murillo & Showers (2004).  

    Många stora byggföretag utvecklade därefter utrustning med mer kapacitet för prefabricering, 
transporter och uppförande av betongsegmenten. Specialiserat epoxilim för förslutning av fogar mellan 
prefabricerade segment togs fram samt metoder för att bättre passa ihop angränsande segments 
geometrier. Den första segmentbron i betong med prefabricerade segment var Choisy-le-Roi, byggd 
över Seine i Paris 1964. Det var en förspänd lådbalksbro, se Figur 2.2. 

 

Figur 2.2 Första prefabricerade segmentbron i betong, Choisy-le-Roi, Paris 1964, Structurae (2008).  

    Under 1980- och 1990-talet spreds segmentbrotekniken från Europa över hela världen och gick från 
att vara en forsknings- och utvecklingsteknik till att vara accepterad massproduktion, Murillo & 
Showers (2004). I USA har hundratals broar byggts i segment, både platsgjutna och i prefabricerad 
betong sedan slutet av 80-talet. Även Asien och Sydeuropa har utnyttjat tekniken i stor omfattning, 
FHWA (2008d). Den snabba tillväxten i asiatiska ekonomin under 1990-talet skapade exempelvis en 
efterfrågan på förhöjda motorvägar och leder för snabbtåg som kan byggas med minimal miljöpåverkan, 
Murillo & Showers (2004). USA banade väg för torrfogar men det var Asien som använde metoden för 
första gången 1990, Hewson, N.R. (2003). Den kontinuerliga utvecklingen av teknologin för tunga lyft 
erbjuder möjlighet till allt större spannlängder, Murillo & Showers (2004). 
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2.4 Utformning 

2.4.1 Lådtvärsnitt 

Lådtvärsnitt är ett vanligt alternativ vid broprojekt med stora spännvidder och liten asymmetri samt är 
lämplig vid prefabricering av segment. En lådbalk innehar stor vridstyvhet och en god förmåga att ta 
upp laster, Andersson & Klingsmo (2004). De är konventionellt armerade och förspända i en till tre 
riktningar samt kan kombineras med stålkonstruktioner, Degenkolb, O. H. (1977). Prefabricerade 
lådsegment används för spannlängder mellan 40 till 150 meter. Under 40 meter är det ett oekonomiskt 
alternativ och över 150 meter blir segmentens sammanlagda vikt mycket stor, Hewson, N.R. (2003). 
Korta spännvidder innebär normalt att lådbalken har ett konstant tvärsnitt i alla sektioner medan långa 
spännvidder kräver att sektionen har en varierande höjd. Det är möjligt att gjuta lådsegment med såväl 
vertikala som lutande liv, Skanska FoU (1997).  

Lådtvärsnittets utformning 
Lådtvärsnittets olika delar visas i Figur 2.3. Lådbalkens bredd är vanligen 3,5-8 meter, Hewson, N.R. 
(2003). Den övre plattan; flänsar och farbaneplatta, hos en encellslåda bör inte vara bredare än 15-18 
meter om den ska vara konkurrenskraftig och den övre flänsens bredd mindre än 6 gånger lådans bredd. 
Den största nackdelen med en encellslåda är att hela bron måste vara stängd under större reparationer 
eller rivning, FHWA (2008e). Om konstruktionen är mycket bred kan utformningen dock utföras med 
två eller flera lådenheter i bredd, Degenkolb, O. H. (1977). Färre liv innebär dock en mindre 
komplicerad gjutprocess och enklare dimensionering, Hewson, N.R. (2003). Vid broar med stora 
överhängande flänsar och stora avstånd mellan liven används tvärgående förspänning eller ribbor för att 
hålla upp dessa, FHWA (2008e). Liv - och balktjockleken hos ett prefabricerat lådtvärsnitt har många 
gånger samma dimensioner som ett platsgjutet lådtvärsnitt. Det är även praktiskt möjligt att tillverka ett 
slankare tvärsnitt i och med gjutning under mer kontrollerade former, i en temporär anläggning eller 
fabrik, Hewson, N.R. (2003). 

 

Figur 2.3 Benämningar på lådbalkstvärsnittets delar. 

    Vid dimensionering betraktas lådsegmenten som enskilda delar där krav på täckskikt även gäller för 
fogtvärsnittet, Skanska FoU (1997). 

2.4.2 Förspänning 

Prefabricerade segmentbroar utförs med förspänd armering, Betongvaruindustrin (2008). Förspänning 
innebär att armering sträcks med hjälp av domkrafter mot ändförankringar i en konstruktion innan 
lasten påförs i bruksstadiet vilket ger tryckkrafter i betongen, Sjölin, V. (1987). Denna tryckkraft går att 
jämföra med den pressande kraften som krävs för att bära en rad böcker horisontellt. Exempel på hur 
förspänd armering kan placeras visas i Figur 2.4. Högkvalitativa material som tål höga förspänningar 
används för att förspänna betong. Detta möjliggör så hög spänning att inte all spännkraft går förlorad när 
betongen med tiden minskar i längd på grund av krympning, krypning och pålagd last, Andersson & 
Klingsmo (2004). 
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Figur 2.4 Exempel på hur förspänd armering kan placeras i en segmentbro, VSL (1992). 

    Förspänning kan delas upp i förespänning och efterspänning. Skillnaden mellan förespänd och 
efterspänd armering är tidpunkten när spännkraften tillförs, Andersson & Klingsmo (2004). Vid 
förespänning spänns armeringen i formen innan betonggjutning sker. Samverkan mellan armering och 
betong sker genom vidhäftning och ibland genom ändförankring. Vid efterspänning sätts foderrör in i 
konstruktionen. Därefter dras spännkablar genom rören, spänns och ändförankras. Sträckning av 
armeringen sker alltså i detta fall efter att betongen gjutits och hårdnat men innan konstruktionen 
belastas, Sjölin, V. (1987). Prefabricerade brokonstruktioner är vanligtvis efterspända, Andersson & 
Klingsmo (2004).    

    Efterspänd armering kan vara antingen vidhäftande eller icke vidhäftande, Andersson & Klingsmo 
(2004).  Vidhäftning sker mellan spännkabel och injekteringsbruk i foderröret men i de fall då ingen 
betong injekteras, i samband med uppspänningen, verkar armeringen utan vidhäftning. Detta möjliggör 
justering av förspänningskraften liksom utbyte av spännkablar under konstruktionens användningstid. 
Mellan foderröret och spännkabeln ligger istället för injekteringsbruk ett lager fett som dels fungerar 
som ett korrosionsskydd men även medger spännkabeln att glida inuti röret med mycket liten friktion, 
Betonghandbok (1990). Figur 2.5 visar en extern, icke vidhäftande spännkabel i genomskärning, 
FHWA (2008f). 

 

Figur 2.5 Exempel på utformningen av icke vidhäftande extern spännarmering. 

Fördelar 
De fördelar som uppnås med att spänna armeringen är sprickfrihet eller avsevärt mindre sprickbredder i 
bruksgränstillstånd, Andersson & Klingsmo (2004). Spännkablarna tillför tryckkrafter i konstruktionens 
dragkraftsupptagande zon, där sprickor kan uppkomma, vilket förhindrar sprickutvecklingen. 
Spännarmering innebär mindre nedböjning i förhållande till motsvarande slakarmering, även en större 
vattentäthet och minskad risk för korrosionsskador på armeringen kan påräknas, Sjölin, V. (1987). En 
annan fördel med användning av spännarmering är mindre armeringsarea, vilken leder till att mindre 
utrymme krävs och därmed kan ett mindre lådtvärsnitt användas. En positiv effekt av detta är en lägre 
egenvikt som i sin tur leder till mindre moment, FHWA (2008h). 

Nackdelar 
En nackdel med spännarmering är initiella och tidsberoende spänningsförluster som gör att 
brokonstruktionen inte kan tillgodogöra sig all efterspänningskraft som fås av de dimensionerade 
spännkablarna, FHWA (2008h). De initiella spänningsförlusterna inträffar direkt efter uppspänning på 
grund av glidning i låsanordningar, elastisk hoptryckning av konstruktionen och friktion mellan 
spännkabel och foderrör. De tidsberoende förlusterna är huvudsakligen orsakade av betongens 
krympning och krypning samt stålets relaxation, Andersson & Klingsmo (2004). På grund av förlusterna 
har installation av extra foderrör för spännkablar visat sig vara nödvändiga, FHWA (2008h). 
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2.4.3 Interna och externa spännkablar 

I en förspänd, prefabricerad segmentbro kan två typer av längsgående spännkablar användas; interna och 
externa spännkablar, FHWA (2008e). Många lådbalksbroar byggs med spännkablar placerade inuti 
betongen i huvudbalken; interna spännkablar, Degenkolb, O. H. (1977). För prefabricerade 
segmentbroar används i regel externa spännkablar med placering utanför betongen, inuti lådbalken, 
FHWA (2008a). Detta för att montering av segment och förspänning ska bli oberoende operationer, 
Degenkolb, O. H. (1977).  

Interna spännkablar 
Interna spännkablar är vanligtvis mer strukturellt fördelaktiga än externa spännkablar. I lådbalkar kan de 
interna spännkablarna ha en något större inre hävarm än externa spännkablar, FHWA (2008f). Interna 
spännkablar är dock inte fördelaktiga vid tillverkning av prefabricerade segment med lutande kablar då 
detta tenderar att bli komplicerat att utföra. Spännkablarnas placering kräver speciellt utarbetade formar 
för att tillgodose olika kabelplacering i varje segment. Problem med detta kan vara förflyttning av 
spännkablarnas foderrör vid gjutning eller läckage av betong in i dessa, FHWA (2008f). I seismiska 
zoner måste alla spännkablar vara interna vilket gör att segmentbroar i dessa områden ofta är platsgjutna, 
FHWA (2008e). 

Externa spännkablar 
Vid användning av externa spännkablar lyfts foderrören ut ur betongsektionen vilket förbättrar 
gjutbarheten avsevärt hos prefabricerade lådsegmentet eftersom konflikter mellan slakarmering och rör 
undviks. Detta gör att livtjocklek och elementvikt kan reduceras med gynnsam materialåtgång och 
montageprocedur som följd. Förankringsdetaljer hos lådsegmenten får dessutom en enklare utformning, 
FHWA (2008f). Spännkablarna placeras i en, ur beständighetssynpunkt, gynnsam och säker miljö samt 
blir tillgängliga för inspektion och samtidigt utbytbara om de skulle skadas. Risken för 
utmattningsproblem är liten, Skanska FoU (1997).  

    Eftersom externa spännkablar i sig är korrosionskänsliga ligger de skyddade i fett, inuti foderrör som 
består av icke-korrosiv polyeten. Foderrören kan utföras med färre fogar än vid användning av interna 
spännkablar för vilka foderrören är lika långa som varje segment. De externa spännkablarna installeras 
med ett vattentätt kabelskarvningssystem som i sin tur är isolerat från väta inuti lådtvärsnittet, FHWA 
(2008f).  

    Kablarnas linjeföring är jämfört med interna spännkablar relativt okänslig för toleranser. En av 
nackdelarna är att externa spännkablar utan vidhäftning utnyttjar stålet sämre. Kablarnas excentricitet, 
hävarm, minskas då dessa placeras inuti lådsektionen och den hårda förspänningen kan ge oönskade 
krypningsfenomen som med tiden ökar överhöjningen. Detta kräver en ökad mängd spännarmering 
som emellertid ger en något mindre mängd slakarmering i lådväggarna, Skanska FoU (1997). 
Uppspänningsprincipen för extern spännarmering åskådliggörs i Figur 2.6. Två grundprinciper för 
kabelföring hos extern spännarmering är 

− Sned kabelföring: kablarna utgör räta linjer som ändrar riktning vid bropelarna och 
vanligtvis vid fackets mittpunkt. 

− Rak kabelföring: kablarna bildar en rät linje över hela sektionen och tvärbalkar mellan 
facken överför krafterna mellan stålet och betongen, Andersson & Klingsmo (2004).   

 

 

Figur 2.6 Schematisk bild över uppspänningen av extern spännarmering med sned kabelföring, VSL 
(1992). 
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    Vid installering med sned kabelföring dras de externa spännkablarna genom avlänkare som ändrar 
dess vinkel. Figur 2.7 visar några olika typer av avlänkare i betong och stål, FHWA (2008f).  

 

Figur 2.7 Olika typer av avlänkare, a) mindre betongklack b) tvärbalk, c) breddning av livet, d) stål med I-
balk, VSL (1992). 

2.4.4 Fogen 

En nyckelfråga för prefabricerade segmentbroar är fogarnas utformning mellan segmenten. Denna 
påverkar dimensioneringen av element och erforderlig mängd spännarmering. En enkel och säker 
fogutformning gör att effektivt montage kan utföras men framförallt påverkas beständigheten hos bron, 
vilken är direkt kopplad till brons livslängd. Fogen mellan prefabricerade segment behöver fylla följande 
funktioner 

− överföra tryckkraft från en yta till en annan 
− täta mot aggressiva ämnen i omgivande miljö 
− uppta dragpåkänningar om sådana förekommer 
− överföra skjuvkrafter, Skanska FoU (1997) 

 
    En fog som är tryckt i alla punkter klarar dessa krav, vilket dock innebär att relativt mycket 
spännarmering erfordras. En helt tryckt fog ger också att balken får en konstant styvhet över fogen samt 
att full samverkan fås över hela fogarean, Skanska FoU (1997). 

    Exempel på olika fogtyper för prefabricerade segmentbroar är epoxifog, torrfog och gjutfog, Skanska 
FoU (1997). 

Epoxifog 
Epoxi är en härdplast med stark vidhäftningsförmåga, bra mekanisk styrka, stor täthet och 
motståndskraft mot kemikalier. Det uppkom som bindemedel i Tyskland 1930, NE (2008a). I den 
internationella verksamheten utnyttjas mestadels epoxilim i segmentfogar för att säkerställa att korrosiva 
ämnen inte tränger in till den känsliga spännarmeringen, Skanska FoU (1997). Tester av tunna 
epoxifogar pekar på att det är möjligt att utveckla 94 % böj- och draghållfasthet och ungefär 75 % 
skjuvhållfasthet som hos ett jämförande enhetligt gjutprov. Epoxin gör att segmenten beter sig som en 
enhet samt att skarvarna blir helt vattentäta, Degenkolb, O. H. (1977). En nackdel är att epoxin kan 
vara mycket hälsovådlig och allergiframkallande, NE (2008b). Andra nackdelar är att beständigheten 
uppskattas till 60 år enligt leverantörer samt att epoxin inte är ett miljövänligt material innan härdning. 
Vintertid försvåras även användandet av epoxifog då låga temperaturer bromsar de kemiska reaktionerna 
som är nödvändiga för härdning, Skanska FoU (1997).  

    Fogytorna, hos segment med epoxifogar, sandblästras innan de monteras ihop för att ta bort eventuell 
smuts samt ge bra fäste mellan epoxin och betongen. Epoxin förs på manuellt i fogen. En jämn tjocklek 
uppnås genom att kamma över tvärsnittet med en sågtandad kant. Detta ger ett lager på 1-3 mm. När 
epoxin är påförd får det maximalt gå en timme innan segmenten förs ihop eftersom epoxi har en 
mycket snabb härdningstid i luft. Epoxin tillåter segmentet att glida en aning vilket gör det lätt att sätta i 
position. Segmenten pressas därefter samman med temporär spännarmering vilket gör att epoxilagret 
blir 1- 1,5 mm. Epoxin har normalt en tryckhållfasthet på 70 MPa vilket är högre än betongens 
tryckhållfasthet som för normal betong är högst 57 MPa, Hewson, N.R. (2003).  

Torrfog 
Vid användning av torrfog används inget ämne i fogskarven vilket minskar kostnader och byggtid. 
Segmentbroar med torrfog är konstruerade med externa spännkablar, ingen spännarmering passerar 
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således genom betongen i fogarna, FHWA (2008i). Ett problem med torrfog är beständigheten, Skanska 
FoU (1997). Efter att de första broarna var färdigbyggda, upptäcktes tecken på oönskade resultat. Ett 
stort problem var läckage genom fogen in i lådsektionen och spjälkning av den övre betongplattan vid 
fogen. Mest oroväckande är effekten som vattenläckaget kan få på hållbarheten hos de externa 
spännkablarna. Öppnande av fogarna förekom under vissa belastningsförhållanden såsom seismik, 
temperaturskillnader, krypning, krympning och överbelastning. För att undvika läckage genom fogen 
tillämpas gummislangar eller gummipackningar tvärgående över farbanan, FHWA (2008i). Figur 2.8 
visar bron Bangkok Second Expressway System (BSES) som byggdes 1990 och är uppförd med torrfog. 
Fogarna tätades med en urgröpning som fylldes med epoxi längst upp vid ytan, vilket illustreras i Figur 
2.9. 

 

Figur 2.8 BSES-bron med torrfog i närbild, Hewson, N.R. (2003). 

Fördelar med torrfog hos prefabricerade segmentbroar: 

- Inga kemikalier, förutom vid eventuell tätning av fogen 
- Ingen temporär spännarmering som vid epoxifog 
- Snabbare byggtid, Hewson, N.R. (2003). 

 

Nackdelar med torrfog hos prefabricerade segmentbroar: 

- Mer spännarmering behövs för att nå maximal skjuv- och momentkapacitet  
- Externa spännkablar måste användas 
- Överytan behöver förslutas för att förhindra angrepp från vatten och fukt, Hewson, N.R. 

(2003). 
- Torrfogar får inte bearbetas efter formrivning då detta ökar risken för uppkomst av lokala 

påkänningar, Skanska FoU (1997). 
- Torrfog används vanligen bara i tropiska klimat där inte frys- och tövädercykler existerar. 

Torrfogens effektivitet i kallare klimat är inte utredd. Användning av torrfog medför dock inte 
ökade problem med frostsprängning eftersom betongens frostbeständighet är god och det är 
liten risk att porositeter i fogen fylls med vatten, Hewson, N.R. (2003). 

 

    Innan uppsättning av en segmentbro med torrfog rengörs fogen med stålborste istället för 
sandblästring eftersom det skulle skada passningen av ytorna. Vid transport och handhavande av segment 
som ska sättas samman med torrfog måste de skyddas för att undvika skador på fogytorna så att de passar 
ihop med närliggande segments fogyta, Hewson, N.R. (2003). Alla skador i fogkanterna uppkomna vid 
transport eller hopsättning bör inte lagas förrän segmenten sammanspänts eftersom risken för 
spänningskoncentrationer finns som kan ge utspjälkning i betongens kanter, Skanska FoU (1997).  
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Figur 2.9 Illustration över hur en torrfog kan göras vattentät med epoxi (se streckade urgröpningen i 
genomskärningen), Hewson, N.R. (2003). 

Gjutfog 
Det finns tre olika typer av gjutfog; cementfog, betongfog och mikrobetongfog. En fördel med gjutfog 
är att fogtypen inte kräver perfekt anpassade segment vilket är fallet med torrfog, Degenkolb, O. H. 
(1977). En annan fördel är att fogmassan är i samma material som kringliggande material. Det finns 
därmed ingen risk för fuktackumulation bakom täta skikt med frostpåverkan som följd. Appliceringen 
av bruket är dock något svårare än vid epoxifog då detta inte kan rollas på som en plastprodukt. 
Fogbruk vid tunna cementbaserade fogar ner till 10 mm appliceras med olika metoder såsom spritsning 
eller med hjälp av murslev, Skanska FoU (1997).  

    Cementfogar är 24-100 mm tjocka och vanligt förekommande. Armerad betong används för fogar 
mellan 200-600 mm. Armering från lådsegmenten gjuts då in i fogarna. De breda fogarna lämpar sig bra 
för broar byggda på ställningar men däremot inte för broar byggda med balanserad konsolteknik, 
Degenkolb, O. H. (1977). Vid montering av bredare gjutfogar sandblästras först fogytorna och sedan 
utnyttjas oftast konventionell gjutning. En annan monteringsmetod är injektering med vakuum. 
Vakuumtekniken innebär att fogen utsätts för undertryck varefter injekteringsmedlet påförs och sugs in i 
håligheterna vid tryckutjämningen. Trycksänkning åstadkoms med en stor vakuumpump som kopplas 
till ett sugdon anpassat för fogkonstruktionen. Ett viktigt moment vid injekteringen är att minska risken 
för avvattning av fogbruket under insugningsförfarandet vilket har en direkt inverkan på brukets 
konsistens. Förvattning av fogar kan därför utföras innan bruket appliceras och fogytorna sandblästras 
innan för att säkerställa kvaliteten, Skanska FoU (1997). 

    Användningen av gjutfog är tids- och kostnadskrävande men kan ha övervägande fördelar vid större 
riktningskorrektioner, Skanska FoU (1997). Fogarna är generellt mycket framträdande på grund av 
injekteringsmassan mellan enheterna, Degenkolb, O. H. (1977).  

Förtagningar 
I segmentfogarna uppkommer skjuvkrafter orsakade av tvärkrafter och vridmoment. Dessa förs över 
mellan fogytorna av friktion men även av förtagningar, även kallade skjuvlås, på lådsegmentens liv. 
Förtagningarna är stora eller små konvexiteter som även underlättar när segmenten ska fogas ihop med 
intilliggande segment horisontellt och vertikalt varpå de även kan sitta på lådtvärsnittets övre och undre 
platta, se Figur 2.10, Hewson, N.R. (2003). 

    För epoxi- och gjutfog används förtagningarna endast för att föra över skjuvkrafter under 
sammansättningen av segmenten. Vid torrfog används förtagningarna även för att föra över skjuvkrafter 
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permanent i konstruktionen. Antingen väljs flera mindre skjuvförtagningar, som Figur 2.10 visar, eller 
väljs några få större skjuvförtagningar som är dimensionerade med armering. Små skjuvförtagningar 
kräver inte någon armering. Det är vanligt att fler förtagningar än nödvändigt väljs för att vara på säker 
sida om någon skulle skadas i lagring eller hantering av segmenten, Degenkolb, O. H. (1977). 

 

Figur 2.10 Flera mindre skjuvförtagningar i en lådbalk framifrån, vänster i figur, och från sidan, höger i 
figur, Hewson, N.R.( 2003).   

2.5 Tillverkning och montering 

Förhållanden kring varje specifik byggplats är av stor betydelse vid val av montage och tillverkningssätt 
av segment för prefabricerade segmentbroar. Om fabrikslokaler finns för uthyrning i anslutning till 
broplatsen och om segmenten dessutom kan fraktas dit med pråm är produktionsförutsättningarna 
mycket bra för segmentbrotekniken. Denna innebär vidare att montage av segment kan ske mycket 
snabbt. Det krävs normalt att 60-70% av segmenten är gjutna innan montage av överbyggnaden kan 
inledas, Skanska FoU (1997). 

2.5.1 Tillverkning 

För att gjuta segmenten till ett broprojekt kan en befintlig industrilokal nyttjas eller så upprättas ett 
tillfälligt fabriksområde som täcks till skydd mot väder. Tillverkningsplatsen delas in i delområden för 
olika aktiviteter i tillverkningsprocessen. Ett delområde är jiggarna där hopsättning av armeringskorgar 
till segmenten sker, ett delområde är för gjutning och ett sörjer för förvaring. Segmenten kan gjutas i 
speciellt utformade stålformar med hjälp av kort eller lång produktionslinje. Med kort produktionslinje 
gjuts segmenten förbundet till det intilliggande segmentet ända tills det härdat, så kallad motgjutning, se 
Figur 2.11, Hewson, N.R. (2003). Segmentens fogytor beläggs med ett formsläppningsmedel, 
exempelvis grönsåpa, för att underlätta separation av de motgjutna betongytorna, Skanska FoU (1997). 
Därefter flyttas det intilliggande segmentet till ett lager i väntan på vidare transport. Med lång 
produktionslinje tillverkas alla segment uppradade bredvid varandra tills en hel spannsektion är klar. 
Först då flyttas segmenten, ett och ett, till lagret inför vidare transport, Hewson, N.R. (2003). 

   Formen som används vid gjutning med kort produktionslinje innefattar en formavstängare över ena 
fogytan, sido- och konsolformar, en undersidesform och en inre form. Formavstängaren har en mer 
avancerad utformning än övriga formkomponenter. Figur 2.12 åskådliggör formavstängaren med 
förtagningar spegelvända på liven. Den undre delen av formen är justerbar och kan förflyttas, se Figur 
2.12. Vertikal justering utförs under segmentens hörn och den horisontella justeringen med en 
glidmekanism under formen. När segmentformen är i rätt läge armeras den inför gjutning av 
nästkommande segment, Hewson, N.R. (2003).  
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Figur 2.11 Kort produktionslinje med motgjutna segment, Ebil, J. (1998). 

 

 

Figur 2.12 Formavstängare till vänster och den reglerbara undre delen av formen till höger, Hewson, N.R.( 
2003). 

    Vid gjutning med lång produktionslinje gjuts segmenten bredvid varandra på en lång gjutbädd. 
Fördelen med att gjuta med lång produktionslinje är att en mindre avancerad form erfordras samt att en 
ökad kontroll av spannets totala geometri erhålls. Nackdelar är kostnaden för den långa undre 
stålformen och det extra utrymme som krävs. Övrig form flyttas framåt till nästa segment vilket betyder 
att endast den undre plattan behöver full längd, Hewson, N.R. (2003).  

    Oavsett vilken produktionslinje som väljs är cykeln densamma, ett segment per dag är ett vanligt mål. 
Segment med avstyvare eller annan speciell utformning kan dock ta två till tre dagar. Betongen behöver 
därför snabbt uppnå hög hållfasthet. 12 till 14 MPa efter 12 timmar krävs för att insidan av lådsegmentet 
och de yttre konsolerna ska vara intakta då formen avlägsnas, Hewson, N.R. (2003).  

    Armeringskorgen för varje segment är monterad i en jigg som är en ställning med samma form som 
segmentet som ska gjutas, se Figur 2.13. I jiggen fixeras armeringen så att alla avstånd är korrekta och 
när armeringskorgen är klar lyfts den i en ram för att förhindra böjning eller deformering av 
armeringen, se Figur 2.13. Ramen fästs i en travers eller annan lyftanordning, Hewson, N.R. (2003). 
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Figur 2.13 Armeringsjigg i figuren till vänster och den färdiga armeringskorgen med lyftram till höger, 
Hewson, N.R.( 2003). 

2.5.2 Förvaring 

Efter att segmenten är gjutna läggs de på lager tills de uppnått full hållfasthet och brobygget nått den 
punkt då de ska monteras i överbyggnaden, Hewson, N.R. (2003). Eftersom monteringen av segment 
går mycket snabbare än tillverkningen inklusive tid för härdning krävs stora lagringsytor, Skanska FoU 
(1997). Om lagerområdet är litet kan segmenten sättas ovanpå varandra förutsatt att styrka och stabilitet 
hos det undre segmentet kontrollerats. För att inte segmenten ska skeva eller vrida sig under förvaringen 
sätts ett enkelt trepunktsstöd upp med två stödpunkter under varje ände av det ena livet och den tredje 
under mittpunkten av det andra livet, se Figur 2.14, Hewson, N.R. (2003). 

 

 

Figur 2.14 Segment staplade ovanpå varandra på lager, vilandes på trepunktsstöd, Hewson, N.R. ( 
2003). 

2.5.3 Transport och hantering 

En transportör används till att förflytta segment från gjutning till lager och därefter vidare till broplatsen 
via vägförbindelser eller vattenvägar. Pråmar, se Figur 2.15, kan användas vid vattenburen transport och 
har kapacitet att transportera flera segment åt gången. Med hjälp av lyftkranar förankrade i pråmdäcket 
lyfts sedan segmenten till brons överbyggnad, Hewson, N.R. (2003). Lastbilar eller specialfordon 
används vid hantering på lagerområdet och frakt på vägar, se Figur 2.15 och 2.16. Segment som 
förflyttas via allmän väg, se Figur 2.15, begränsas av vägtrafikförordningen i Sverige till att ha en bredd 
upp till 3,10 m utan att dispens fordras, VVFS 2005:102 (2005). Transportlängden, utan dispens är för 
närvarade 24 meter, Vägverket (2007a).  
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Figur 2.15 Segment transporterade via vatten och på land, Hewson, N.R. (2003). 

 

Figur 2.16 Specialfordon för hantering av segment på lagerhållningsplatsen. Foto: Wojciech Lorenc, 
(2005). 

       Ett lådsegments längd och vikt begränsas av transportmöjligheterna mellan fabrik och broläge samt 
hanteringen på plats och i fabrik, Hewson, N.R. (2003). Den dimensionerande vikten blir ofta 
lyftkapaciteten på tillverkningsplatsen, Skanska FoU (1997). Segmenten, som vanligen väger cirka 65 
ton, är mestadels hanterbara med byggkranars kapacitet, Hewson, N.R. (2003). Tyngre segment kräver 
speciella kranar och lyftredskap, FHWA (2008e). De tyngsta segmenten är de med avstyvare, vilka kan 
reduceras i längd för att hålla hanteringsvikten jämn med övriga segment. Avstyvarsegment är placerade 
ovanpå bropelarna för att göra lådtvärsnittet styvare med hjälp av en tvärgående betongvägg. Detta för 
att klara av överföring av skjuvkrafter från däcklasten till lagren och ner i underbyggnaden, Hewson, 
N.R. (2003). 

För hantering behöver varje segment vara utformat för att klara ett flertal lyft exempelvis på lagret för 
att göra andra segment åtkomliga och vid broplatsen. Segmenten är möjliga att lyfta med rep som hängs 
runt flänskonsolerna men vanligtvis gjuts lyftanordningar in i segmentet såsom stålankare placerade i 
livet i vilka lyftkrokar kan fästas, Hewson, N.R. (2003). 

2.5.4 Monteringstekniker 

Tillvägagångssättet när en segmentbro produceras påminner om traditionellt brobyggande i betong. 
Först byggs bropelarna, sedan temporära konstruktioner såsom byggställningar, därefter brodäcket och 
till sist utförande av avslutande arbeten. Skillnaden gentemot ett traditionellt brobygge är främst hur 
överbyggnaden uppförs, Hewson, N.R. (2003). 

   De tre vanligaste monteringsteknikerna är; spann för spannteknik, Figur 2.17 (i), balanserad 
konsolteknik, Figur 2.17 (ii), och progressiv byggnadsteknik Figur 2.17 (iii), Hewson, N.R. (2003).  
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Figur 2.17 Tre olika byggmetoder med uppsättning av en lyftanordning fastsatt i brodäcket, Hewson, N.R. 
(2003). 

Spann för spannteknik 
För spännvidder kortare än 50 meter är ett vanligt uppbyggnadssätt att segmenten fogas samman spann 
för spann, se Figur 2.17 (i). För spännvidder över 50 meter blir fackverksramen, här även benämnd 
utlastningsanordning, med upphängda segment för tung och metoden tenderar att bli oekonomisk vid 
jämförelse med den balanserade konsoltekniken.  

    En utlastningsanordning, över- eller underliggande se avsnitt 2.5.5, används som sätter samman ett 
komplett spann av segment. Spannet dras sedan ihop genom installation av temporär och/eller 
permanent spännarmering. Utlastningsanordningen, se Figur 2.18, placerar det färdiga spannet på brons 
rullager och lanserar sedan framåt för att påbörja nästa spann. Segmenten transporteras längs den 
färdigställda delen av bron till bakdelen av fackverksramen där de fästs på hängare. Dessa används till att 
manövrera segmenten till rätt position, se Figur 2.18, Hewson, N.R. (2003). 

 

Figur 2.18 Uppbyggnad med spann för spanntekniken med en överliggande utlastningsanordning, till 
vänster, och hängarna som håller uppe segmenten och för dem i position, till höger, Hewson, N.R. (2003). 
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    Vid spann för spanntekniken används mestadels torrfogar med anledning av att ingen temporär 
spännarmering behövs då segmenten hela tiden stöds av utlastningsanordningen. Med epoxifog måste 
segmenten förspännas med temporär spännarmering då segmenten ska limmas ihop. Detta gör att 
färdigställandetiden för ett spann blir längre än vid torrfog. Gjutfog nyttjas i princip inte vid montering 
enligt spann för spannmetoden på grund av att fogarbetet blir komplicerat att utföra. Med spann för 
spannmetoden tillsammans med epoxifog tar ett 40 meters spann cirka två till tre dagar att utföra. Med 
torrfog kan byggtider på en dag för ett spann uppnås, Hewson, N.R. (2003). 

Balanserad konsolteknik 
Den vanligaste monteringstekniken är den balanserade konsoltekniken, se Figur 2.17 (ii), Hewson, 
N.R. (2003). Byggande enligt denna teknik med prefabricerade segment är en mycket snabb metod i 
jämförelse med samma teknik med platsgjutna segment eller annan typ av byggmetod, Degenkolb, O. 
H. (1977). Den balanserade konsoltekniken innebär att segmenten i brodäcket placeras på båda sidor av 
en bropelare för att erhålla balans och symmetri, se Figur 2.19. Uppsättningen sker antingen med en 
överliggande eller markstående utlastningsanordning, kran, ram eller ett speciellt lyftsystem fixerat vid 
brodäcket, se avsnitt 2.5.5. Det första segmentet ovanpå bropelaren lyfts upp och placeras på temporära 
stöd. Nästkommande två segment lyfts sedan i position från båda sidor och fixeras med exempelvis 
epoxifog och förspänns temporärt. Fler segment lyfts på plats från båda sidor om bropelaren och när 
konsolen når mittspannet sammanfogas den med konsolen från närliggande bropelare, med en 
platsgjuten mittfog. Därefter installeras den permanenta spännarmeringen, Hewson, N.R. (2003). 
Erfarenheter har visat att de övre spännkablarna, i broar som byggts med balanserad konsolteknik, är 
mest effektiva om de är interna spännkablar på grund av deras strukturella fördelar, FHWA (2008f). 
Konsolerna på vardera sida om pelaren behöver vara i balans för att förebygga att bropelaren välter. Ett 
dimensioneringskrav är dock att förspänningen ska kunna bära ett extra segment på ena sidan av 
bropelaren, Hewson, N.R. (2003).  

    Vid användning av den balanserade konsoltekniken kan ett 40 meters brospann byggas under en 
tredagars cykel. Spann upp till 100 meter tar normalt 7-12 dagar att färdigställa, Hewson, N.R. (2003). 

 

Figur 2.19 Segment sätts på plats med balanserad konsolmetod med hjälp av en överliggande 
utlastningsanordning, Hewson, N.R.( 2003). 

Progressiv byggteknik 
Med progressiv byggteknik avses att montering av segment, ett i taget, inleds i ena änden av bron och 
avslutas i den andra änden. Detta illustreras i Figur 2.17 (iii). Brodäcket sträcker sig då som en konsol 
mot nästa bropelare vilket gör att temporära stöd fordras längs spannet, se Figur 2.20. Lasten på varje 
temporärt stöd ändras då segment byggs på och då utlastningsanordningen förflyttas framåt. Om stöden 
är känsliga för sättningar kan detta kompenseras med hjälp av domkrafter, Hewson, N.R. (2003). 
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Figur 2.20 Vid progressiv byggmetod stöds brokonsolen med temporära stöd, Hewson, N.R. (2003). 

    När brodäcket når nästkommande bropelare installeras tillräckligt med spännarmering för att alla 
temporära stöd, förutom det som är närmast denna bropelare, ska kunna avlägsnas. Stödet närmast 
bropelaren används till att ställa in rätt höjd på brodäcket i förhållande till segmentet ovanpå bropelaren. 
Anpassningen utförs med domkraft. Ytterligare spännarmering installeras därefter innan brodäcket 
placeras på rullagren och cykeln repeteras för nästa spann, Hewson, N.R. (2003).  

    Nackdelarna med progressiv byggteknik är att det är en långsam metod jämfört med spann för 
spannmetoden och den balanserade konsolmetoden vilket också gör den kostsammare. Behovet av att 
regelbundet stödja brodäcket gör även att tekniken inte lämpar sig för broar vars brobanor är högt 
belägna eller broar som passerar ovan hinder på marken, Hewson, N.R. (2003).  

2.5.5 Monteringsanordningar 

Monteringsanordningar, även kallade utlastningsanordningar, är mycket dyra och används därför endast 
vid mycket stora projekt. De första fackverksramarna byggdes för specifika broar och användes endast 
en gång. För att förbättra ekonomin har utlastningsanordningar byggda med höghållfast stål och bultade 
fogar, som kan monteras isär, utvecklats för att möjliggöra återanvändning i andra projekt, Degenkolb, 
O. H. (1977). Nedan beskrivs fem olika typer av utlastningsanordningar. 

Överliggande utlastningsanordning 
Överliggande utlastningsanordning stöttas av bropelaren eller den färdigställda delen av brobanan vilket 
visas i Figur 2.21. Anordningen är självlanserande med en bakre sektion stödd på bakben som löper 
längs med det färdigställda brodäcket och frambenen som sträcker sig över till nästa bropelare. En fördel 
med överliggande utlastningsanordning är att den inte kräver åtkomst under bron, exempelvis vid 
byggen över vatten, väg eller järnväg. En annan fördel är att den klarar olika geometrier hos brodäcket 
och skarpa horisontella kurvor.  Anordningen är dock generellt komplex att konstruera och brobygget 
kan endast pågå vid en front, Hewson, N.R. (2003). 
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Figur 2.21 Överliggande utlastningsanordning vid montering enligt balanserad konsolteknik. Foto: 
Wojciech Lorenc, (2005).  

Underliggande utlastningsanordning 
Underliggande utlastningsanordning, se Figur 2.22, placeras under brobanan och stöder segmenten via 
flänsarna eller undre bottenplattan. Utlastningsanordningen stöds på bropelarna samt via temporära stöd 
placerade på grundläggningen och förflyttas framåt genom självlansering. Underliggande 
utlastningsanordning lämpar sig inte för broar med snäva horisontala kurvor eller olika avstånd mellan 
bropelare. Anordningen upptar stort utrymme under brobanan vilket skapar problem då bron ska 
byggas över befintlig väg eller järnväg. Segmenten lyfts upp till utlastningsanordningen med kran eller 
lyftarm, Hewson, N.R. (2003). 

 

Figur 2.22 Till vänster: underliggande utlastningsanordning som stödjer segmenten via flänsarna, se liten 
bild i nedre högra hörnet. Till höger: underliggande utlastningsanordning som stöder segmenten via 
bottenplattan med en lyftarm i fronten, Hewson, N.R.( 2003). 

Markstående utlastningsanordning 
Markstående utlastningsanordning på hjul eller räls används där åtkomst till detta finns. Ett annat 
exempel på en markstående utlastningsanordning är bockkran, se Figur 2.23, med tillhörande travers. 
Denna är mindre mångsidig än en vanlig kran och används i regel bara om de finns att tillgå på plats, 
Hewson, N.R. (2003). 
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Figur 2.23 Segment sätts på plats via en travers från en bockkran, Hewson, N.R.( 2003). 

    Både markstående och överliggande utlastningsanordningar tillåter en snabb byggtid men 
markstående anordningar är generellt enklare konstruktioner och kan lättare hantera och sätta ihop 
segmenten. Detta gör att monteringstiden med denna blir mycket kort. En nackdel med anordningen är 
att den kräver åtkomst under bron, Hewson, N.R. (2003).  

Kran 
För att en kran ska kunna nyttjas som utlastningsanordning krävs god åtkomst till brodäck och 
omgivande områden. Detta för att kranen ska stå stadigt och att frakt av segment till broplatsen ska vara 
möjlig. Kranar ger vanligtvis den enklaste och snabbaste sammansättningsproceduren med minimala 
förarbeten. Nackdelen är att kranar inte kan användas där det finns hinder på marken, Hewson, N.R. 
(2003). 

Lyftram 
En annan typ av utlastningsanordning är lyftram. Denna monteras på det närliggande, redan 
fastmonterade, segmentet, se Figur 2.24. Metoden kräver att segmentet ovanpå bropelaren lyfts dit av 
en kran eller att segmentet platsgjuts ovanpå bropelaren. Efter att ett segment lyfts upp och monterats 
förflyttas lyftramen framåt, förankras i broprofilen och därefter lyfts nästkommande segment, Hewson, 
N.R. (2003). 

 

Figur 2.24 Segment sätts på plats med hjälp av en lyftram, Hewson, N.R.( 2003). 

    Användning av två lyftramar, på båda sidorna om bropelaren, förenklar byggprocessen. Lyftramar är 
sällan använda vilket främst beror på att de är tidskrävande samt att långa pauser uppkommer då de ska 
förflyttas till nästa bropelare. Lyftramen kräver också god åtkomst under bron, Hewson, N.R. (2003) 
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2.6 Långtidshållbarhet 

Faktorer som påverkar långtidshållbarheten för prefabricerade segmentbroar är många men den 
långsiktiga hållbarheten hos efterspända spännkablar är speciellt ifrågasatt. Detta i och med den 
korrosion som upptäcktes hos externa spännkablar i två segmentbroar i Florida och krävde ersättning av 
12 av de totalt cirka 4500 externa spännlinorna. Även om omfattningen av de observerade 
korrosionsproblemen var begränsad, har dessa händelser fungerat som en katalysator för att identifiera 
förbättringar av efterspänningsmaterial, konstruktionsdetaljer och konstruktionsförfaranden som är 
nödvändiga för att undvika en upprepning av dessa problem, FHWA (2008a). 

2.6.1 Bakgrund 

Florida har varit ledande i utvecklingen av efterspända betongbroar och har nu ett av de största 
bestånden av denna brotyp. Ett omfattande inspektionsprogram som utförts på 70 lådbalksbroar 
avslöjade att 44 broar indikerar möjliga efterspänningsproblem och 16 broar har mindre defekter. 
Problemet med korrosion är inte begränsat till Florida och betraktas inte som ett resultat av 
miljöförhållandena där. Preliminära inspektioner av andra broar runt om i USA, både under produktion 
och i bruk, indikerar samma problem, Mahmoud, K. M. (2003).  

    Tre huvudtyper av problem har identifierats hos prefabricerade segmentbroar; korrosion av 
spännkablar vid håligheter, uppsprickning av foderrör och fogrelaterade korrosionsproblem, Mahmoud, 
K. M. (2003). 

2.6.2 Problemmekanismer 

Korrosion på grund av håligheter 
I injekteringen, inuti foderrören hos vidhäftande spännkablar, har håligheter uppkommit i 
ankarområdet på motsatt sida från där pumpningen skett. Dessa kan bero på; utbredd uppkomst av 
cementvatten under pumpning, sättning och segregation av solida delar, stora variationer i 
vattencementtalet och hålighetsföreningar. I områden med injekteringshålrum har spännkablarna 
korroderat, Mahmoud, K. M. (2003).  

Uppsprickning av foderrör 
Hos vissa broar har foderrören spruckit. En uppsprickning av foderrör i polyeten är inte den primära 
orsaken till korrosionsproblem men den blir en korrosionsfrämjare genom att tillföra fukt, syre och 
klorid till stålet. Om sprickorna inte lagas kommer de i ett långtidsperspektiv bidra till fortsatt 
spännkabelkorrosion, Mahmoud, K. M. (2003). 

Fogrelaterade korrosionsproblem 
Korrosionsproblem hos spännkablarna kan även uppkomma vid läckage genom segmentfogen. Vid 
torrfog har läckage uppkommit via fogen till insidan av lådsektionen. Detta på grund av vissa 
belastningsförhållanden, se avsnitt 2.4.4. I flera fall, där mycket lite eller ingen armering har använts i 
gjutfogar, har dessa öppnat sig på grund av extrema temperaturförändringar, Degenkolb, O. H. (1977).  

2.6.3 Inspektion och förbättringsåtgärder 

För att säkerställa långtidshållbarheten hos en segmentbro bör varje bro övervakas och inspekteras med 
jämna mellanrum. Inspektion av broar, i Sverige, bygger på återkommande inspektionsarbete i form av 
årliga, översiktliga inspektioner, huvudinspektioner vart annat till vart sjätte år beroende på brons ålder 
och särskild inspektion som innefattar inspektion av de delar av bron som är i vatten, Vägverket (1994). 

    Inspektionen av spännkablarna bör inkludera kontroll av ankarområde och lokalisering av hålrum i 
injekteringsbruk, vid injekterade spännkablar, Mahmoud, K. M. (2003). Korrosion i ankarblock kan 
förhindras om ankarblocket är utformat öppet mot däckytan så att eventuellt vatten och smuts kan 
avlägsnas. För att bekämpa korrosion i förankringsdetaljerna är rengöring av dessa mycket viktig, 
FHWA (2008a).  

    Följande är några av de specifika förändringar som genomförts för att förbättra långtidshållbarheten 
hos prefabricerade segmentbroar 
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− En ny typ av färdigpackad, tixotrop injektering utan cementvattenbildning används och 
blandas med högenergiblandare. Förmågan att förhindra bildningen av cementvatten hos 
denna injektering minskar problem relaterade till håligheter i injektering. 

− Utformningen av ankarblocken har ändrats för att underlätta inspektioner av injekteringen. 
Alla förankringsdetaljer bör kontrolleras för cementvattenrelaterade håligheter 24-48 timmar 
efter injektering.  Eventuella håligheter som uppstått repareras genom vakuuminjektering. 

− Problemen med uppsprickning av foderrör har minskat genom införandet av nya 
högdensitetspolyetenledningar i slutet av 1990-talet. 

− Korrosionsskyddsdetaljer hos efterspända förankringar har omarbetats för att säkerställa att 
farbanans avrinning och att saltvatten från vinden inte får tillträde till förankringsplatsen. 

− Program har utformats för att utbilda och certifiera ingenjörer och byggpersonal i korrekta 
metoder för blandning och utplacering av injekteringsbruk, samt skydd av 
efterspänningsförankring, FHWA (2008a). 

 

    Trots de korrosionsproblem som uppstått är den övergripande hållbarhetsprestandan hos 
segmentbroar i betong och förspända betongbroar, i allmänhet, mycket bra. De förändringar i material, 
injekteringsteknik, byggandemetoder och förankringsskyddsdetaljer som genomförts anses ge ett mer 
varaktigt och stabilt system, FHWA (2008a). 

2.7 Kostnad 

Kostnaden för platsgjutna och prefabricerade segmentbroar är ungefär densamma. Vinsten, jämte andra 
brobyggnadstekniker, ligger i tidsbesparingen och om kunden är beredd att betala för ett tidigare 
utnyttjande av bron blir segmentbrotekniken intressant ekonomiskt sett. Utredningar som Skanska har 
gjort visar på en möjlig total kostnadsreduktion på 15 % och en tidsreduktion på 50 %, Skanska FoU 
(1997). Överbyggnadskostnaden i Europa har uppskattats till så mycket som 20 % mindre än för 
konstruktioner byggda på temporära ställningar, Degenkolb, O. H. (1977). Den verkliga kostnaden för 
en segmentbro kan dock vara mycket varierande. Den genomsnittliga kvadratmeterkostnaden för 
segmentbroar byggda över vatten var 6600 – 8600 SEK år 2002, FHWA (2008a). Stora projekt med 
korta spann på gynnsamma platser har byggts för 2700 SEK/kvadratmeter medan andra långa 
trespannsbroar som är byggda på svåråtkomliga platser har kostat cirka 20 000 SEK/kvadratmeter, 
FHWA (2008c). 

Faktorer som påverkar kostnaderna är desamma som för andra brotyper, nämligen 

− Spannlängd: längre spann ger högre kostnad per kvadratmeter. 
− Projektstorlek: stordriftsfördelar gäller särskilt för segmentbroar medan mindre projekt är 

dyrare per kvadratmeter på grund av höga uppstartskostnader.  
− Åtkomst till byggplats: restriktioner för att dragfordon och kranrörelser kan öka kostnaden 

samt brolägets tillgänglighet och trafikstyrning. 
− Regionala variationer: geologiska förhållanden (läge, terräng), djupt eller grunt vatten, 

inhemsk betongkvalitet, kabeltestningskrav, materialtillgänglighet och lokala arbetskostnader 
kan kraftigt påverka kostnaden. 

− Konstruktionsavgifter: segmentbroar är inte en standardbrotyp och kräver specialiserade 
konstruktörer och programvara. Projekteringsstadiet blir mer utdraget än för andra brotyper 
på grund av liten rutin, FHWA (2008c). 

 

2.8 Val av brotyp 

Valet av brotyp baseras inte alltid på kostnad utan också på tekniska möjligheter. Segmentbrotekniken 
är endast lämplig för en liten procent av alla broar. Övervägande att bygga en prefabricerad segmentbro 
bör endast ske om en eller flera av dessa saker stämmer in på projektet 

− Bron har långa spann där den maximala längden på spannet är större än 90 meter. Vid den 
längden är segmentbroar som mest konkurrenskraftiga jämfört med andra överbyggnader, 
FHWA (2008b). Vanligtvis används balanserad konsolteknik för denna typ av betongbroar, 
vilken fungerar bra men är långsam. Om samma metodik används med förtillverkade 
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element skulle byggtiden kunna förkortas med 70 %. Ju längre broar desto större fördel att 
använda segmentbroteknik, exempelvis vid långa broar över land som är cirka 700 m eller 
långa broar över vatten som är cirka 400 m, Skanska FoU (1997).  

− Broprojektet medför en hel del upprepande med korta spann på 20-40 meter. Om det finns 
fler än 20 segment, kan en segmentbro kan vara ekonomiskt fördelaktig, särskilt om det är 
lätt att ta sig till broplatsen (vatten för pråmar eller befintliga gator parallellt med bron för 
dragfordon). Dessa repetitiva broprojekt lämpar sig för standardisering av strukturella 
komponenter och byggandeverksamhet. 

− Åtkomsten till broplatsen är mycket begränsad, exempelvis svår underliggande terräng med 
branta slänter, tät bebyggelse eller raviner. Andra broar blir då dyra att bygga medan 
kostnaderna för en segmentbro endast blir måttligt dyrare när tillgången är begränsad. 
Överliggande utlastningsanordning kan kopplas till underkonstruktionen för att transportera 
segmenten vid svårighet med ställningsbyggande. Ett segment kan då lyftas vid brostödet 
och transporteras i längsled på utlastningsanordningen till dess slutgiltiga position. 

− Vid begränsat arbetsutrymme under bron och om trafikstörningar behöver vara minimala. 
Segmentbrobyggande kan utformas så att byggandet inte påverkar vägar nedanför som vid 
rekonstruktion av storskaliga motorvägar där störningar i befintlig verksamhet ska 
minimeras eller elimineras. Om detta är fallet är även korta prefabricerade segmentbroar 
konkurrenskraftiga, FHWA (2008b). 

− Miljömässigt känsliga områden där störningar av markytan bör minimeras, exempelvis 
våtmarker eller slänter känsliga för erosion. 

− Storskaliga projekt där brobyggnadstidplanen måste komprimeras för att passa hela 
projektets begränsningar och broar där mycket korta byggtider efterfrågas, Murillo & 
Showers (2004). 

− När tidigt utnyttjande av bron i ett projekt är en styrande faktor. Bedömningen är att 
färdigställandetiden för överbyggnaden kan minskas med cirka 40 % jämfört med en 
platsgjuten betongbro, Skanska FoU (1997).  

 

2.9 Forskning, nuläge 

Varje ny teknik har sina egna åtföljande problem. Prefabricerade segmentbroar är inget undantag. 
Många av dessa problem har studerats under de senaste decennierna. Tidig forskning fokuserade i 
huvudsak på dimensioneringsfrågor såsom förankringszoner, avlänkare, epoxilim, tidsberoende förluster 
och förtagningar. Nyligen utförd forskning har fokuserat på området övervakning av existerande broar 
för att mäta externa spännkablars styrka, spännkablars spänningsförluster, temperaturgradienter, 
utmattningsspänningsintervall och bronedböjningar, FHWA (2008d). 

    Mindre förstådd är hållbarheten hos broar i allmänhet och segmentbroar i synnerhet. Deras historia är 
kort och forskningens tonvikt har nyligen börjat inrikta sig mot det, FHWA (2008d). Utredning av 
befintligt skick och restaurering av befintliga konstruktioner erbjuder nya marknader för material- och 
teknikutvecklingen. Kundens krav på ökad hållbarhet hos konstruktioner för att förlänga livslängden 
och minska underhållskostnaderna har lett till utveckling av spännkabelsystemet och 
injekteringstekniken, se avsnitt 2.6.3, Murillo & Showers (2004). 

    Utvecklingen av byggnadsmaterial erbjuder möjlighet för framtida innovationer inom 
segmentbrokonstruktion med betong. Exempelvis ger tillämpning av polymerer i betongbroar potential 
för minskning av betongtvärsnitt och lättare brokonstruktioner, Murillo & Showers (2004). 

2.10 Fördelar och nackdelar 

2.10.1 Fördelar 

− Uppresningsmetoden gör att en prefabricerad segmentbro kan byggas över djupa vatten, 
djupa floddalar eller över delar av städer där ställningsbyggande eller tillgänglighet under 
bron är svår eller omöjlig, Degenkolb, O. H. (1977). 

− Begränsade trafikstörningar erhålls eftersom tekniken tillåter att bron sätts ihop på en kortare 
tid än för andra brotyper. Det är speciellt fördelaktigt om vägtrafikens framkomlighet måste 
begränsas under byggskedet, Vägverket (1996). Den tid som en väg måste vara avstängd 
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minskar, vilket i sin tur innebär att den som brukar vägen slipper långa omvägar och 
tidsförluster, Betongvaruindustrin (2008). 

− Segmentbrotekniken, med prefabricerade segment, är en industrialiserad byggmetod, 
Skanska FoU (1997), och en ökad användning av förtillverkning kan radikalt sänka 
kostnaderna för svensk byggproduktion samtidigt som den fysiska kvaliteten ökar, 
Betongvaruindustrin (2008). 

− Brotypen har en hög, möjlig prefabriceringsgrad. Om förutsättningarna tillåter tillverkas 
hela bron prefabricerad, även bropelarna. Grundläggningsförhållandena kan dock ibland 
vara sådana att exempelvis pålning erfordras eller att bottenplattor måste platsgjutas, 
Betongvaruindustrin (2008). 

− Den strukturella geometrin kan utformas så att horisontell eller vertikal kurvatur erhålls. 
− Effekterna av krypning och krympning är bra kontrollerade under byggandet och även i 

den färdigställda konstruktionen eftersom segmenten normalt har härdat klart innan de sätts 
på plats. 

− Förutom temperatur- och väderbegränsningar i samband med epoxilimmade fogar, se 
avsnitt 2.4.4, är konstruktionen relativt okänslig för väder. De prefabricerade 
betongelementen kan gjutas under kontrollerade former oavsett väder, Xanthakos, P. P. 
(1994). 

− Förbättrad arbetsmiljö och säkerhet. Eftersom elementen tillverkas vid fabrik och 
transporteras till bron i samband med själva bromontaget minskar den tid som personal 
uppehåller sig vid själva bron och den trafikmiljö som där råder. Detta kan vara en 
säkerhetsmässig fördel, Betongvaruindustrin (2008). 

− De prefabricerade segmenten gjuts under förhållanden som säkerställer hög kvalitet, 
Hewson, N.R. (2003), och kan byggas med relativt små arbetsstyrkor som utför 
upprepande sysslor. På grund av detta fås en bättre kontroll över yrkesskickligheten och 
materialen. Behovet av underhåll minskar vid bättre kvalitet. 

− Samtidigt som de prefabricerade segmenten tillverkas kan underbyggnaden färdigställas på 
broplatsen. När underbyggnaden är klar kan segmenten sättas på plats och överbyggnaden 
blir färdig på en mycket kortare tid än om segmenten gjuts på plats, Degenkolb, O. H. 
(1977). 

 

2.10.2 Nackdelar 

− Osäkerhet i dimensioneringsregler leder till projektanpassade dimensioneringsföreskrifter. 
− Platsfabrik och montageutrustning ger höga initialkostnader. Vid produktionsområdet för 

elementen behövs stora lagerutrymmen, Skanska FoU (1997).  
− En hög grad av exakthet och geometrikontroll krävs under tillverkningen och vid 

sammansättningen av segmenten vilket ger en ökad komplexitet, Xanthakos, P. P. (1994). 
− Segmentbroar kräver anpassade specifikationer: vanliga specifikationer innehåller 

grundläggande konstruktionsnormer men dessa behöver anpassas för det specifika projektet.  
− Längre total projekttid då en segmentbrokonstruktion kräver specialiserade formar och 

byggutrustning. Detta kan medföra en försening av tidpunkten då brodäcket kan börja 
byggas, FHWA (2008c). 
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3. Modell 

Detta avsnitt inleder dimensioneringsdelen av studien vilken behandlar hur en prefabricerad segmentbro 
kan dimensioneras. 

3.1 Referensobjekt; bro över Lässmyran 

Den prefabricerade segmentbro som övergripligen skall dimensioneras i denna studie benämns 
hädanefter som segmentbron. Dimensioneringen av segmentbron utförs utifrån ett referensobjekts 
dimensionering. Detta gör att beräkningar för referensobjektet kan nyttjas i viss utsträckning samt att 
jämförelser, mellan de två broarna, kan genomföras. 

    Referensobjektet, en bro över Lässmyran, är en dubbel motorvägsbro, belägen söder om Stockholm 
mellan Västerhaninge och Ösmo. Jämförelsen för dimensioneringen avser endast den norra bron vilken 
är en internt spännarmerad lådbalkbro med konstant tvärsnittshöjd på 2,6 m. Bron består av sex fack 
med spännvidder; 39m+47,33m+47,33m+47,33m+47,33m+30,68m=259m, se Figur 3.1, och den är 
utformad med 18 stycken spännkablar som utbreder sig genom hela bron. Lässmyran är byggd på fasta 
ställningar och i gjutetapper, se Figur 3.2. 

 

Figur 3.1 Elevation av referensobjektet Lässmyran, en platsgjuten lådbalksbro med sex spann. 
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Figur 3.2 Bron över Lässmyran vid uppförandet, Vägverket (2007b). 

3.1.1 Omarbetning av referensobjektet 

För att omforma referensobjektet till en prefabricerad segmentbro krävs vissa modifieringar. En av 
förändringarna är att bron delas in i segment med längden 4,3 m, se Figur 3.3. Segmentens längd 
anpassas till brons längd så att inga segmentskarvar hamnar rakt över stöd och segmentens längd är lika 
över hela bron då detta underlättar tillverkningen av dessa. Ett segment med längden 4,3 m är även 
möjligt att transportera om det läggs på kant. Segmentens vikt anpassas så att de inte blir för tunga att 
lyfta, se avsnitt 2.5.3. Segmenten i fält väger 59 ton och de över stöd väger 70 ton. 

 

Figur 3.3 Segmentbron ovanifrån, Lässmyran indelad i segment med längden 4,3 m. 

    Segmentbron är, såsom Lässmyran, en lådbalksbro, se avsnitt 2.4.1, och för att göra beräkningen så 
realistisk som möjligt utförs den med externa spännkablar istället för interna, se avsnitt 2.4.3. De externa 
spännkablarna är rostskyddade med hjälp av fett och ligger inne i foderrör av plast. De är därmed inte 
vidhäftande, se avsnitt 2.4.2. I syfte att de externa spännkablarna skall få samma utnyttjandegrad som de 
interna höjs lådsektionen med 200 mm. För att lättare klara bärighetskraven anpassas betongens area till 
referensobjektets betongarea genom att livet smalnas av, se Figur A.1 och A.3 i Bilaga A för måttsatt 
lådtvärsnitt före omarbetningen och Figur A.2 och A.4 i Bilaga A för måttsatt lådtvärsnitt efter 
omarbetningen. Detta är möjligt eftersom spännkablarna läggs utanför livet som därmed inte behöver 
vara av samma tjocklek som tidigare. Eftersom livets dimensioner ändras får tvärsnittet ett annat 
tröghetsmoment och en annan tyngdpunkt än referensobjektet. 

    Segmentbro kan uppföras med den vanligaste monteringstekniken; balanserad konsolteknik, men 
metoden ger stor påverkan på betongspänningarna i den färdiga bron. För segmentbron väljs istället 
byggtekniken spann för spann, se avsnitt 2.5.4. Det är den monteringsteknik som har minst påverkan på 
betongspänningarna hos bron vid färdigställandet samt är lämplig för broar med spann kortare än 50 m, 
vilket är fallet för segmentbron. Tekniken är även speciellt passande för broar med kontinuerlig 
tvärsnittshöjd hos lådtvärsnittet. 

    Segmenten antas tillverkas motgjutna, enligt avsnitt 2.5.1, och fogarna mellan segmenten väljs till 
torra fogar och är utformade med oarmerade förtagningar, se avsnitt 2.4.4. Valet av fogtyp grundar sig 
främst på den tidsbesparing som erhålls men även övriga fördelar med fogtypen jämte gjut- och 
epoxifogen, se avsnitt 2.4.4.  
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3.2 Teoretisk modell 

Systemet utgörs av sex spann med fem fasta lager, stöd 1 till 5, och två rörliga, stöd 6 och 7, se 3.4. De 
laster som verkar på konstruktionen visas schematiskt i Figur 3.4 såsom trafiklast, egentyngd och 
spännkrafter. Inspänningen orsakar en tvångskraft i konstruktionen som ej visas i Figur 3.4. 
Tvångsmomentet förklaras mer ingående i avsnitt 5.4.1. 

 

Figur 3.4 Schematisk bild över de laster som verkar på bron och beaktas vid systemberäkningen där a) 
trafiklast, b) egentyngd och c) spännkrafter. 

3.3 Kabelföring 

Målet vid användning av spännkablar är att den momentfördelning som de ger upphov till skall 
motverka den momentfördelning som uppkommer av lasterna på konstruktionen. De interna 
spännkablarna i Lässmyran ligger inne i betongen och kan därmed böjas längs momentkurvan. Det ger 
ett bättre utnyttjande än vid externa spännkablar som följer momentkurvan på ett rakare sätt mellan 
avlänkare vilka ändrar riktning på spännkablarna. Denna typ av kabelföring benämns sned kabelföring, 
se avsnitt 2.4.3. Exempel på uppspänning med externa spännkablar ses i Figur 2.6. Avlänkarna hos 
segmentbron är betongklackar med utseende enligt Figur 2.7 a) och c). De större avlänkarna, se Figur 
2.6 c), används till förankring och skarvning av spännkablarna. Dessa adderas till egentyngden vid 
lastberäkning, se avsnitt 4.1.1. 

3.3.1 Uppspänning 

Ett övergripligt uppspänningsschema, se Figur 3.5, upprättas med syfte att visa en tänkt uppspänning av 
segmentbron. Numreringen hos spännkabelgruppen anger i vilken ordning spännkablarna spänns. De 
extra spännkablarna spänns samtidigt som spännkabelgruppen i varje spann. Slutgiltigt 
uppspänningsschema med antal spännkablar i spännkabelgruppen och antal extra spännkablar ses i 
avsnitt 6.3.1. 

 

Figur 3.5 Exempel på en schematisk uppspänning för en segmentbro med extra spännkablar i fältmitt och 
över stöd. 

    Uppspänningen, enligt Figur 3.5, lämpar sig bra vid monteringen enligt den valda spann för 
spannmetoden, se avsnitt 2.5.4. 
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4. Dimensioneringsförutsättningar 

4.1 Laster 

Med hänsyn till lasters variation i tiden delas de in i permanenta och variabla laster. De variabla lasterna 
på segmentbron är desamma som för referensobjektet Lässmyran eftersom segmentbron antas uppföras 
på samma geografiska plats och med samma nyttolast; trafiklast. Detta gäller även för de permanenta 
lasterna så när som på last av egentyngd och spännkraft. Dessa behöver beräknas specifikt för 
segmentbron på grund av tillkommande avlänkare, se avsnitt 3.3 och Bilaga A, samt eftersom 
friktionsförluster hos spännarmeringen minskar vid användning av icke vidhäftande spännkablar. 
Storleken på lasterna som verkar på segmentbron skrivs in i Strip Steps indatafil, se Bilaga D. Nedan 
beskrivs segmentbrons lastförutsättningar närmare. 

4.1.1 Permanenta laster 

Egentyngd 
Last av egentyngd beräknas enligt Bro 04 (2004), avsnitt 21.11. Med egentyngd avses den bärande 
konstruktionens tyngd. Segmentbron förutsätts utföras med normal, armerad betong som har 
tungheten,  γbtg, 25 kN/m3 enligt Bro 04 (2004). Den utbredda lasten av egenvikten, qeg, beräknas som 

    ingvattenlednlfbtgtotbtgeg qqAq ++⋅= γ,     (4.1) 

I betongens area, Abtg,tot, ingår arean för lådtvärsnittet inklusive kantbalkar, avstyvare och avlänkare. I 
den totala egentyngden, qeg, ingår även laster av landfästena, qlf, och en vattenledning, qvattenledning, se 
Figur 2.3. Dessa antas vara av samma storlek som för Lässmyran. 

Beläggning  
Last av beläggning beräknas enligt Bro 04 (2004), avsnitt 21.12. Den beläggning som används till 
Lässmyran antas även användas för segmentbron. Beläggningen är en asfaltbetong benämnd ABS 16. 
Den utbredda lasten av beläggningen beräknas som 

    belbelfbbel tbq γ⋅⋅=      (4.2) 

Där bfb är farbanans bredd på 8,9 m, se Figur A.2 och A.4 i Bilaga A, tbel är beläggningens tjocklek 
vilken är 0,095 m enligt förslagsritningar för Lässmyran och beläggningens tunghet fås för asfaltbetong 
till γbel= 23 kN/m3 enligt Bro 04 (2004), avsnitt 21.121. 

Stödförskjutning 
Stödförskjutning beräknas enligt Bro 04 (2004), avsnitt 21.15. Broar med stöd, som inte är grundlagda 
på berg, beräknas för den största förväntade stödförskjutningen i såväl vertikal som horisontal led. 
Stödförskjutning antas ske under ett eller flera stöd och kombineras så att ogynnsammaste inverkan 
uppstår. Horisontal och vertikal förskjutning behöver inte kombineras. 

    För Lässmyran är brostöd 2 till 5 grundlagda på spetsburna pålar och landfästena; stöd 1 och 7, och 
stöd 6 är grundlagda på berg, se Figur 3.1. Stödförskjutningen kan antas vara 10 mm i horisontal led, 
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enligt Bro 04 (2004) avsnitt 21.15, och 10 mm i vertikal led för stöd 2 till 5, se Bro 04 (2004) avsnitt 
32.314. Landfästena och stöd 6 antas inte har någon vertikal eller horisontal förskjutning för Lässmyran. 
Detta förutsätts gälla även för segmentbron. 

Krympning 
Betongens krympning beräknas enligt Bro 04 (2004), avsnitt 21.16. Då krympningens inverkan på 
betongen beaktas förutsätts, vid beräkning i utomhusmiljö, att den relativa luftfuktigheten är 75 %. 

    Slutkrympvärdet fås från BBK 04 (2006), avsnitt 2.4.6, till εcs=0,25⋅10-3 för Lässmyran som är en 
brokonstruktion upprättad i normal utomhusmiljö med normal betong. Samma värde förutsätts gälla för 
segmentbron. I systemberäkningen beaktas krympningen som en jämn temperaturlast. Vid beräkning av 
deformationer orsakade av temperaturändringar är längdutvidgningskoefficienten α=1,0⋅10-5

 

(1/°C) för 
betong enligt Bro 04 (2004), avsnitt 21.261. Detta ger att temperaturlasten, Tkr, orsakad av krympning 
fås som 

    
α
ε cs

krT =       (4.3) 

Krypning 
ϕ är betongens kryptal och för temperaturändring fås ϕ=3,0, enligt Bro 04 (2004), avsnitt 42.14. Värdet 
används i systemberäkningen för att reducera E-modulen för krympning, som utgör en långtidslast. 

Relaxation 
För spännarmering behöver stålets relaxation beaktas enligt BBK 04 (2006), avsnitt 2.5.6, med ändringar 
enligt Bro 04 (2004), avsnitt 21.173. Relaxation är spänningsomlagringar som uppkommer av att 
armeringstöjningen varierar med tiden. Detta sker på grund av krypning. Vid denna studie beaktas 
stålets relaxation vid beräkning av spännkraften. 

Spännkraft 
Last av spännkraft beräknas enligt Bro 04 (2004), avsnitt 21.17. I en spännarmerad konstruktion erhålls 
alltid en minskning av den ursprungliga spännkraften. Förlusterna uppkommer dels vid uppspänningen; 
uppspänningsförluster, dels under konstruktionens användning; långtidsförluster. 
Uppspänningsförlusterna orsakas av elastisk sammantryckning av konstruktionen, friktion mellan 
spännkablar och kanalvägg samt glidning i låsanordningarna. Långtidsförlusterna orsakas av 
spännarmeringens relaxation, betongens krympning och krypning. 

Förspänningens effekt beräknas 

− omedelbart efter det att uppspänningsarbetet är avslutat (t=0)  

− efter kort tid (t= t1) då en del av de tidsberoende effekterna uppnåtts och då bron antas vara 
utsatt för trafiklast 

− efter lång tid (t= t2) då de tidsberoende effekterna uppnått sina slutvärden. 

Enligt Bro 04 (2004), avsnitt 21.171, motsvarar tiden t1
 
cirka 30 dygn efter det att uppspänningsarbetet 

avslutats. Tiden t2 är 100 år efter det att bron tagits i trafik.  

    Inverkan av friktion på spännkablarna bestäms enligt BBK 04 (2006), avsnitt 2.7.2, se ekvation (4.4). 
Exponenten 0,01 i ekvationen har ersatts med kfr/μ enligt Bro 04 (2004), avsnitt 21.172, där kfr är 
friktionsförlust per meter på grund av oavsiktlig krokighet hos foderrör med värde kfr=0,0022 och μ är 
friktionskoefficienten med värdet 0,05 för icke vidhäftande spännlinor med särskilt rostskydd i form av 
fett, enligt BBK 04 (2006) avsnitt 2.7.2. P(ss) är kraften i en efterspänd konstruktion för 
spännarmeringen i ett godtyckligt snitt, ss, med hänsyn till inverkan av friktion vid uppspänningen och 
beräknas för segmentbron enligt ekvation (4.5) 

    ( ) (2006) 04BBK )0()( 01,0 ss
s ePsP ⋅⋅−⋅= μ     (4.4)
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P(0) är spännkraftens nominella maximivärde med beaktande av friktionsförlust i spänndon och 
förankringsanordning. ss är kanalens längd i meter från det snitt där spännkraften har sitt maximivärde 
till det betraktade snittet. αr är summan avsiktliga vinkeländringar i radianer, oberoende av tecken, på 
sträckan ss. 

    Långtidsförlusterna bestäms enligt BBK 04 (2006), avsnitt 2.7.3. För denna studie används dock en 
effektfaktor, f, för att grovt uppskatta dessa förluster och väljs till 0,82, enligt Betonghandbok (1990) 
avsnitt 4.4:212. 

4.1.2 Variabla laster 

Trafiklast 
Trafiklast beräknas enligt Bro 04 (2004), avsnitt 21.22. Med trafiklast avses trafikens inverkan i vertikal 
och horisontal riktning på körbana och vägren. I Bro 04 (2004) finns fem ekvivalenta laster beskrivna. 
För Lässmyran har endast de fyra första kontrollerats. För broar där samtliga spann har en spännvidd 
mindre än 200 m godtas nämligen, enligt Bro 04 (2004), att ekvivalentlast typ 5 inte behöver beaktas. 
Den dimensionerande lasten för Lässmyran är ekvivalentlast typ 1 vilken därmed också är 
dimensionerande för segmentbron. 

    Ekvivalentlast typ 1, Figur 4.1, består av en jämnt fördelad last, p, kN/m, och en lastgrupp bestående 
av tre axellaster om A kN med axelavstånden ≥ 1,5 m och ≥ 6,0 m. A är för ett lastfält 250 kN och för 
det andra 170 kN. Lasten p kN/m är jämnt fördelad över lastfältets bredd, 3 m. p är för ett lastfält 12 
kN/m, 9 kN/m i ett lastfält och 6 kN/m i övriga körfält. Ytlasten blir då respektive 4, 3 och 2 kN/m². 
Axellasten består av två punktlaster om A/2 kN med ett centrumavstånd av 2,0 m. Punktlastens lastyta 
är en rektangel med sidorna 0,2 m i körbanans längdriktning och 0,6 m i dess tvärriktning. 
Punktlasterna är placerade symmetriskt i lastfältet. Högst två lastfält belastas med lastgrupper, se Figur 
4.1. 

 

Figur 4.1 Ekvivalentlast typ 1 BBK 04 (2006). 

    Även typfordon enligt Klassningsberäkning av vägbroar (1998), beaktas vid beräkning av trafiklast. 
Typfordonen består av typfordon a till l enligt avsnitt 2.3.2.2.1 till 2.3.2.2.3 och 2.3.2.2.6, varvid A sätts 
till 160 kN, B till 260 kN och q är 0 kN alternativt 5 kN. Ett dynamiskt tillskott, εd, läggs till varje 
punktlast och beräknas enligt 

    %35
20

740
≤

+
=

Ldε      (4.6) 

För sex spann fås L som 

    mlL ⋅= 5,1       (4.7) 
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Där lm är medelvärdet av de fem sammanhängande spann som ger lägst lm. För segmentbron fås det 
dynamiska tillskottet, enligt ekvation (4.6) och (4.7), som 
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Sidokraft 
Sidokraft beräknas enligt Bro 04 (2004), avsnitt 21.2232. Inverkan av sned eller osymmetrisk bromsning 
av fordon, exempelvis sidostöt anses motsvara en godtyckligt placerad horisontalkraft (sidokraft) lika 
med 25 % av bromskraften. Sidokraften skall antas verka vinkelrät mot körbanans längdriktning och i 
nivå med beläggningens överkant. 

    Bromskraften beror av brons längd och är 800 kN för Lässmyran enligt Bro 04 (2004), avsnitt 
21.2231, eftersom bron är 259 m lång. Detta ger att sidokraften är 200 kN vilket förutsätts gälla även 
för segmentbron. 

Temperaturändring 
Temperaturändring beräknas enligt Bro 04 (2004), avsnitt 21.26. Inverkan av temperatur beräknas för 
jämn temperaturändring enligt Bro 04 (2004), avsnitt 21.262, kombinerat med det ogynnsammaste av 
avsnitten 21.263, 21.264 eller 21.265. Avsnitt 21.263 avser ojämn temperaturändring, det vill säga 
skillnad i temperatur över tvärsnittet eller mellan olika konstruktionsdelar. I avsnitt 21.264 beräknas då 
skilda konstruktionsdelar får olika uppvärmning. Denna antas vara en tillfällig temperaturskillnad mellan 
delarna och är 10°C om konstruktionsdelarna är av betong. I avsnitt 21.265 antas lådsektioner ha en 
temperaturskillnad på 15oC mellan konstruktionens ytter- och innersidor. För Lässmyran är den ojämna 
temperaturfördelningen enligt avsnitt 21.263 mest ogynnsam vilket då också är fallet för segmentbron. 

    Godtagna värden för medeltemperaturerna Tmax och Tmin, vid beräkning av jämn temperaturändring,
 fås enligt Bro 04 (2004), Figur 21-9. Tmax

 
avser maximala lufttemperaturen, mätt enligt ENV 1991-2-5, 

1.4.2, med en årlig sannolikhet av 0,02 att överskridas och baserad på uppmätta maximala timvärden. 
Tmin

 
avser minimala lufttemperaturen bestämd på samma sätt. Där Lässmyran är placerad är Tmin=-32oC 

och Tmax=34oC. Enligt Tabell 21-3 fås T-=Tmin+10=-22oC och T+=34oC. Hänsyn behöver dock tas till 
betongens medelgjuttemperatur som för systemberäkning är +10°C, enligt Bro 04 (2004) avsnitt 21.26, 
vilket gör att T- och T+ fås som skillnaden mellan värdena beräknade enligt Tabell 21-3 och +10oC. 
För Lässmyran och därmed segmentbron fås T-=-32oC och T+=24oC, se Figur 4.2. 

 

Figur 4.2 Förtydligande av jämn temperaturberäkning, T+ och T-. 
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    Temperaturskillnaden vid ojämn temperaturändring fås för tvärsnittet till ΔT+=+10 och ΔT-=-5 
enligt Tabell 21-3. 

Vindlast 
Vindlast beräknas enligt Bro 04 (2004), avsnitt 21.27. Vindlast är till sin natur en dynamisk last vilket 
beaktas vid bestämning av lastvärde och vid dimensionering. För konstruktioner med stor styvhet och 
dämpning, benämnda statiska konstruktioner, behöver ingen hänsyn tas till konstruktionens 
svängningsegenskaper vid dimensioneringen. Detta är fallet för Lässmyran och därmed segmentbron. 

    Vindlastens intensitet uppgår till 1,8 kN/m² upp till en höjd av 10 m. För höjder större än 30 m 
uppgår vindlastens intensitet till 2,6 kN/m². För höjder mellan 10 och 30 m interpoleras lasten 
rätlinjigt. Lässmyrans bropelare varierar mellan 9,5-18,0 m, se Figur 3.1. 

    Vid samtidig vindlast och trafiklast motsvarar vindytan på trafiken en längsgående rektangel med 
höjden 2,0 m ovan beläggningens överkant. Vindlastintensiteten på bro med trafik får antas uppgå till 
60 % av värdet mot bron utan trafik. 

    För segmentbron blir vindlasten något högre än för Lässmyran, detta i och med att lådsektionen har 
höjts med 200 mm, se avsnitt 3.1.1. Effekten av att vindlasten blir större påverkar främst dimensionering 
av underbyggnaden vilket gör att samma vindlast som för Lässmyran används vid dimensioneringen av 
segmentbron. Vindlasten på segmentbron visas dock schematiskt i Figur 4.3. 

 

Figur 4.3 Schematisk bild över verkan av vindlast på en segmentbro med lådbalk. Den övre delen av den 
utbredda triangellasten verkar på trafiken, 1,3 kN/m² till 1,4 kN/m². 

4.2 Lastkombinationer 

Lasterna som verkar på segmentbron kombineras så att ogynnsammaste inverkan för olika 
konstruktionsdelar erhålls. I den här studien beräknas endast lastkombination IV:A och V:A.  
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4.2.1 Lastkombination IV:A 

Lastkombination IV:A är huvudbelastningsfall i brottgränstillstånd enligt Bro 04 (2004), avsnitt 22.241. I 
denna lastkombination godtas att antalet variabla laster som medräknas begränsas till de fyra variabla 
laster som tillsammans ger den mest ogynnsamma inverkan. Den ogynnsammaste variabla lasten ges det 
högre värdet på lastkoefficienten ψγ, medan övriga variabla laster ges det lägre värdet. Denna 
lastkombination ger dimensionerande snittkrafter i brottgränstillstånd. 

4.2.2 Lastkombination V:A 

Lastkombination V:A är huvudbelastningsfall i bruksgränstillstånd enligt Bro 04 (2004), avsnitt 22.251. 
Med denna lastkombination kontrolleras huvudspänningar och spänningar i över- och underkant för de 
mest utsatta snitten. Lastkombinationen ger dimensionerande snittkrafter för kontroll om tvärsnittet 
spricker.  

4.3 Hållfasthetsparametrar 

Betongkvalitet och armeringssorter väljs som för referensobjektet till; C32/40, B500B och 
spännarmeringtypen VSL 12φ16.  

    I bruksgränstillstånd är de karakteristiska värdena för samtliga materialegenskaper dimensionerande 
enligt BBK 04 (2006), avsnitt 2.3.2, det vill säga att alla partialkoefficienter är 1,0. Nedan beräknas de 
dimensionerande hållfasthetsvärdena för brottgränstillstånd. Segmentbron utförs i säkerhetsklass 3, enligt 
Bro 04 (2004) avsnitt 12.2, vilket innebär att det är stor risk för allvarliga personskador vid brott hos 
konstruktionen och att γn=1,2, enligt BBK 04 (2006) avsnitt 1.1.1.4. 

4.3.1 Materialvärden, betong 

Tryckhållfasthet 
Betongens karakteristiska tryckhållfasthet, fcck, fås enligt BBK 04 (2006), avsnitt 2.4.1, för betongkvalitet 
C32/40 till fcck=30,5 MPa. Den dimensionerande tryckhållfastheten, fccd, beräknas enligt BBK 04 
(2006), avsnitt 2.3.1, såsom 

    
nm

cck
ccd

f
f

γγη ⋅⋅
=      (4.8) 

I brottgränstillstånd skall produkten ηγm för betong sättas lika med 1,5 vid bestämning av 
hållfasthetsvärde enligt BBK 04 (2006), avsnitt 2.3.1. Med insatta värden i ekvation (4.8) fås fccd=16,9 
MPa. 

Draghållfasthet 
Betongens karakteristiska draghållfasthet, fctk, fås enligt BBK 04 (2006), avsnitt 2.4.1, för betongkvalitet 
C32/40 till fctk=2,0 MPa. Den dimensionerande draghållfastheten, fctd, beräknas enligt BBK 04 (2006), 
avsnitt 2.3.1, såsom 

    
nm

ctk
ctd

f
f

γγη ⋅⋅
=      (4.9) 

Med insatta värden i ekvation (4.9) fås fctd=1,11 MPa. 

Elasticitetsmodul 
Betongens karakteristiska elasticitetsmodul, Eck, fås enligt BBK 04 (2006), avsnitt 2.4.1, för 
betongkvalitet C32/40 till Eck=33,0 MPa. Den dimensionerande elasticitetsmodulen, Ecd, beräknas 
enligt BBK 04 (2006), avsnitt 2.3.1 såsom 

    
nm

ck
cd

E
E

γγη ⋅⋅
=      (4.10) 



4. Dimensioneringsförutsättningar 
 

37 

I brottgränstillstånd skall produkten ηγm för betong sättas lika med 1,2 vid bestämning av 
elasticitetsmodul enligt BBK 04 (2006), avsnitt 2.3.1. Med insatta värden i ekvation (4.10) fås Ecd=22,9 
GPa. 

Tryckbrottöjning 
Betongens tryckbrottöjning, εcu, beräknas enligt BBK 04 (2006), ekvation 2.4.5c, såsom 

    0035,0
2200
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⋅+= btg

cu

ρ
ε     (4.11) 

För normal eller tung betong sätts ρbtg till 2200 kg/m3 vilket innebär att εcu i denna beräkning antar 
värdet 0,0035. 

4.3.2 Materialvärden, slakarmering 

Draghållfasthet 
Slakarmeringens karakteristiska draghållfasthet, fyk, fås enligt BBK 04 (2006), avsnitt 2.5.1, för 
armeringstypen B500B till fyk=500 MPa. Den dimensionerande draghållfastheten, fst, beräknas enligt 
BBK 04 (2006), avsnitt 2.3.1, såsom 

    
nm
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st

f
f

γγη ⋅⋅
=      (4.12) 

För armering skall produkten ηγm i brottgränstillstånd sättas lika med 1,15 vid bestämning av 
hållfasthetsvärde enligt BBK 04 (2006), avsnitt 2.3.1. Med insatta värden i ekvation (4.12) fås fst=362 
MPa. 

 

Elasticitetsmodul 
Stålets karakteristiska elasticitetsmodul, Esk, för ospänd armering fås enligt BBK 04 (2006), avsnitt 2.5.4, 
till 200 GPa. Den dimensionerande elasticitetsmodulen, Esd, beräknas enligt BBK 04 (2006), avsnitt 
2.3.1 såsom 
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=      (4.13) 

För armering skall produkten ηγm i brottgränstillstånd sättas lika med 1,05 vid bestämning av 
elasticitetsmodulen enligt BBK 04 (2006), avsnitt 2.3.1. Med insatta värden i ekvation (4.13) fås 
Esd=159 GPa. 

4.3.3 Materialvärden, spännarmering 

Draghållfasthet 
Spännarmeringens karakteristiska draghållfasthet, fyk, fsp, fås enligt Bro 04 (2004), Bilaga 1-3, till fyk, 

fsp=1550 MPa för VSL 12φ16. Den dimensionerande draghållfastheten, fst, fsp, beräknas enligt BBK 04 
(2006), avsnitt 2.3.1, såsom 
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För armering skall produkten ηγm i brottgränstillstånd sättas lika med 1,15 vid bestämning av 
hållfasthetsvärde enligt BBK 04 (2006), avsnitt 2.3.1. Med insatta värden i ekvation (4.14) fås fst, fsp=1123 
MPa. 
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Brotthållfasthet och brottlast 
Spännarmeringens karakteristiska brotthållfasthet, fuk, fsp, och den högsta brottlasten, Fuk, fås enligt Bro 04 
(2004), Bilaga 1-3, till fuk, fsp=1770 MPa och Fuk=3180 kN för VSL 12φ16. Den högsta brottlasten är 

    fspfspukuk AfF ⋅= ,      (4.15) 

Detta ger att arean för en spännkabel kan beräknas såsom 

    
fspuk
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fsp f
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,

=      (4.16) 

Med insatta värden i ekvation (4.16) fås Afsp=17,97⋅10-4 m2. Den kraft som uppkommer i 
spännarmeringen vid flytgränsen, Fyk, beräknas enligt 

    ykfspyk fAF ⋅=      (4.17) 

Med insatta värden i ekvation (4.17) fås Fyk=2785 kN.  

    Enligt BBK 04 (2006), avsnitt 4.4.3, bör förspänningskraften före låsning av efterspänd armering inte 
överstiga något av värdena 0,85⋅Fyk och 0,75⋅Fuk. Tillåten överspänningskraft i spännarmeringen 
omedelbart efter låsning eller avspänning begränsas till det lägsta av värdena 0,80⋅Fyk och 0,70⋅Fuk. 

Förspänningskraft vid uppspänning fås enligt 

    ( )ukyko FFF ⋅⋅= 75,0;85,0min     (4.18) 

Förspänningskraft efter låsning fås enligt 

    ( )ukykoo FFF ⋅⋅= 7,0;8,0min     (4.19) 

Med insatta värden i ekvation (4.18) och (4.19) fås Fo=2368 kN och Foo=2226 kN.  

Elasticitetsmodul 
Stålets karakteristiska elasticitetsmodul, Esk, fsp, för spännarmering fås enligt VSL (1992) till 196 GPa. Den 
dimensionerande elasticitetsmodulen, Esd, fsp, beräknas enligt BBK 04 (2006), avsnitt 2.3.1 såsom 
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För armering skall produkten ηγm i brottgränstillstånd sättas lika med 1,05 vid bestämning av 
elasticitetsmodulen enligt BBK 04 (2006), avsnitt 2.3.1. Med insatta värden i ekvation (4.20) fås Esd, 

fsp=156 GPa. 

4.4 Övriga förutsättningar 

4.4.1 Livslängdsklass 

Lässmyran utformas med en teknisk livslängd som är 80 år enligt dess tekniska beskrivning. Detta 
förutsätts gälla även för segmentbron. Enligt Bro 04 (2004), avsnitt 41.311 motsvarar teknisk livslängd 
80 år livslängdsklassen L50. 

4.4.2 Exponeringsklass och basmått 

Exponeringsklass för överbyggnaden är XD1 enligt Bro 04 (2004), avsnitt 41.311. vctmax väljs till 0,45 
som är värsta fallet och ger täckande betongskikt 25 mm enligt SS 13 70 10 (2002), Tabell 2. Med 
normal utförandetolerans, Δtol=10 mm, fås basmåttet, täckande betongskikt inklusive utförandetolerans, 
till c=35 mm. I den tekniska beskrivningen för Lässmyran är dock kravet att basmåttet skall vara c=40 
mm istället för beräknade 35 mm. Detta antas gälla även för segmentbron. 
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4.4.3 Spricksäkerhetsfaktor 

Spricksäkerhetsfaktorn, ζ, tar hänsyn till egenspänningar orsakade av temperaturförändringar samt 
betongens krympning vilka kan medföra att endast en del av betongens draghållfasthet kan utnyttjas för 
spänning av yttre last. Spricksäkerhetsfaktorn varierar spricksäkerheten och fås utifrån vilken livslängds- 
och exponeringsklass konstruktionen skall utformas i. ζ fås för överbyggnaden till 1,5 enligt SS 13 70 10 
(2002), Tabell 3. 
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5. Dimensionering 

5.1 Dimensioneringsprincip 

Dimensioneringen av den förspända och prefabricerade segmentbron utförs enligt följande steg 

− Momentkapaciteten i brottgränstillståndet kontrolleras. 
− Kombinerad tvärkrafts- och vridkapacitet i brottgränstillståndet kontrolleras. 
− Dimensionering och kontroll av kraftöverföring i fogar utförs i brottgränstillståndet. 
− Erforderlig spännkraft och detaljerad sektionsutformning bestäms ur kraven på begränsning av 

deformation och sprickbildning, i detta fall sprickfrihet, i bruksgränstillståndet. 
− Huvuddragspänningar och sprickfrihet kontrolleras, i bruksgränstillståndet, Betonghandbok 

(1990). 
 
Samtliga beräkningar är sammanställda i Bilaga B. 

5.2 Val av beräkningssnitt 

Dimensioneringen av segmentbron utförs i de snitt som anses vara mest kritiska ur moment- och 
tvärkraftssynpunkt. Enligt brons geometri; faktumet att fack 2-3, 3-4, 4-5 och 5-6 är lika långa, se Figur 
5.1, kan stöd 3, 4 och 5 förväntas ha liknande påkänningar orsakade av moment och tvärkraft varpå 
endast ett av dessa kontrolleras; stöd 3. Fack 1-2 och fack 2-3 är olika långa varför även stöd 2 behöver 
kontrolleras, stöd 6 bortses från då det förutsätts ha, i princip, samma påkänningar. Stöd 1 och 7 
kontrolleras inte heller eftersom de är ändstöd vars dimensionering inte utförs i den här beräkningen för 
segmentbron. 

 

Figur 5.1 Segmentbrons sex spann med respektive spannlängd i meter. 

     Ett segment i fältmitt kontrolleras i fack 2-3 eftersom det är ett av de längsta spannen vilket innebär 
att påkänningarna, orsakade av moment, på segmentet är högre där än i något av de kortare spannen; 
fack 1-2 och fack 6-7. Även ett segment i 1/8-dels punkten i fack 2-3 kontrolleras. Anledningen till 
detta beror av att tvärkraften har sina största värden hos stödsegmenten för vilka tvärkraften, till viss del, 
tas upp, via interaktion mellan segment och bropelare. Segmentet i 1/8-dels punkten får däremot inget 
bidrag till styvheten från någon bropelare medan tvärkraften fortfarande har ett stort värde varpå det är 
ett intressant segment att studera. 

     Sammanfattningsvis utförs samtliga beräkningar för fyra segment; i stöd 2 och 3, i spannmitt för fack 
2-3 samt i en 1/8-dels punkt i fack 2-3, se gråmarkerade segment i Figur 5.2. 



Prefabricerade segmentbroar för väg                   
Avdelningen för byggkonstruktion, Luleå tekniska universitet 
 

42 

 

 

Figur 5.2 Segmentbron i närbild sett uppifrån mellan stöd 2 och 3 med de kontrollerade segmenten 
gråmarkerade. 

5.2.1 Snittkrafter 

Från programmet Strip Step 3 erhålls snittkrafter i 1/10-dels punkter för varje spann längs med 
segmentbron, vilka är markerade med röda linjer i Figur 5.3. För resulterande snittkrafter från Strip Step 
3, se Bilaga D. Avgränsningen att nyttja dessa 1/10-dels punkter, istället för att förfina beräkningarna, 
väljs eftersom detta förenklar beräkningarna med Strip Step 3. Det optimala är dock om snittkrafter 
erhållits i varje segmentfog. För att beräkningarna ändå skall bli så exakta som möjligt väljs de 
snittkrafter som råder i den 1/10-dels punkt som ligger närmast segmentfogarna för de valda segmenten. 
För stöd 2 och 3 väljs dock värdet i 1/10-dels punkten mitt i stöd då de andra 1/10-dels punkterna 
ligger i fältsegmenten runt om stödet och därför inte blir representativa för stödsegmentets 
segmentfogar, se Figur 5.3. Detta innebär att snittkrafterna mitt i stöd antas gälla för båda 
segmentfogarna hos stödsegmenten. 1/8-dels punkten ligger i segmentet till vänster om stöd 3. Den 
1/10-dels punkt som ligger närmast 1/8-dels punkten är första 1/10-dels punkten i fack 2-3 vänster om 
stöd 3, snittkrafterna i denna punkt antas också vara representativa för hela segmentet. För segmentet i 
fältmitt fack 2-3 ligger segmentfogarna mycket nära 1/10-dels punkter vilket gör att snittkrafterna i 
båda segmentskarvarna kontrolleras för detta segment. Sammanfattningsvis kontrolleras fem snitt, se 
benämning och placering i Figur 5.3.  

 

Figur 5.3 Segmentbron sett uppifrån med de Strip Step beräknade 1/10-delspunkterna markerade med röda 
streck samt de kontrollerade snitten, med benämning och placering, markerade med pilar. 

5.3 Tvärsnittsdata 

Lådtvärsnittets parametrar, se Figur 5.4, beskriver hur tvärsnittet är utformat i de olika 
beräkningssnitten. Den totala höjden hos lådtvärsnittet, H, är konstant över hela brons längd. 
Lådtvärsnittets area, Abtg, varierar dock i fält och i stöd på grund av att livets tjocklek, bliv, förändras. hfl, 

medel är medeltjockleken hos lådtvärsnittets fläns och bplatta är tjockleken på den undre plattan hos 
lådtvärsnittet.  
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Figur 5.4 Lådbalkens tvärsnitt med parameterbeteckningarna som senare används i beräkningarna.  

5.3.1 Tyngdpunkt 

För att beräkna tvärsnittets totala tyngdpunkt, tpbtg, delas lådtvärsnittet in i rektanglar och trianglar, se 
schematisk indelning i Figur 5.5.  

 

Figur 5.5 Schematisk indelning av tvärsnittet i trianglar och rektanglar. Tvärsnittets tyngdpunkt beräknas 
med hjälp av excentriciteterna som är markerade som e. De vita prickarna är respektive tvärsnittdels 
tyngdpunkt.  

Tyngdpunkten beräknas därefter enligt   

    
∑

∑ ⋅
=

i

ii
btg A

eA
tp      (5.1) 

Kantbalkarna ingår inte i tvärsnittets tyngdpunkt utan antas gjutas dit i efterhand. Det är endast deras 
egentyngder som ingår i lasterna på tvärsnittet, se avsnitt 4.1.1.  

5.3.2 Tröghetsmoment 

I syfte att beräkna det totala tröghetsmomentet för lådtvärsnittet beräknas det först för varje rektangel 
och triangel enligt tidigare uppdelning, se exempel i Figur 5.6.  
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Figur 5.6 Exempel på hur tröghetsmomentet beräknas för lådtvärsnittet. Den nedre plattan delas upp i en 
rektangel och två trianglar och tröghetmomentet beräknas för respektive del innan det summeras ihop. 

Det totala tröghetsmomentet beräknas såsom 

    ∑ ∑+= txxrxxtotxx III ,,,     (5.2) 

Tröghetsmomentet för de rektangulära delarna, Ixx, r i ekvation (5.2), beräknas enligt 
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Tröghetsmomentet för de triangulära delarna, Ixx, t i ekvation (5.2), beräknas enligt 
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5.3.3 Övrigt 

Tyngdpunkten för spännarmeringen från underkant, eUK
fsp, fås då spännkabelföringen bestäms, se avsnitt 

5.5.2. Tyngdpunkten för spännarmeringen från överkant beräknas enligt 

    UK
fsp

ÖK
fsp eHe −=      (5.5) 

Excentriciteten av förspänningen beräknas såsom 

    UK
fspbtgfsp etpexc −=      (5.6) 

5.4 Brottgränstillstånd 

Brottgränstillståndet är det stadium då konstruktionen, eller en del av kontruktionen, har uppnått sin 
maximala bärförmåga vid aktuell lastpåverkan. Bärförmåga är den största kraft, moment eller spänning 
som en konstruktion, eller en del av konstruktionen, kan bära utan att den kollapsar. 
Brottgränstillståndet är en extrem situation som, på sannolikhetsteoretisk grund, svarar mot 
sannolikheten för det mest ogynsamma lastfallet som kan tänkas uppträda under kontruktionens 
användningstid. Dimensionering i brottgränstillstånd sker i syfte att konstruktionen skall uppfylla 
säkerhetskrav mot brott. Dimensioneringsvillkoret innebär att dimensionerande bärförmåga skall 
vara lika med eller överstiga dimensionerande lasteffekt. Lasteffekt är effekten av en kraft, moment 
eller spänning som en konstruktion, eller en del av konstruktionen, utsätts för, Grundläggande 
konstruktionslära (2004). 

     I brottgränstillstånd kontrolleras segmentbrons lådtvärsnitt i fem beräkningssnitt, enligt avsnitt 5.2, 
för momentkapacitet, kombinerad tvärkrafts- och vridkapacitet samt utförs en dimensionering av 
segmentfogarnas förtagningar. Kontrollerna utförs i lastkombination IV:A, se avsnitt 4.2.1. 
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5.4.1 Momentkapacitet 

Vid kontroll av momentkapaciteten hos lådtvärsnittet, även kallad brottsäkerhetskontroll, undersöks om 
tvärsnittets bärförmåga mot moment, MRd, är större än lasteffekten av moment, MSd. 

     Lasteffekten består av momentet som uppkommer av yttre laster enligt lastkombination IV:A och ett 
moment benämnt tvångsmoment. Vid uppspänning av statiskt obestämda konstruktioner uppkommer 
balkdeformationer som ger upphov till förändringar i upplagsreaktionerna vilka, i sin tur, ger ändringar i 
det böjande momentet. Segmentbron är statiskt obestämd i och med antalet fasta lager. Detta ger fler 
stödreaktioner än det finns jämviktsekvationer och ett tvångsmoment uppkommer. Detta fungerar som 
en motreaktion till uppspänningen av bron och orsakas av inspänningen i bropelarna som tvingar 
överbyggnaden att stanna kvar i rätt position, det vill säga inte böja uppåt.  

    Tvärsnittets bärförmåga mot moment är beroende av förspänningskraften, storleken på tryckzonen i 
lådtvärsnittet och betongens tryckhållfasthet. För att tvärsnittet skall vara i jämvikt behöver betongen 
utöva ett lika stort tryckande moment som dragande moment av förspänning. Om den beräknade 
tryckzonen hos livet inte är tillräcklig kan även flänsarna hos lådtvärsnittet medräknas till tryckzonen. 
Flänsmedverkan kan i sin tur ge upphov till ett armeringsbehov i flänsarna på grund av flänsskjuvning 
och flänsböjning. Detta behöver därför också kontrolleras. 

5.4.2 Kombinerad tvärkrafts- och vridkapacitet 

Vid kontroll av tvärkrafts- och vridkapaciteten hos lådtvärsnittet undersöks två lastfall. Ett lastfall är den 
maximala tvärkraften, som uppkommer hos segmentbron, med tillhörande vridning och det andra 
lastfallet är den maximala vridningen med tillhörande tvärkraft. 

     Som en första kontroll undersöks om betongen i lådtvärsnittet kan ta upp tvärkraft och vridning 
utan någon statiskt verksam tvärkraftsarmering. Om bärförmågan mot tvärkraft hos betongen, VRdc, är 
större än lasteffekten av tvärkraft, VSdc, behöver lådtvärsnittet ingen statiskt verksam tvärkraftsarmering. 

     Lasteffekten av tvärkraft, VSdc, för segmentbron består av tvärkraften beräknad enligt lastkombination 
IV:A, VIV:A, tvärkraften orsakad av inverkan av variabel effektiv höjd på grund av spännarmeringens 
kurvatur, Vi, samt ett skjuvande bidrag till tvärkraften från vridmomentet, VTd. 

     Om bärförmågan hos lådtvärsnittets betong inte är tillräcklig behöver dimensionering av statiskt 
verksam armering utföras. Denna beräkning är baserad på en så kallad fackverksmodell där tvärkraften 
förutsätts tas upp av dragkrafter i tvärgående armering och betongens trycksträvor tar upp tryckkrafter 
med lutning,  θ. 

     Vid denna dimensionering kontrolleras att bärförmågan mot tvärkraft, VRd, är större än lasteffekten, 
VSd. Ett uppfyllt villkor innebär att lådtvärsnittet har tillräcklig statiskt verksam tvärkraftsarmering. 
Lasteffekten av tvärkraft vid denna beräkning, VSd, får dock ännu ett tillskott. Detta består av betongens 
egentyngd under en tänkt skjuvspricka, ΔG. 

     Beräkning av vridmomentkapacitet resulterar i ett armeringsbehov som utgörs av vertikala byglar 
och längsgående armering. Vid beräkningen av kombinerad tvärkrafts- och vridkapacitet dimensioneras 
endast tvärgående armering. Detta gör att den längsgående vridarmeringen beräknas separat. 

5.4.3 Dimensionering av förtagningar 

I segmentfogarna uppkommer skjuvkrafter som orsakas av tvärkraft och vridmoment. Dessa tas 
huvudsakligen upp genom friktion mellan fogytorna men även av förtagningar, så kallade skjuvlås, se 
avsnitt 8.4.4. 

     Segmentbrons förtagningar är oarmerade konvexiteter i betong. Vid dimensionering av dessa antas 
förtagningarnas storlek och antal. Därefter kontrolleras att fogskjuvhållfastheten, ff, min, är större än 
lasteffekten av skjuvning i fogen, σSd. 
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5.5 Bruksgränstillstånd 

Bruksgränstillstånd motsvarar det belastningstillstånd som konstruktionen normalt utsätts för. 
Dimensionering i bruksgränstillstånd utförs i syfte att säkerställa att konstruktionen uppfyller 
funktionskraven vid normal användning. För betongkonstruktioner kan funktionskraven exempelvis 
vara största tillåtna nedböjning, krav på osprucket tvärsnitt eller en största godtagbar sprickvidd med 
hänsyn till korrosionsrisk för armering, Grundläggande konstruktionslära (2004). 

    I bruksgränstillståndet dimensioneras segmentbrons spännarmering och sprickbildning begränsas 
genom kontroll av huvuddragspänningar och sprickbildning i fläns, orsakad av flänsskjuvning. 
Kontrollerna utförs i lastkombination V:A, se avsnitt 4.2.2. 

5.5.1 Spännarmering 

Segmentbron är en spännbetongkonstruktion och de fördelar som fås av spännarmeringen, se avsnitt 
2.4.2, avser endast funktionen i bruksgränstillstånd. Detta gör att kontroller för spännarmeringen utförs i 
detta gränstillstånd. 

     Konstruktionen med avseende på tvärsnittsutformning och spännkraft utformas enligt principen: 
förspänning till sprickfrihet. Spännkraften väljs så stor att inga dragsprickor, det vill säga inga 
dragspänningar, uppstår i bruksgränstillståndet. Denna princip tillämpas eftersom samtliga fogar i 
segmentbron skall vara tryckta. Detta dels för att minska risken för korrosion av armeringen på grund av 
läckage i sprickor men att ha helt tryckta fogytor medför även andra fördelar, se avsnitt 2.4.4. För denna 
bro är målet att tryckspänningen aldrig skall understiga 1 MPa i samtliga segmentfogar enligt 
rekommendation av Rosell (2008). För en spännbetongkonstruktion bör tryckspänningar inte heller 
överstiga 0,6⋅fcck enligt BBK 04 (2006), avsnitt 4.4.2. För betongkvaliteten C32/40 fås 0,6⋅fcck=18,3 
MPa, se avsnitt 4.3.1. 

     Vid beräkning av erforderligt antal spännkablar och kabelföring används Strip Step 3 i kombination 
med Excel. Iterering med olika kabelföringar och olika antal spännkablar utförs för att tryckspänningen 
skall vara minst 1 MPa i segmentens fogar. 

     En effektfaktor, f, används för att grovt uppskatta långtidsförluster hos spännarmeringen och väljs till 
0,82, se avsnitt 4.1.1. 

5.5.2 Huvuddragspänning 

För en spännarmerad konstruktion behöver huvuddragspänningar kontrolleras i bruksgränstillståndet 
vilket innebär att sprickbildning hos lådtvärsnittet begränsas. Konstruktionen kontrolleras enligt 
sprickfrihetskravet i BBK 04 (2006), formel 4.5.3c, för laster enligt lastkombination V:A, se avsnitt 
4.2.2. För huvuddragspänning,  σ1, i lådtvärsnittet antas betongen osprucken om följande villkor är 
uppfyllt 

    
ς

σ ctdf
≤1       (5.7) 

Där fctd är betongens dimensionerande draghållfasthet i bruksgränstillstånd, se avsnitt 4.3, och ζ är en 
spricksäkerhetsfaktor, se avsnitt 4.4.3. 

Beräkning av huvuddragspänning 
Hos en spännarmerad konstruktion skall sprickfriheten kontrolleras i nivå med korrosionskänslig 
armering. Detta motsvarar ett område 200 mm centriskt placerat kring varje spännkabel enligt Bro 04 
(2004), avsnitt 42.312. Totalt för lådtvärsnittet kontrolleras dock huvuddragspänningen i tio punkter; 
z1-z10, längs en axel, z, med nollnivån i betongens tyngdpunkt, se Figur 5.7. De punkter som 
kontrolleras är betongens tyngdpunkt, spännkablarnas tyngdpunkt, två punkter kring 
spännkabelgruppen med en radie på 100 mm utanför de yttersta spännkablarna, två punkter vid ändring 
från liv till platta samt tvärsnittets överkant och underkant, se Figur 5.7. De fyra sista punkterna väljs för 
att kunna skapa ett kontinuerligt diagram av spänningsfördelningen över tvärsnittet. 
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Figur 5.7 Beräkningen av huvudspänningar utförs i snitten som åskådliggörs i punkterna z för stöd i bilden 
till vänster och i fält i bilden till höger. 

     Med de laster, som belastar lådtvärsnittet, som utgångspunkt kan spänningar hos segmentbron 
beräknas. Dessa har en schematisk utbredning över tvärsnittet enligt diagrammen i Figur 5.8, och är 
böjspänning, skjuvspänning och vridspänning. 

 

Figur 5.8 Schematisk bild över summeringen av spänningar i lådtvärsnittet. 

    Spänningarna summeras enligt Mohr-Coulombs spänningsekvation vilken ger att 
huvuddragspänningen, σ1, fås enligt 
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Spänningen, σM, är summan av spänningar orsakade av lasteffekterna moment enligt lastkombination 
V:A, MV:A, tvångsmomentet, Mtvång, och förspänningen, Mfsp. τtot är summan av spänningar orsakade av 
lasteffekterna skjuvning och vridning, Vred och Td. 

5.5.3 Begränsning av skjuvsprickor i fläns  

Om lådtvärsnittets flänsar beräknas medverka som tryckzon, vid beräkning av momentkapacitet, 
uppkommer flänsskjuvning. I bruksgränstillståndet behöver därför sprickbildning i flänsarna, orsakad av 
flänsskjuvning, begränsas genom bestämning av ett armeringsbehov för detta.       
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6. Resultat 

Nedan följer en sammanställning av de resultat som erhållits från konstruktionsberäkningarna i avsnitt 
5.3 samt Bilaga B. 

6.1 Tvärsnittsdata 

Lådtvärsnittets höjd, medeltjocklek för fläns samt nedre plattjocklek är konstanta över hela brons längd 
med värden enligt 

H = 2,8 m 

hfl,medel = 0,26 m 

bplatta = 0,2 m 

Övriga tvärsnittsdata är sammanställda i Tabell 6.1, se även beräkningsförfarande i avsnitt 5.3. 

Tabell 6.1 Lådbalkens tvärsnittsdata 
   

bliv 
[m] 

 

 
Abtg 
[m2] 

 
tpbtg 
[m] 

 
Ixx 

[m4] 

 
eUK

fsp 
[m] 

 
eÖK

fsp 
[m] 

 
excfsp 
[m] 

Stöd 2 0,68 6,08 1,72 5,53 1,75 1,05 -0,03
Stöd 3 0,68 6,08 1,72 5,53 2,06 0,74 -0,34
Fält, snitt 1 0,46 5,06 1,79 4,91 0,33 2,47 1,46
Fält, snitt 2 0,46 5,06 1,79 4,91 0,33 2,47 1,46
Fält, snitt vid 1/8 0,46 5,06 1,79 4,91 1,51 1,29 0,28
 

6.2 Brottgränstillstånd 

6.2.1 Momentkapacitet 

Se beräkningsförfarande i avsnitt B.1.1. 

Lasteffekt och bärförmåga 

Tabell 6.2 Beräkningssnittens lasteffekt av moment, MSd, och bärförmåga mot moment, MRd. 
 

 

MSd  
[kNm] 

 

MRd  
[kNm] 

Stöd 2 18226 27933
Stöd 3 -23554 52569
Fält, snitt 1 64716 70219
Fält, snitt 2 66690 70863
Fält, snitt vid 1/8 22361 32904
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Kontroll momentkapacitet 

    SdRd MM ≥  OK! 

Armering för flänsskjuvning 

Tabell 6.3 Erforderlig skjuvarmeringsarea för flänsskjuvning, At. 
   

At
 

[cm2/m] 
 

Stöd 2 0,03 
Stöd 3 0,02 
Fält, snitt 1 0,00 
Fält, snitt 2 0,00 
Fält, snitt vid 1/8 0,02 
  

Armering för flänsböjning 

Tabell 6.4 Erforderlig armeringsarea för flänsböjning, Ast. 
   

Ast 
[cm2/m] 

Stöd 2 5,15 
Stöd 3 3,58 
Fält, snitt 1 1,51 
Fält, snitt 2 1,56 
Fält, snitt vid 1/8 3,93 
 

6.2.2 Kombinerad tvärkrafts- och vridkapacitet 

Se beräkningsförfarande i avsnitt B.1.2. 

Maximal tvärkraft med tillhörande vridning, armerad betong utan statiskt verksam 
tvärkraftsarmering 

Lasteffekt och bärförmåga 

Tabell 6.5 Beräkningssnittens lasteffekt av tvärkraft, VSdc, och bärförmåga mot tvärkraft, VRdc. 

  

 
VSdc 
[kN]

 
VRdc 
[kN] 

Stöd 2 6704 1319 
Stöd 3 8224 2125 
Fält, snitt 1 3873 2505 
Fält, snitt 2 1916 2517 
Fält, snitt vid 1/8 3757 1352 
 
Kontroll tvärkraftskapacitet utan statiskt verksam tvärkraftsarmering 

SdcRdc VV ≥  Ok för fält, snitt 2. För övriga snitt behöver tvärkraftsarmering 

dimensioneras, se nedan. 
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Maximal tvärkraft med tillhörande vridning, armerad betong med statiskt verksam 
tvärkraftsarmering 

Lasteffekt och bärförmåga 

Tabell 6.6 Beräkningssnittens lasteffekt av tvärkraft, VSd, och bärförmåga mot tvärkraft, VRd. 
   

VSd 
[kN] 

 
VRd 
[kN] 

Stöd 2 6810 6840 
Stöd 3 8572 8586 
Fält, snitt 1 4188 4190 
Fält, snitt vid 1/8 3921 4072 
 
Kontroll tvärkraftskapacitet med statiskt verksam tvärkraftsarmering 

    SdRd VV ≥   OK! 

Armering 

Tabell 6.7 Beräkningssnittets erforderliga armeringsarea, Asv,tot, med tillhörande s-avstånd, svald. 
   

Asv, tot 
[cm²/m] 

 
svald 
[mm] 

Stöd 2 161 50 
Stöd 3 62 130 
Fält, snitt 1 25 320 
Fält, snitt vid 1/8 47 170 
 

Minimiarmering 

Minimiarmering beräknas enligt Bro 04 (2004) avsnitt 42.621 såsom 0,3 % av totala tvärsnittsarean, Abtg 
se Tabell 6.1. 

Tabell 6.8 Beräkningssnittets erforderliga minimiarmeringsarea, Amin, med tillhörande s-avstånd, smin. 
   

Amin 
[cm²/m] 

 

 
smin 

[mm] 

Stöd 2 39 200 
Stöd 3 75 100 
Fält, snitt 1 61 130 
Fält, snitt vid 1/8 32 250 
 

Kontroll minimiarmering 

    min, AA totsv ≥   Minimiarmering fås för Stöd 3 och Fält, snitt 1 och 2. 
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Maximal vridning med tillhörande tvärkraft, armerad betong utan statiskt verksam 
tvärkraftsarmering 

Lasteffekt och bärförmåga 

Tabell 6.9 Beräkningssnittets lasteffekt av tvärkraft, VSdc, och bärförmåga mot tvärkraft, VRdc. 
   

VSdc 
[kN] 

 
VRdc 
[kN] 

Stöd 2 6250 908 
Stöd 3 7561 1621 
Fält, snitt 1 3727 1993 
Fält, snitt 2 1946 2005 
Fält, snitt vid 1/8 3153 1016 
 
Kontroll tvärkraftskapacitet utan statiskt verksam tvärkraftsarmering 

    SdcRdc VV ≥  Ok för fält, snitt 2. För övriga snitt behöver tvärkraftsarmering 

dimensioneras, se nedan. 

Maximal vridning med tillhörande tvärkraft, armerad betong med statiskt verksam 
tvärkraftsarmering 

Lasteffekt och bärförmåga 

Tabell 6.10 Beräkningssnittens lasteffekt av tvärkraft, VSd, med statiskt verksam tvärkraftsarmering. 
   

VSd 
[kN] 

 
VRd 
[kN] 

Stöd 2 6368 6533 
Stöd 3 7909 7972 
Fält, snitt 1 4042 4063 
Fält, snitt vid 1/8 3317 3335 
 
Kontroll tvärkraftskapacitet med statiskt verksam tvärkraftsarmering 

    SdRd VV ≥   OK! 

Armering 

Tabell 6.11 Erfordelig armeringsarea, Asv, tot, med tillhörande s-avstånd, svald. 
   

Asv, tot 
[cm²] 

 
svald 
[mm] 

Stöd 2 161 50 
Stöd 3 57 140 
Fält, snitt 1 24 160 
Fält, snitt vid 1/8 38 100 
 



6. Resultat 
 

 

53 

Minimiarmering 

Tabell 6.12 Minimiarmeringsarea, Amin, med tillhörande s-avstånd, smin. 
   

Amin 
[cm²/m] 

 

 
smin 

[mm] 

Stöd 2 39 200 
Stöd 3 75 100 
Fält, snitt 1 61 130 
Fält, snitt vid 1/8 32 250 
 

Kontroll minimiarmering 

min, AA totsv ≥  Minimiarmering fås för Stöd 3 och Fält, snitt 1, jämför med Tabell 6.7  

och 6.8. 

Tvärgående vridarmering 

Tabell 6.13 Erforderlig armeringsarea för den tvärgående vridarmeringen, Avrid, med tillhörande s-avstånd, svrid. 
   

Avrid 
[cm²/m] 

 

 
svrid  

[mm] 

Stöd 2 0,00001 300 
Stöd 3 0,00001 300 
Fält, snitt 1 0,00001 390 
Fält, snitt 2 0,00001 390 
Fält, snitt vid 1/8 0,00001 340 
 

Längsgående vridarmering 

Tabell 6.14 Erforderlig armeringsarea för längsgående vridarmering efter reduktion, Asl, red. 
   

Asl, red 
[cm²/m] 

 
Stöd 2 -617 
Stöd 3 -460 
Fält, snitt 1 -585 
Fält, snitt 2 -606 
Fält, vid snitt 1/8 -493 
 

Kontroll längsgående vridarmering 

0, >redslA  Kontrollen uppfylls ej vilket innebär att ingen längsgående vridarmering 

krävs för lådtvärsnittet. 
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6.2.3 Dimensionering av förtagningar 

Se beräkningsförfarande i avsnitt B.1.3. 

Lasteffekt av skjuvning i fog och fogskjuvhållfasthet 

Tabell 6.15 Beräkningssnittens lasteffekt av skjuvning i fog, σSd, och fogskjuvhållfasthet, ff, min. 

  
σSd 

[MPa] 
ff, min 

[MPa] 

Stöd 2 1,3 2,96 
Stöd 3 1,6 3,06 
Fält, snitt 1 1,2 3,69 
Fält, snitt 2 0,7 3,67 
Fält, vid snitt 1/8 1,2 3,62 

 

Kontroll av fogskjuvhållfastheten 

    Sdff σ≥min,  OK! 

Utformning av förtagningar 

 

Figur 6.1 Slutlig utformning av förtagningar i tvärsnittet med längden, l1 och l2, 137 mm, höjden 30 mm 
med vinkeln 60o på verksamma längden, l, 2330 mm.  

Slutlig utformning av förtagningarna med tillhörande mått åskådliggörs i Figur 6.2 med 8 stycken 
förtagningar på ett liv och 9 stycken på det motgjutna livet. Se även Figur 2.10 och Figur F.1 i Bilaga F. 
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6.3 Bruksgränstillstånd 

6.3.1 Spännarmering 

Den kombination av antal spännkablar och kabelföring som uppfyller kravet på lägsta tryckspänning; 1 
MPa, och högsta tryckspänning; 18,3 MPa, är 16 spännkablar i grupp genom hela bron samt extra 
spännkablar i stöd och fält enligt Figur 6.3. Kabelföringen åskådliggörs i Figur 6.4, se även 
beräkningsförfarande i avsnitt B.2.1.  

 

Figur 6.2 Spännkablarnas slutliga placering, spännkabelgruppen visas i svart och de extra spännkablar i är i 
rött. 

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

2,4

2,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  

Figur 6.3 Spännkabelföringens slutliga uppspänningsshema, den lila linjen visar betongtvärsnittets 
tyngdpunkt och den blå linjen visar spännkabelgruppens tyngdpunkt, det vill säga kabelföringen, för halva 
bron.  

Moment 
Moment orsakade av yttre laster på lådtvärsnittet i form av egentyngd, Meg, beläggning, Mbel, samt 
maximalt och minimalt moment, Mx

2 och Mn
2, enligt lastkombination V:A åskådliggörs i Figur 6.5. 

Dessa värden fås ur Strip Step 3, se Bilaga D. 

 

Figur 6.4 Slutliga momentet orsakat av yttre laster över halva bron. 
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De moment som orsakas av förspänningen är tvångsmoment, Mtvång, och statiskt moment, Msta
fsp, vilka 

tillsammans ger förspänningsmoment, Mfsp. Förspänningsmomentet fås ur Strip Step 3, se Bilaga D. 
Tvångsmomentet och statikmomentet beräknas enligt Bilaga B, avsnitt B.1.1. Momenten av 
förspänning åskådliggörs i Figur 6.6. 

 

Figur 6.5 Slutliga momentet av förspänningen över halva bron. 

Betongspänningar 
Beräknade betongspänningar i bron orsakade av momenten med vald kabelföring och antal spännkablar 
enligt ovan, se Figur 6.7.  

 

Figur 6.6 Betongspänningarna över halva bron med tillåtna gränser, -1 MPa som undre gräns, se undre 
streckade linjen i diagrammet och -18,3 MPa som övre gräns, se övre heldragna linjen i diagrammet. 
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6.3.2 Huvuddragspänning 

Se beräkningsförfarande i avsnitt B.2.2. 

Spänningsfördelning 
Den totala spänningsfördelningen av yttre last, σV:A, tvångsmoment, σtvång, tvärkraft, τV, vridmoment, τT 
och förspänningen, σfsp, i lådtvärsnittet åskådliggörs för de olika beräkningssnitten i Figur 6.8.   

 

Figur 6.7 Spänningsfördelningen för stöd 2 och 3 i bruksgränstillstånd. 

 

Figur 6.8 Spänningsfördelningen för fält, snitt 1 och 2, i bruksgränstillstånd. 

 

Figur 6.9 Spänningsfördelningen för snitt 1/8 i bruksgränstillstånd. 
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Huvuddragspänning 
Huvuddragspänningarna i de valda beräkningspunkterna, z1-z10, se Tabell 6.22. 

Tabell 6.16 Slutliga huvudspänningar i beräkningssnitten, z1-z10. 
  

σ1
1  

[MPa]

 
σ2

1  
[MPa] 

 
σ3

1  
[MPa]

 
σ4

1 
[MPa] 

 
σ5

1  
[MPa]

 
σ6

1  
[MPa]

 
σ7

1  
[MPa]

 
σ8

1  
[MPa] 

 
σ9

1  
[MPa] 

 
σ10

1 
[MPa]

Stöd 2 0,000 0,011 0,037 0,210 0,254 0,241 0,251 0,160 0,061 0,000

Stöd 3 0,000 0,006 0,023 0,125 0,172 0,173 0,157 0,115 0,043 0,000

Fält, snitt 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Fält, snitt 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Fält vid snitt 1/8 0,000 0,029 0,102 0,500 0,488 0,465 0,401 0,310 0,119 0,000

 

Kontroll huvuddragspänning för sprickfrihet 

    MPa
fctd 33,1

5,1
2

1 ==≤
ς

σ  OK! 

6.3.3 Begränsning av skjuvsprickor i fläns  

Se beräkningsförfarande i avsnitt B.2.3. 

Armering för begränsning av sprickbildning orsakad av flänsskjuvning 

Tabell 6.17 Erforderlig armeringsmängd för flänsskjuvning i bruksgränstillstånd, At, bruks. 
  

At, bruks 
[cm2/m] 

Stöd 2 4,2 
Stöd 3 6,4 
Fält, snitt 1 0,6 
Fält, snitt 2 0,2 
Fält vid snitt 1/8 3,1 
 

Kontroll armering för begränsning av sprickbildning 

brukstt AA ,≥  Kontrollen uppfylls ej då armeringsmängden, At, bruks, kontrolleras mot 

beräknad armeringsmängd för flänsskjuvning, At, i brottgränstillstånd, se 
Tabell 6.3. Den armeringsmängd av dessa två som är störst är den 
armeringsmängd som behöver finnas i lådtvärsnittets flänsar för att 
undvika flänsskjuvning och sprickbildning i flänsarna. 
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7. Diskussion och analys 

På senare tid har en växande medvetenhet om felaktigheter och brist på effektivitet i 
anläggningsbranschen gjort att fler och fler aktörer i branschen aktiverat sig kring detta. Ett initiativ, i 
Sverige, är en rörelse som upprättats benämnd Förnyelse I Anläggningsbranschen (FIA).  

    FIA vill samla hela den svenska anläggningsbranschen från beställare till enskilda entreprenörer, kring 
insikten om att en förändring och förnyelse är nödvändig. Rörelsen fungerar som ett gemensamt och 
ömsesidigt diskussions- och rådgivningsorgan för högsta ledningen hos berörda aktörer i 
anläggningsbranschen och arbetet sker i öppna forum och projekt som bygger på att goda idéer formas 
till lösningar som kan tillämpas i praktiken, FIA Sverige (2008). 

    Vi anser att det är på tiden att Sverige uppmärksammar behovet av mer effektiv anläggning. Detta för 
att hålla jämna steg med utvecklingen internationellt så att byggföretag från Sverige även kan 
konkurrera med utländska företag. FIA är därför ett mycket bra initiativ.  

    En av delarna i anläggningssektorn som främst behöver effektiviseras är brokonstruktion då denna 
inte utvecklats nämnvärt under de senaste decennierna. Försök har gjorts med syfte att industrialisera 
brobyggandet, exempelvis med prefabricerad betong, med mer eller mindre lyckade resultat. Detta har 
lett till att det traditionella brobyggandet har konkurrerat ut övriga alternativ genom att ha varit en väl 
beprövad och därmed pålitlig metod.  

    I det tidsoptimerade samhälle vi lever i är det konstigt att inte nya försök har gjorts med broar i 
prefabricerade betong. På ett sätt anser vi att byggbranschen är aningen långsint. Den brotyp som 
behandlas i denna studie är prefabricerade segmentbroar och det är en av metoderna som vi tycker 
borde undersökas närmare. En annan intressant brotyp är samverkansbroar med prefabricerad farbana, se 
Collin, P., Stoltz, A., Möller, M. (2002). 

7.1 Prefabricerade segmentbroar i Sverige  

I Sverige har aldrig någon prefabricerad segmentbro byggts. En orsak till detta är att kunskapen inte har 
funnits hos brobyggarna. Andra orsaker är praktiska problem, specifika för Sverige, samt Vägverkets 
ståndpunkt. De är inte negativt inställda till prefabricerade segmentbroar i allmänhet men dock till 
detaljutformningen, såsom fogproblematik, i synnerhet då långsiktig prestanda och byggbarhet hos broar 
är beroende av kvaliteten på utformningen av detaljer. Vägverket ställer sig tveksamma till 
konstruktioner där spännarmeringen kan utsättas för korrosiva ämnen och har även förbjudit 
användning av epoxi för limning av fogytor på grund av materialets många nackdelar, se avsnitt 2.4.4. 
Torrfogars uppförande i kallt klimat är ytterligare en fogproblematik som diskuterats, Rosell (2008). I 
litteraturstudien framgår just bristen av forskning om torrfogar i kallt och därmed nordiskt klimat, se 
avsnitt 2.4.4. Den stora temperaturförändringen som sker i Sverige, mellan sommar- och 
vintertemperatur, är illavarslande för fogarna. En annan intressant aspekt är hur vägsalt påverkar fogarna 
hos en prefabricerad segmentbro. 
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    Den balanserade konsoltekniken är en etablerad byggmetod i Sverige vid byggande av platsgjutna 
segmentbroar och kan därför även användas vid prefabricerat segmentbyggande. För de övriga 
monteringsteknikerna; spann för spannmetod och progressiv byggteknik, finns i dagsläget inga 
fackverksramar, över 60 m, i Sverige som kan nyttjas som utlastningsanordning, Skanska FoU (1997). 
Denna och övrig specialutrustning kan därför bli mycket dyr om en investering krävs, ett alternativ kan 
vara att utrustningen hyrs in från något annat land. 

7.2.1 Konkurrenskraft     

Ur litteraturstudien framgår att den prefabricerade segmentbron endast är lämplig för en liten procent av 
alla broar, se avsnitt 2.8. Litteraturstudien visar även att brotypen är mest lönsam vid byggande av långa 
broar, se avsnitt 2.7. Den största majoriteten av broar som byggs i Sverige är korta broar. Ett 
användningsområde, där prefabricerad segmentbroteknik skulle lämpa sig väl, är dock vid byggnation 
över tätbebyggda områden, såsom storstäder. Broresningen måste då ske på kort tid vilket är en av 
egenskaperna som karakteriserar prefabricerade segmentbroar. I och med att inga eller få 
byggnadsställningar behövs skulle detta även medföra mindre trafikstörningar än vid traditionellt 
brobyggande. Även i andra delar av landet skulle tekniken kunna användas exempelvis över djupa 
vatten där tillgängligheten under bron är liten. I storstäderna har dock utvecklingen gått mot att längre 
trafikleder dras i tunnlar under jord. 

    Vi tror att den prefabricerade segmentbron främst skulle konkurrera med samverkansbron i Sverige. 
Denna har samma typ av användningsområde och fördelar vad gäller en snabb montagetid. 
Samverkansbron är dock mer mångsidig än den prefabricerade segmentbron då brotypen även kan 
användas för korta broar vilket gör att den har större möjlighet att befästa sig på den svenska 
marknaden. Då många korta broar redan har byggts som samverkansbroar blir steget mindre till att göra 
långa sådana. Introduktionen av prefabricerade segmentbroar i Sverige blir däremot ett större steg att ta 
då den går från att ingen erfarenhet finns av brotypen till att en mycket stor bro, med svenska mått 
mätt, byggs. 

7.2 Identifierade skillnader i dimensioneringsförfarande 

Utifrån dimensioneringen av ett referensobjekt; en befintlig platsgjuten lådbalksbro med interna 
spännkablar, har en övergriplig dimensionering av en prefabricerad segmentbro kunnat utföras. Under 
arbetet med dimensioneringen har ett antal skillnader i dimensioneringsförfarande uppmärksammats.  

    Det första steget vid dimensioneringen av den prefabricerade segmentbron var att dela in den i 
segment, se avsnitt 3. Skillnaden mellan en prefabricerad segmentbro och en platsgjuten segmentbro är 
att de prefabricerade segmenten behöver ha en sådan storlek att de kan fraktas till broplatsen, se avsnitt 
2.5.3. För en platsgjuten bro begränsas storleken hos segmenten av formens bärförmåga vid gjutning. 
En annan aspekt som påverkar segmentens storlek är gjutbarhet och formsättning ovan mark.   

    Då externa spännkablar i regel används för prefabricerade segmentbroar valde vi att utforma vår 
segmentbro med sådana, se avsnitt 2.4.3. Detta gör att tvärsnittets liv kan göras något slankare än vid 
användning av interna spännkablar eftersom foderrören flyttas ut ur betongsektionen, se avsnitt 3. 
Externa spännkablar får en minskad excentricitet, hävarm, då dessa placeras inuti lådsektionen. För att få 
samma utnyttjandegrad som hos referensobjektet behövde vi därför öka lådsektionens höjd, se avsnitt 3. 
I och med förändringarna vi gjorde hos lådtvärsnittets geometri behövde tröghetsmomentet samt 
tvärsnittsdata beräknas på nytt, se avsnitt 5.3 och 6.1.  

    De interna spännkablarna hos referensobjektet ligger inne i betongen och kan därmed böjas längs 
momentkurvan. Det är därför inte möjligt att använda samma kabelföring för de externa spännkablarna. 
Vi använde oss istället av sned kabelföring där kablarna utgör räta linjer som ändrar riktning, med hjälp 
av avlänkare, vid bropelarna och vid fackens mittpunkt, se avsnitt 2.4.3. På grund av de tillkommande 
avlänkarna behövde en ny egentyngd beräknas för lådtvärsnittet, se avsnitt 4.1.1, och den nya 
kabelföringen kontrolleras, se avsnitt 5.5.1. 

    De externa spännkablarna hos segmentbron är icke vidhäftande vilket innebär att 
friktionskoefficienten för friktionsförlusterna hos spännkablarna minskar, från μ=0,18 för interna 
spännkablar till μ=0,05, se avsnitt 2.4.2 och 4.1.1. Icke vidhäftande spännkablar innebär vidare att 
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tilläggstöjning, utöver töjning av förspänning, försummas vid beräkning av momentkapacitet vilket ger 
att ett större utnyttjande av medverkande fläns krävs, se avsnitt B.1.1. 

    För Lässmyran hade långtidsförlusterna hos spännarmeringen grovt uppskattats, med hjälp av en 
effektfaktor, till 15%. Långtidsförlusterna beror av betongens krympning och krypning samt 
spännarmeringens relaxation, se avsnitt 4.1.1. För en prefabricerad segmentbro kan detta värde antas 
något annorlunda. Vi resonerade först att eftersom segmenten normalt har härdat klart innan de 
monteras i bron borde långtidsförlusterna kunna minskas, se avsnitt 2.10. Därefter resonerade vi att 
erfarenheten av externa spännkablar i Sverige är mycket liten och vi ville göra ett antagande på säker 
sida varför vi istället valde att öka effektfaktorn till 0,82, det vill säga att långtidsförlusterna 
approximerades till 18 %. 

    Vid dimensioneringen av den prefabricerade segmentbron tillkom en fogproblematik som inte är 
aktuell för referensobjektet eftersom Lässmyran saknar fogar och endast har gjutskarvar mellan 
segmenten. De prefabricerade segmentens fogar valdes vid dimensioneringen till torra fogar. Vid 
användning av torra fogar är det fördelaktigt om fogytan hela tiden är tryckt i alla punkter så att fogen 
inte öppnar sig vid något tillfälle, se avsnitt 2.4.4. Vi bestämde därför att tryckspänningen aldrig skulle 
understiga 1 MPa i samtliga segmentfogar, se avsnitt 5.5.1. Detta är ett högre krav än det 
sprickfrihetskrav som ställdes vid dimensioneringen av referensobjektet i bruksgränstillstånd. 

    Segmentfogarna behöver även överföra skjuvkrafter med hjälp av förtagningar, se avsnitt 2.4.4. För 
den prefabricerade segmentbron valdes oarmerade förtagningar. Vid dimensioneringen av 
referensobjektet behövdes denna utformning inte utföras då inga förtagningar krävs.  

    Referensobjektet uppfördes med hjälp av fasta ställningar och gjutetapper. För den prefabricerade 
segmentbron valdes monteringstekniken spann för spannteknik. Detta är den monteringsteknik som har 
minst påverkan på betongspänningarna hos bron vid färdigställandet och är lämplig för broar med spann 
kortare än 50 m, vilket är fallet för segmentbron, se avsnitt 2.5.4.  

   I och med den valda monteringstekniken behövdes en ny typ av uppspänning för spännkablarna. Vid 
användning av spann för spanntekniken behöver varje spann spännas med tillräckligt många spännkablar 
för att bära sin egentyngd, se avsnitt 3.3. Hos referensobjektet spändes temporära spännkablarna efter 
varje gjuten gjutetapp. Därefter installerades de permanenta spännkablarna genomgående för hela 
spannet. 
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8. Slutsatser 

8.1 Slutsatser från litteraturstudien 

Sammanfattningsvis kan följande slutsatser dras från litteraturstudien 

− Brobyggandet i Sverige behöver effektiviseras och en lösning på detta är att bygga mer 
industrialiserat. Den prefabricerade segmentbron är en typ av industrialiserad bro. 

− Det är viktigt att främja bästa praxis inom tekniken. Det är inte nödvändigtvis det bästa att 
försöka öka användningen av prefabricerade segmentbroar men att uppmuntra till förnuftigt 
nyttjande av de bästa lösningarna. 

− Den prefabricerade segmentbron är konkurrenskraftig främst för den tidsbesparing som 
erhålls vid monteringen av bron.  

− Prefabricerad segmentbrokonstruktion i betong består av ett inbördes förhållande av 
konstruktion och byggandekunskap. Det som karakteriserar segmentbron är den tonvikt 
som läggs på valet av byggmetod. Detta påverkar dimensioneringen men ger även brotypen 
dess anpassningsförmåga. 

− Den prefabricerade segmentbron är främst lämplig för långa broar. Den lämpas även att 
utföras med lådtvärsnitt tillsammans med externa, icke vidhäftande spännkablar. 

− Brotypen kan uppföras med mycket lite eller ingen byggnadsställning vilket gör att 
störningar under bron minimeras. 

− De huvudsakliga problemområdena för den prefabricerade segmentbron är utformningen av 
fogen mellan de prefabricerade segmenten samt korrosionsrelaterade problem hos 
spännarmeringen. 

8.2 Slutsatser från dimensioneringen 

Sammanfattningsvis kan följande slutsatser dras från dimensioneringen av den prefabricerade 
segmentbron 

− Dimensioneringen, för den slutgiltiga konstruktionen, skiljer sig inte speciellt mycket från 
den för en traditionell, förspänd lådbalksbro.  

− Lådtvärsnittet kan göras något slankare än för referensobjektet. 

− Högre krav ställs vid beräkning i bruksgränstillstånd, såsom tryckta segmentfogar. 

− Dimensionering av segmentfogar och förtagningar tillkommer. 

− Speciell utformning samt speciella regler gäller för den externa spännarmeringen. 
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− Vid val av spann för spannteknik undviks att spänningar uppkommer i bron under 
monteringen vilket ger en enklare dimensionering av den slutgiltiga konstruktionen. 

− Dimensioneringsförslaget är funktionellt men inte optimerat. Med det 
dimensioneringsförfarandet som använts har de dimensionerande kraven i brott- och 
bruksgränstillstånd uppfyllts, det vill säga att den prefabricerade segmentbron klarar samtliga 
påkänningar. 

8.3 Förslag till framtida studier 

För att den prefabricerade segmentbron skall kunna införas som brotyp i Sverige behöver mer forskning 
utföras inom området detaljutformning. Det som främst behöver fokuseras på är hur fogproblematiken 
skall kunna lösas. Om en fogtyp arbetas fram som fungerar i nordiskt klimat och dessutom är säker ur en 
korrosionssynpunkt så anser vi att det skulle vara fullt möjligt att bygga en prefabricerad segmentbro i 
Sverige, inom en snar framtid. 

    De romerska akvedukterna är på ett sätt en första typ av segmentbroar, se Figur 8.1. Det skulle vara 
intressant att undersöka om tankesättet vid utformningen av dessa kan tillämpas för prefabricerat 
segmentbrobyggande. Det vill säga sneda segment vars foglutning är vinkelrät mot tänkta skjuvsprickor. 
Detta skulle generera att brons fogar är mer motståndskraftiga mot tvärkraft. En utformning med en 
överhöjning samt förtagningar i fogarna som är formade så att segmenten kan haka fast i varandra skulle 
kräva mindre eller ingen spännarmering. Förslaget åskådliggörs i Figur 8.2. Den alternativa 
utformningen ger en mer komplicerad gjutprocess men själva systemet i sig kan innebära en reform i 
prefabricerat segmentbrobyggande. 

 

Figur 8.1 Pont du Gard i Nîmes, Frankrike. 

 

 

Figur 8.2 Segmentbro med sneda fogar markerade med svart linjer. De röda linjerna är tänkta skjuvsprickor. 

    Temporära skeden har en betydande påverkan i uppförandet hos den slutgiltiga konstruktionen. 
Studier kring byggmetoder och monteringssekvenser spelar en betydande roll i valet av 
konstruktionslösning ur denna synpunkt. Det vore därför intressant med fortsatta studier som inriktar sig 
på uppbyggnadsfasen. Studierna skulle kunna innefatta utredning av skillnader i 
dimensioneringsförfarande för uppbyggnadsfasen jämfört med en traditionell brotyp, såsom beräkningar 
av de spänningar som uppkommer i bron under monteringen och hur de påverkar den färdiga bron 
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etcetera. En annan del av studierna skulle kunna innefatta upprättande av ett etappbyggnadsschema för 
att möjliggöra uppskattning av den tidsbesparing som fås för en prefabricerad segmentbro och därmed 
även kostnaderna för brotypen jämte andra brotyper. 

    I övrigt vore det även av intresse att utföra dimensioneringsförslaget helt enligt Eurokod för att få en 
ännu tydligare bild av hur normerna skiljer sig åt vad gäller beräkningsmetod, mängder, materialvärden 
etcetera. 



Prefabricerade segmentbroar för väg                   
Avdelningen för byggkonstruktion, Luleå tekniska universitet 

66 

 

     

 

 

 

 
 



9. Referenser 
 

67 

9. Referenser 

9.1 Muntliga källor 

Ljunggren, Anders, civilingenjör och specialist vid region Teknik och avdelning Bro och anläggning, 
Skanska Sverige AB, Solna. Samtal 23 oktober 2008, kl 15-15.30. 

Rosell, Ebbe, civilingenjör vid sektion Bro- och tunnelteknik, Vägverket, Borlänge. Samtal 22 augusti 
2008, kl 10-15.  

9.2 Tryckta källor 

Andersson & Klingsmo (2004). Mellanstödslös bro över motorväg – i högpresterande betong med extern 
spännarmering. Examensarbete. Stockholm, Sverige: Kungliga tekniska högskolan. ISSN 1103-4297 

BBK 04 (2006). Boverkets handbok om betongkonstruktioner. Solna, Sverige: AB Svensk Byggtjänst. ISBN 
91-7147-816-7 

Betonghandbok (1990). Betonghandbok konstruktion. Solna, Sverige: AB Svensk Byggtjänst. ISBN 91-
7332-533-3 

Bro 04 (2004). Allmän teknisk beskrivning för broar - Bro 2004. Borlänge, Sverige: Vägverket. Publikation 
2004:56. ISSN 1401-9612 

Collin, P., Stoltz, A., Möller, M. (2002). Innovative prefabricated composite bridges. IABSE Symposium, 
2002, Melbourne, Australien. 

Cope, R.J. (1987). Concrete bridge engineering: Performance and advances. London, Storbritannien: Elsevier 
Applied Science. ISBN 1-85166-110-7 

Degenkolb, O. H. (1977). Concrete box girder bridges. 10 uppl., Detroit, Michigan: ACI. ISBN 0-8138-
1815-X 

Ebil, J. (1998). Externe Vorspannung und Segmentbauweise: Vorträge anlässlich des Workshops Externe 
und verbundlose Vorspannung – Segmentbrücken, Karlsruhe, Tyskland, 1998, (Ed.: Ebil, J.). Ernst & Sohn, 
Berlin, Tyskland. ISBN 3-433-01783-2 

EN 10138 (2000). Prestressing steels. Stockholm, Sverige: SIS Förlag AB. 

EN 1990/A1 (2006). Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk. Stockholm, Sverige: SIS Förlag AB. 
ICS 91.010.30 

EN 1990 (2004). Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk. Stockholm, Sverige: SIS Förlag AB. ICS 
91.010.30 

EN 1991-1-1 (2005). Laster på bärverk – allmänna laster, tunghet, egentyngd, nyttig last för byggnader. 
Stockholm, Sverige: SIS Förlag AB. ICS 91.010.30 



Prefabricerade segmentbroar för väg 
Avdelningen för byggkonstruktion, Luleå tekniska universitet 

68 

EN 1991-1-5 (2005). Laster på bärverk – allmänna laster, temperaturpåverkan. Stockholm, Sverige: SIS 
Förlag AB. ICS 91.010.30 

EN 1991-2 (2007). Laster på bärverk – trafiklast på broar. Stockholm, Sverige: SIS Förlag AB. ICS 
91.010.30; 93.040 

EN 1992-1-1 (2005). Dimensionering av betong – allmänna regler och regler för byggnader. Stockholm, 
Sverige: SIS Förlag AB. ICS 91.010.30; 91.080.40  

Formelsamling för Väg och Vattenbyggare (2003). Luleå, Sverige: Luleå tekniska universitet. 

Fröjdfeldt & Leijon (2008). Prefabricerade byggelement, en konceptbeskrivning. Examensarbete. Gävle, 
Sverige: Högskolan i Gävle. Hämtat från <www.diva-
portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_hig_diva-652-1__fulltext.pdf 7 augusti 2008 

Grundläggande konstruktionslära (2004). Kompendie. Luleå, Sverige: Universitetstryckeriet.  

Harrysson P. (2008). Industrial Bridge Engineering- Structural developments for more efficient bridge construction. 
Doktorsavhandling. Göteborg, Sverige: Chalmers tekniska högskola. Göteborg, Sverige: Chalmers 
Reproservice. ISBN 978-91-7385-129-9 

Hewson, N.R. (2003). Prestressed concrete bridges: design and construction. London, Storbritannien: Thomas 
Telford. ISBN 0-7277-3223-4 

Klassningsberäkning av vägbroar (1998). Allmän teknisk beskrivning för klassningsberäkningar av vägbroar. 
Borlänge, Sverige: Vägverkets tryckeri. Publikation 1998:78. ISSN 1401-9612  

Mahmoud, K. M. (2003). Recent developments in bridge engineering: proceedings of the Second New 
York Bridge Engineering Conference, Proc. New York City Bridge Conference, New York, New York, 
2003, (Ed.: Mahmoud K. M.). Balkema, Rotterdam, Nederländerna, 2. ISBN 90 5809 606 8  

Sjölin, V. (1987). Cement, betong, betongprodukter, armerad betong. Karlstad, Sverige: Räddningsverket. 
Publikation U29-007. Hämtat från <http://www.srv.se/Shopping/pdf/3048.pdf 5 Augusti 2008 

Skanska FoU (1997). Segmentbroar. Forskningsrapport 1997:01. Stockholm, Sverige: Skanska Sverige 
AB, Skanska Teknik.    

SS 13 70 10 (2002). Betongkonstruktioner – Täckande betongskikt. Stockholm, Sverige: SIS Förlag AB. ICS 
91.010.30 

VSL (1992). VSL - EXTERNAL POST-TENSIONING. Lyssach, Schweiz: VSL International Ltd. 

VVFS 2005:102 (2005). Vägverkets föreskrifter om transport av bred odelbar last. Borlänge, Sverige: 
Vägverket. ISSN 0283-2135. Hämtat från http://www20.vv.se/vvfs/pdf/2005nr102.pdf 1 oktober 
2008 

VVFS 2007:197 (2007). Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2004:43) om tillämpningen 
av europeiska beräkningsstandarder. Borlänge, Sverige: Vägverket. Hämtat från 
http://www20.vv.se/vvfs/pdf/2007nr197.pdf 1 oktober 2008 

VVFS 2007:494 (2007). Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2004:43) om tillämpningen 
av europeiska beräkningsstandarder. Borlänge, Sverige: Vägverket. Hämtat från 
http://www20.vv.se/vvfs/pdf/2007nr494.pdf 1 oktober 2008 

VVFS 2008:167 (2008). Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2004:43) om tillämpningen 
av europeiska beräkningsstandarder. Borlänge, Sverige: Vägverket. Hämtat från 
http://www20.vv.se/vvfs/pdf/2008nr167.pdf 1 oktober 2008 

Vägverket (1994). Handbok för broinspektion. Borlänge, Sverige: Vägverket. Publikation 1993:34. 

http://www.diva-portal.68org/diva/getDocument?urn_nbn_se_hig_diva-652-1__fulltext.pdf7augusti2008Grundl�ggandekonstruktionsl�ra
http://www.diva-portal.68org/diva/getDocument?urn_nbn_se_hig_diva-652-1__fulltext.pdf7augusti2008Grundl�ggandekonstruktionsl�ra
http://www.diva-portal.68org/diva/getDocument?urn_nbn_se_hig_diva-652-1__fulltext.pdf7augusti2008Grundl�ggandekonstruktionsl�ra
http://www.diva-portal.68org/diva/getDocument?urn_nbn_se_hig_diva-652-1__fulltext.pdf7augusti2008Grundl�ggandekonstruktionsl�ra
http://www.diva-portal.68org/diva/getDocument?urn_nbn_se_hig_diva-652-1__fulltext.pdf7augusti2008Grundl�ggandekonstruktionsl�ra
http://www.srv.se/Shopping/pdf/3048.pdf5Augusti2008SkanskaFoU
http://www.srv.se/Shopping/pdf/3048.pdf5Augusti2008SkanskaFoU
http://www20.vv.se/vvfs/pdf/2005nr102.pdf
http://www20.vv.se/vvfs/pdf/2007nr197.pdf
http://www20.vv.se/vvfs/pdf/2007nr494.pdf
http://www20.vv.se/vvfs/pdf/2008nr167.pdf


9. Referenser 
 

69 

Vägverket (1996). Broprojektering- En handbok. Borlänge, Sverige: Vägverkets tryckeri. Publikation 
1996:63. Hämtat från 
<http://www.vv.se/filer/14353/1996_63_broprojektering_en_handbok_tom_kap4.pdf 4 augusti 2008 

Vägverket (2007a). Dispenstransporter - tunga, breda och långa transporter. Borlänge, Sverige: Vägverket. 
Publikation 88170. Hämtat från 
<http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1825/88170_Dispenstransporter_tunga_breda_och_langa_t
ransporter_utg_3.pdf 11 september 2008 

Xanthakos, P. P. (1994). Theory and design of bridges. New York, New York: Wiley. ISBN 0-471-
57097-4 

9.3 Elektroniska dokument 

Betongvaruindustrin (2008). Bygga med prefab, industrialiserat byggande. Hämtat från 
<http://www.betongvaruindustrin.se/sv/Bygga-med-prefab/?Chapter=7 19 augusti 2008 

FHWA (2008a). Federal highway administration: Bridge technology, ask the expert. Hämtat från 
<http://www.fhwa.dot.gov/bridge/segmental/ask.htm 8 augusti 2008  

FHWA (2008b). Federal highway administration: Bridge technology, home. Hämtat från 
<http://www.fhwa.dot.gov/bridge/segmental/right.htm 8 augusti 2008  

FHWA (2008c). Federal highway administration: Bridge technology, home. Hämtat från 
<http://www.fhwa.dot.gov/bridge/segmental/cost.htm 11 augusti 2008  

FHWA (2008d). Federal highway administration: Bridge technology, library, task 16.2 Research reports. 
Hämtat från <http://www.fhwa.dot.gov/bridge/segmental/task162.htm 11 augusti 2008  

FHWA (2008e). Madani, M. Federal highway administration: Bridge technology, library, article 6.0, General 
guidelines for the preliminary design for segmental concrete box girder superstructure. Hämtat från 
<http://www.fhwa.dot.gov/bridge/segmental/task60.htm 11 augusti 2008 

FHWA (2008f). Federal highway administration: Bridge technology, library, article 2.2, Internal vs. External 
Tendons. Hämtat från <http://www.fhwa.dot.gov/bridge/segmental/task22.htm 14 augusti 2008  

FHWA (2008g). Madani, M. Federal highway administration: Bridge technology, library, task 15.2, General 
Research Synthesis Statement. Hämtat från <http://www.fhwa.dot.gov/bridge/segmental/task152.htm 14 
augusti 2008  

FHWA (2008h). Madani, M. Federal highway administration: Bridge technology, library, article 7.7 
Contingency Tendons. Hämtat från <http://www.fhwa.dot.gov/bridge/segmental/task77.htm 19 augusti 
2008  

FHWA (2008i). Federal highway administration: Bridge technology, library, article 2.3, Type A Joints verses 
Type B Joints. Hämtat från <http://www.fhwa.dot.gov/bridge/segmental/task23.htm 19 augusti 2008  

FIA Sverige (2008). Förnyelse i anläggningsbranchen. Hämtat från  
<http://www.fiasverige.se/default____123.aspx?epslanguage=SV 5 augusti 2008 

Murillo & Showers (2004). Brief history of segmental concrete bridge construction. Hämtat från 
<http://www.pbworld.com/news_events/publications/network/issue_57/57_03_murilloj_briefhistory
seg.asp 4 augusti 2008  

NE (2008a). Nationalencyklopedin. Hämtat från 
<http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O144025&i_word=epoxi 8 augusti 2008 

NE (2008b). Nationalencyklopedin. Hämtat från 
<http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=163534&i_word=epoxi 8 augusti 2008 

http://www.vv.se/filer/14353/1996_63_broprojektering_en_handbok_tom_kap4.pdf4augusti2008V�gverket
http://www.vv.se/filer/14353/1996_63_broprojektering_en_handbok_tom_kap4.pdf4augusti2008V�gverket
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1825/88170_Dispenstransporter_tunga_breda_och_langa_transporter_utg_3.pdf11september2008Xanthakos
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1825/88170_Dispenstransporter_tunga_breda_och_langa_transporter_utg_3.pdf11september2008Xanthakos
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1825/88170_Dispenstransporter_tunga_breda_och_langa_transporter_utg_3.pdf11september2008Xanthakos
http://www.betongvaruindustrin.se/sv/Bygga-med-prefab/?Chapter=719augusti2008FHWA
http://www.betongvaruindustrin.se/sv/Bygga-med-prefab/?Chapter=719augusti2008FHWA
http://www.fhwa.dot.gov/bridge/segmental/ask.htm8augusti2008FHWA
http://www.fhwa.dot.gov/bridge/segmental/ask.htm8augusti2008FHWA
http://www.fhwa.dot.gov/bridge/segmental/right.htm8augusti2008FHWA
http://www.fhwa.dot.gov/bridge/segmental/right.htm8augusti2008FHWA
http://www.fhwa.dot.gov/bridge/segmental/cost.htm11augusti2008FHWA
http://www.fhwa.dot.gov/bridge/segmental/cost.htm11augusti2008FHWA
http://www.fhwa.dot.gov/bridge/segmental/task162.htm11augusti2008FHWA
http://www.fhwa.dot.gov/bridge/segmental/task162.htm11augusti2008FHWA
http://www.fhwa.dot.gov/bridge/segmental/task60.htm11augusti2008FHWA
http://www.fhwa.dot.gov/bridge/segmental/task60.htm11augusti2008FHWA
http://www.fhwa.dot.gov/bridge/segmental/task22.htm14augusti2008FHWA
http://www.fhwa.dot.gov/bridge/segmental/task22.htm14augusti2008FHWA
http://www.fhwa.dot.gov/bridge/segmental/task152.htm14augusti2008FHWA
http://www.fhwa.dot.gov/bridge/segmental/task152.htm14augusti2008FHWA
http://www.fhwa.dot.gov/bridge/segmental/task152.htm14augusti2008FHWA
http://www.fhwa.dot.gov/bridge/segmental/task77.htm19augusti2008FHWA
http://www.fhwa.dot.gov/bridge/segmental/task77.htm19augusti2008FHWA
http://www.fhwa.dot.gov/bridge/segmental/task77.htm19augusti2008FHWA
http://www.fhwa.dot.gov/bridge/segmental/task23.htm19augusti2008FIASverige
http://www.fhwa.dot.gov/bridge/segmental/task23.htm19augusti2008FIASverige
http://www.fiasverige.se/default____123.aspx?epslanguage=SV5augusti2008Murillo&Showers
http://www.fiasverige.se/default____123.aspx?epslanguage=SV5augusti2008Murillo&Showers
http://www.pbworld.com/news_events/publications/network/issue_57/57_03_murilloj_briefhistoryseg.asp4augusti2008NE
http://www.pbworld.com/news_events/publications/network/issue_57/57_03_murilloj_briefhistoryseg.asp4augusti2008NE
http://www.pbworld.com/news_events/publications/network/issue_57/57_03_murilloj_briefhistoryseg.asp4augusti2008NE
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O144025&i_word=epoxi8augusti2008NE
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O144025&i_word=epoxi8augusti2008NE
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O144025&i_word=epoxi8augusti2008NE
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O144025&i_word=epoxi8augusti2008NE


Prefabricerade segmentbroar för väg 
Avdelningen för byggkonstruktion, Luleå tekniska universitet 

70 

SIS (2008). Swedish Standards Institute. Hämtat från: 
http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabname=%40Projekt&PROJID=8400 9 december 2008 

Structurae (2008). Figur 2.2. Hämtat från: http://en.structurae.de/photos/index.cfm?JP=281 11 augusti 
2008 

Vägverket (2007b). Figur 3.2. Hämtat från: 
http://www.vv.se/filer/37903/B2063%20Lässmyran%20070425.JPG 2 december 2008 

 

 
 

http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabname=%40Projekt&PROJID=8400
http://en.structurae.de/photos/index.cfm?JP=281
http://www.vv.se/filer/37903/B2063%20L�ssmyran%20070425.JPG


10. Bilageförteckning 
 

71 

10. Bilageförteckning 

− Bilaga A - Ritningar  
− Bilaga B - Dimensioneringsförslag 
− Bilaga C - Tillämpningsanvisningar till Eurokod 
− Bilaga D - Strip Step 3 
− Bilaga E – Tidplan 
− Bilaga F – Visualisering av segmentbron 



Prefabricerade segmentbroar för väg                   
Avdelningen för byggkonstruktion, Luleå tekniska universitet 
 

72 

 

 



Bilaga A 
 

73 

Bilaga A Ritningar 

A.1 Tvärsnitt stödsegment 

 

Figur A.1 Stödsegmentens tvärsnitt för referensobjektet Lässmyran, före omarbetning 

 

 

Figur A.2 Stödsegmentens tvärsnitt för segmentbron, efter omarbetning. 
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A.2 Tvärsnitt fältsegment 

 

Figur A.3 Fältsegmentens tvärsnitt för referensobjektet Lässmyran, före omarbetning 

 

 

Figur A.4 Fältsegmentens tvärsnitt för segmentbron, efter omarbetning. 
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Bilaga B Dimensioneringsförslag 

B.1 Brottgränstillstånd 

I brottgränstillstånd kontrolleras lådtvärsnittet i fem beräkningssnitt, se avsnitt 5.2, för momentkapacitet, 
kombinerad tvärkrafts- och vridkapacitet samt dimensioneras fogens förtagningar. 

B.1.1 Kontroll av momentkapacitet 

De snittkrafter, från Strip Step 3 se Bilaga D, som krävs för beräkning av momentkapacitet i 
brottgränstillstånd är moment av förspänning, Mfsp, normalkraft av förspänning, Nfsp, och det 
dimensionerande momentet för lastkombination IV:A, MIV:A, se avsnitt 4.2.1. Det sistnämnda 
momentet är det med störst absolutvärde av det maximala momentet, Mx

2, och det minimala 
momentet, Mn

2. Snittkrafterna är sammanställda i Tabell B.1. 

Tabell B.1 
   

Mfsp  
[kNm] 

 
Nfsp  
[kN] 

 
Mx

2 
[kNm] 

 
Mn

2  
[kNm] 

Stöd 2 44103 -37248 -17022 -48819

Stöd 3 42145 -35111 -18400 -48439

Fält, snitt 1 -18694 -38028 34456 3285

Fält, snitt 2 -20405 -38345 37453 5394

Fält, snitt vid 1/8 21557 -34961 -3400 -27160

 

Vid en brottsäkerhetskontroll undersöks om tvärsnittets bärförmåga, MRd, är större än lasteffekten, MSd. 
Kontrollen som utförs är 

    SdRd MM ≥      (B.1) 

Lasteffekt av moment 
Den totala lasteffekten på segmentbron av moment består av momentet beräknat enligt lastkombination 
IV:A, MIV:A, se avsnitt 4.2.1 samt tvångsmoment, Mtvång, enligt 

    tvångAIVSd MMM += :      (B.2) 

MIV:A, beror av lasterna som belastar segmentbron och fås från Strip Step 3 som snittkrafterna, M x
2 och 

Mn
2, se Tabell B.1. Den totala lasteffekten beräknas såsom 

    fMMM tvång
x

Sd ⋅+= 2
max      (B.3) 
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    fMMM tvång
n

Sd ⋅+= 2
min      (B.4) 

Långtidsförlusterna hos spännarmeringen, f, är 0,82 enligt avsnitt 4.1.1 om spännkraft.  

    För att beräkna tvångsmomentet, Mtvång, som uppkommer på grund av inspänningar i bropelarna, se 
avsnitt 5.4.1, behöver statikmomentet av förspänningen beräknas. Detta uppkommer av den dragande 
normalkraften i spännarmeringen, Nfsp, samt dess excentricitet, excfsp se avsnitt 6.1, enligt 

    fspfsp
sta
fsp excNM ⋅=      (B.5) 

Tvångsmomentet fås enligt 

    sta
fspfsptvång MMM −=      (B.6) 

Även spänningen som uppkommer i spännarmeringen behöver kontrolleras mot spännarmeringens 
draghållfasthet, fst, fsp=1123 MPa, se avsnitt 4.3.3. Spänningen beräknas enligt 

    
fsp

fsp

totfsp

f
fsp

fsp An
fN

A
N

⋅

⋅
==

,

σ     (B.7) 

Där Nf
fsp är förspänningskraften multiplicerat med långtidsförlusterna hos spännarmeringen, f, och Afsp, tot 

är spännarmeringens totala area. Afsp, är arean för en spännkabel, 17.97⋅10-4 m2, se avsnitt 4.3.3 och n är 
antalet armeringskablar. Kontrollen som utförs är 

    fspfspstf σ≥,      (B.8) 

Spännarmeringens töjning beräknas såsom 

    
fspsd

fsp
fsp E ,

σ
ε =      (B.9) 

Esd, fsp är den dimensionerande elasticitetsmodulen för spännarmeringen, se avsnitt 4.3.3. De beräknade 
värdena för lasteffekten av moment på segmentbron är sammanställda i Tabell B.2. 

Tabell B.2 
   

Nf
fsp 

[kN] 

 
Msta

fsp 
[kNm] 

 
Mtvång 
[kNm] 

 
Mmax

Sd 
[kNm] 

 
Mmin

Sd 
[kNm] 

 
Afsp, tot 
[m2] 

 
σfsp 

[MPa] 

 
εfsp  

Stöd 2 30543 1117 42986 18226 -13571 0,03235 944 0,0061

Stöd 3 28791 11797 30348 6485 -23554 0,03055 942 0,0061

Fält, snitt 1 31183 -55597 36903 64716 33545 0,03414 913 0,0059

Fält, snitt 2 31443 -56060 35655 66690 34631 0,03414 921 0,0059

Fält, snitt vid 1/8 28668 -9859 31416 22361 -1399 0,03055 938 0,0060
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Bärförmåga mot moment 
För att lådtvärsnittet skall vara i balans skall tryckande och dragande moment vara lika stora. För att 
kontrollera detta behöver hävarmen, z, för den tryckande och dragande kraften beräknas, se Figur B.1.  

 

Figur B.1 Lådtvärsnittet sett från sidan med tryckt överkant, ÖK.  

    Som en förenkling vid dimensionering av lådtvärsnittet antas betongtryckspänningen konstant och 
lika med fccd inom höjden 0,8⋅x räknad från den mest tryckta randen enligt BBK 04 (2006), avsnitt 
3.6.4. x är tryckzonshöjden vilken beräknas som förhållandet mellan stålets töjning, εfssp, och betongens 
tryckbrottöjning, εcu, se avsnitt 4.3.1. Detta gör att z beräknas enligt 

    
2
8,0 xdz ⋅

−=      (B.10) 

Med hjälp av liksidiga trianglar enligt spänningsdiagrammet till höger i Figur B.1 erhålls x och d för 
snitt med tryckt överkant enligt 

    
fspcu

cu d
x

εε
ε

+
⋅

=         (B.11) 

    ÖK
fsped =        (B.12) 

 

Figur B.2 Lådtvärsnittet sett från sidan med tryckt underkant, UK. 

        För de snitt som har tryckt underkant, se Figur B.2, fås x och d såsom 
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fspcu

cu d
x

εε
ε

+
⋅

=        (B.13) 

    UK
fsped =         (B.14) 

Den tryckande kraften, FT
Rd, beräknas enligt 

    ccdliv
T
Rd fbxF ⋅⋅⋅⋅= 28,0      (B.15) 

Där bliv är livets bredd, se avsnitt 6.1, och fccd är betongens dimensionerande tryckhållfasthet, se avsnitt 
4.3.1. 

    Den dragande kraften, FD
Rd, är kraften i spännarmeringen, Nf

fsp. De tryckande och dragande 
momenten av dessa krafter fås såsom 

    T
Rd

T
Rd FzM ⋅=      (B.16) 

    f
fsp

D
Rd

D
Rd NzFzM ⋅=⋅=      (B.17) 

Balansmomentet kontrolleras enligt 

    D
Rd

T
Rd MM =      (B.18) 

Om detta inte uppfylls kan töjningen, för vidhäftande armering, antas variera rätlinjigt över tvärsnittet 
varpå en tilläggstöjning kan medräknas. För icke vidhäftande spännarmering blir töjningen dock 
beroende av armeringens totala förlängning mellan förankringarna. I avsaknad av noggrannare 
beräkning, med beaktande av deformationer och randvillkor, kan tilläggstöjning utöver töjning av 
förspänning försummas enligt BBK 04 (2006), avsnitt 3.6.2.  

    Beräknade värden för bärförmågan mot moment hos segmentbron är sammanställda i Tabell B.3. 

Tabell B.3 
   

x  
[m] 

 
d 

[m] 

 
z 

[m] 

 
FT

Rd 
[kN] 

 
FD

Rd 
[kN] 

 
MT

Rd 
[kNm] 

 
MD

Rd 
[kNm] 

 
Differens 

Stöd 2 0,384 1,05 0,90 7079 30543 6346 27379 -21033 

Stöd 3 0,753 2,06 1,75 18624 28791 32683 50524 -17842 

Fält, snitt 1 0,92 2,47 2,10 11505 31183 24171 65515 -41344 

Fält, snitt 2 0,92 2,47 2,10 11445 31443 24068 66122 -42054 

Fält, snitt vid 1/8 0,47 1,29 1,10 5907 28668 6501 31551 -25050 

 

Flänsmedverkan 
Om kravet i ekvation (B.18) inte uppfylls kan flänsen beräknas medverka till att ta upp tryckkraft, se 
BBK 04 (2006) avsnitt 6.2.4.1, det vill säga, tryckzonsarean ökas. Genom passning erhålls den 
medverkande flänsbredden, bmedv. fl, som behövs för att tvärsnittet skall vara balanserat. Den area som kan 
utnyttjas av flänsen beräknas enligt 

    medelflflmedv hbdA ,. ⋅=      (B.19) 
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Där hfl, medel är flänsens medeltjocklek, se avsnitt 6.1. Tryckkraften, dFT, och dess hävarm, dz, beräknas 
som 

    ccd
T fdAdF ⋅=      (B.20) 

    
2

, medelflh
ddz −=      (B.21) 

Tryckkraften ger ett tillskott till det tryckande momentet enligt 

    dzdFdM TT ⋅=      (B.22) 

En ny hävarm, zmed, behöver beräknas då flänsen också tar upp tryckkrafter. Denna fås såsom 

    T
Rd

T

T
Rd

T

med FdF
FdzdF

z
+

+⋅
=      (B.23) 

Justerade momenten på grund av flänsmedverkan beräknas enligt 

    T
Rd

TT
Rd

TT
justRd FzdMMdMM ⋅+=+=,    (B.24) 

    D
Rdmed

D
justRd FzM ⋅=,      (B.25) 

Passningsberäkningen av medverkande flänsbredd ger sedan en verifiering av balansmomentet enligt 
ekvation (B.18). Stöd 3 är ett kritiskt stöd hos segmentbron och därför antas en del av avlänkarens 
bredd, bmedv. avlänkare, bidra till att ta upp skjuvkraft i stödet, jämför med ekvation (B.15). Den tryckande 
kraften för stöd 3 beräknas enligt  

    ( ) ccdavlänkaremedvliv
T
Rd fbbxF ⋅+⋅⋅⋅= .28,0    (B.26) 

Beräknade värden för flänsmedverkan är sammanställda i Tabell B.4. 

Tabell B.4 
   

bmedv. fl 
[m] 

 
bmedv. avlänkare 

[m] 

 
dA 
[m2] 

 
dFT

 
[kN] 

 
dz 
[m] 

 
dMT 

[kNm] 

 
zmed 
[m] 

 
MT

Rd, just 
[kNm] 

 
MD

Rd, just 
[kNm] 

 
Differens

Stöd 2 1,33 0 1,38 23464 0,92 21587 0,91 27933 27933 0,00

Stöd 3 1,50 0,47 0,60 10167 1,96 19886 1,83 52569 52569 0,00

Fält, snitt 1 1,12 0 1,16 19679 2,34 46048 2,25 70219 70219 0,00

Fält, snitt 2 1,13 0 1,18 19996 2,34 46790 2,25 70858 70863 0,00

Fält, snitt vid 1/8 1,29 0 1,34 22757 1,16 26399 1,15 32899 32904 0,00

 

När tvärsnittet är balanserat utförs kontrollen enligt ekvation (B.1). Den av lasteffekterna, Mmax
Sd och 

Mmin
Sd, som skall kontrolleras mot MRd beror på om tvärsnittets överkant eller underkant är tryckt. Vid 

tryckt överkant jämförs Mmax
Sd med bärförmågan och vid tryckt underkant; Mmin

Sd. För att undersöka 
vilken av kanterna som är tryckt jämförs absolutvärdena på Mmax

Sd och Mmin
Sd, om 

ABS(Mmax
Sd)>ABS(Mmin

Sd) är överkanten tryckt och vice versa. Bärförmågan, MRd, är lika stor i tryck 
som i drag ty tvärsnittet är balanserat, se Tabell B.4 och jämförs mot aktuell lasteffekt. 
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Tabell B.5 
   

MRd  
[kNm] 

 
MSd 

[kNm] 

Stöd 2 27933 18226

Stöd 3 52569 -23554

Fält, snitt 1 70219 64716

Fält, snitt 2 70863 66690

Fält, snitt vid 1/8 32904 22361

 

Flänsavskiljning  
Om flänsen behöver medverka för att öka tryckzonen i brottgränstillståndet kan eventuellt extra 
tvärkraftsarmering behövas. Detta på grund av flänsskjuvning. Erforderlig tvärkraftarmering per 
längdenhet för en balk med konstant höjd beräknas enligt BBK 04 (2006), avsnitt 6.2.4.2 såsom 

    
st

vmedelfl
tot

AIV
t f

fh
zA

VdA
A 1

,
: ⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅−

⋅
⋅

=     (B.27) 

Där z är tvärsnittets inre hävarm och beräknas här som 0,9 multiplicerat med balkens effektiva höjd, d, 
och den formella skjuvhållfastheten, fv, fås som 0,35⋅fctd, se avsnitt 4.3.1. VIV:A är den tvärkraft som 
uppkommer vid maximalt moment för ett liv, enligt lastkombination IV:A, se avsnitt 4.2.1. Detta värde 
hämtas från Strip Step 3 som det maximala absolutvärdet av 0,5⋅Qx

3 och 0,5⋅Qn
3, se Bilaga D. fst är 

dimensionerande draghållfasthet för slakarmering, se avsnitt 4.3.2. Atot är total tryckzonsarea för halva 
lådtvärsnittet och dA är den del av tryckzonsarean som befinner sig inom bredden bf=bmedv. fl , se Figur 
B.3 och beräkning för flänsmedverkan.  

 

Figur B.3 Medverkande flänsbredd, BBK 04 (2006). 

    Den totala tryckzonsarean beräknas enligt 

    livtot bxdAA ⋅⋅+⋅= 8,02      (B.28) 
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Beräknade värden för flänsavskiljning är sammanställda i Tabell B.6. 

Tabell B.6 
   

bmedv, fl 
[m] 

 
dA 
[m2] 

 
Atot 
[m2] 

 
z  

[m] 

 
VIV:A 
[kN] 

 
At

 

[cm2/m] 

Stöd 2 1,33 0,35 0,90 0,90 2618 0,03

Stöd 3 1,50 0,30 0,71 1,75 2763 0,02

Fält, snitt 1 1,12 0,29 0,92 2,10 415 0,00

Fält, snitt 2 1,13 0,30 0,93 2,10 176 0,00

Fält, snitt vid 1/8 1,29 0,34 0,85 1,10 1917 0,02

 

Flänsböjning 
Om flänsen behöver medverka i brottgränstillståndet för att öka tryckzonen skall behovet av extra 
tvärgående böjarmering kontrolleras, enligt BBK 04 (2006) avsnitt 6.2.4.4. 

    I tryckt fläns som medräknas i brottgränstillstånd uppstår tvärgående böjmoment genom den 
längsgående tryckresultantens avlänkning vid balkens krökning. Böjmomentet kan beräknas för en 
ekvivalent last Q, verkande i krökningsplanet och riktad mot neutrala lagret, se Figur B.4.  

 

Figur B.4 Flänsböjning, BBK 04 (2006). 

    Den ekvivalenta lasten Q per längdenhet längs balken beräknas enligt 

    
x

FQ cuε
α ⋅⋅=      (B.29) 

Där F är total tryckresultant i brottgränstillstånd såsom F = fccd⋅hfl,medel och α är 

    ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅= 9,010

u

d

M
M

α      (B.30) 

Md är det dimensionerande momentet i längsled och Mu är motsvarande momentkapacitet. I denna 
beräkning sätts α till 1,0 för beräkning på säker sida. Momentet som den ekvivalenta lasten ger beräknas 
som 

    
2

2
, flmedv

Q

b
QM ⋅−=      (B.31) 
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Armeringsmängden fås enligt 

    
fyd

Q
st zf

M
A

⋅
=      (B.32) 

Där fyd är dimensionerande draghållfasthet för slakarmering, se avsnitt 4.3.2, och zf  är flänsens inre 
hävarm, vilken kan approximeras till 0,9⋅d enligt BBK 04 (2006), avsnitt 3.7.4.3 

    ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−⋅=

2
9,0 ,

φchz medelflf     (B.33) 

hfl,medel är flänsens medeltjocklek enligt avsnitt 6.1 och basmåttet, c, fås enligt avsnitt 4.4.2. φ väljs till 16 
mm. 

    Beräknade värden för flänsböjning är sammanställda i Tabell B.7. 

Tabell B.7 
   

F 
[kN] 

 
Q 

[kN/m2] 

 
MQ 

[kNm/m]

 
Ast 

[cm2/m]

Stöd 2 4406 40 36 5,15

Stöd 3 3389 16 18 3,58

Fält, snitt 1 4406 17 10 1,51

Fält, snitt 2 4406 17 11 1,56

Fält, snitt vid 1/8 4406 33 27 3,93

 

B.1.2 Kontroll av kombinerad tvärkrafts- och vridkapacitet 

Maximal tvärkraft med tillhörande vridning, armerad betong utan statiskt verksam 
tvärkraftsarmering 
För att kontrollera tvärkraftskapaciteten i segmentbrons valda beräkningssnitt, utan statiskt verksam 
tvärkraftsarmering, används den alternativa modellen för betongens tvärkraftskapacitet enligt BBK 04 
(2006), avsnitt 3.7.3.7. Denna väljs med orsak att den är en svensk tillämpning av Eurokod som redan är 
implementerad i BBK 04 (2006) vilket innebär att metoden är aktuell även efter bytet till Eurokod. 
Kontrollen som utförs är 

    SdcRdc VV ≥      (B.34) 

Ett uppfyllt villkor innebär att om bärförmågan mot tvärkraft hos betongen, VRdc, är större än 
lasteffekten, VSdc, behöver lådtvärsnittet inte någon statiskt verksam tvärkraftsarmering. 

Lasteffekt av tvärkraft 
Lasteffekten, VSdc, i studerat beräkningssnitt beräknas som 

    TdiAIVSdc VVVV ⋅++= 2:      (B.35) 

Där VIV:A erhålls från Strip Step 3 som det maximala värdet av tvärkraften, Qx
3 och Qn

3, se Bilaga D. Vi 
är tvärkraften med inverkan av variabel effektiv höjd som uppkommer av spännarmeringens kurvatur. 
Denna kan antingen vara ett tillskott på eller ett avdrag från lasteffekten beroende på spännarmeringens 
vinkel. Om spännarmeringen lutar nedåt är Vi riktad uppåt och vice versa. Vi kan beräknas enligt 
Betonghandbok (1990), avsnitt 3.7:36. I denna dimensionering fås dock Vi som en snittkraft, Qfsp, från 
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Strip Step 3 multiplicerat med spännarmeringens långtidsförluster, f, såsom f⋅Qfsp, se Bilaga D och avsnitt 
4.1.1.  

    VTd är vridmomentets skjuvande bidrag. I och med att denna medräknas i lasteffekten av tvärkraft fås 
kombinerad tvärgående tvärkrafts- och vridarmering. För ett encelligt lådtvärsnitt gäller enligt BBK 04 
(2006), avsnitt 3.6.8, att VTd beräknas som 

    
ef

Sdef
Td A

Tz
V

⋅

⋅
=

2
     (B.36) 

Dimensionerande vridmomentet, TSd, beräknas enligt lastkombination IV:A, se avsnitt 4.2.1. Denna fås 
från Strip Step 3 som det maximala absolutvärdet av vridmomenten Tx

3, T
n
3, se Bilaga D. Aef är effektiv 

area för lådtvärsnittet och beräknas inklusive hålrum för lådtvärsnittets mittlinje, det vill säga där 
tyngdpunkten för bygelarmeringen antas vara, se Figur B.5. zef är effektiv areas sidlängd för studerad 
vägg, i detta fall livets lutande längd, se Figur B.5. 

 

Figur B.5 Effektiv area hos lådtvärsnittet. 

    I ett lådtvärsnitt samverkar vridmomentet, VTd, och tvärkraften, Q, i ena livet, medan de motverkar 
varandra i det andra, se Figur B.6. Detta kan uttryckas som 0,5⋅Q+VTd i ett liv vilket ger Q+2⋅VTd för 
två liv. Det skjuvande bidraget till lasteffekten blir således 2⋅VTd, se beräknade värden i Tabell B.8.  

 

 

Figur B.6 Principen för summerad tvärkraft av skjuvning, Q, och tvärkraft orsakad av vridning, T. 

Tabell B.8 
   

Tx
3 

[kNm] 

 
Tn

3 
[kNm] 

 
TSd 

[kNm]

 
zef 
[m] 

 
Aef 
[m²] 

 
VTd 
[kN] 

 
2⋅VTd 
[kN] 

Stöd 2 134 -2748 2748 2,58 6,71 528 1056

Stöd 3 -69 -3106 3106 2,58 6,71 597 1194

Fält, snitt 1 2026 1113 2026 2,58 7,27 359 718

Fält, snitt 2 -1428 1346 1428 2,58 7,27 253 506

Fält, snitt vid 1/8 -86 -2785 2785 2,58 7,27 494 988
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Sammanställning av de skjuvande krafterna samt dimensionerande lasteffekt av tvärkraft, se Tabell B.9. 

Tabell B.9 
   

Qx
3 

[kN] 

 
Qn

3 
[kN] 

 
VIV:A 
[kN] 

 
Vfsp 
[kN] 

 
Vi  

[kN] 

 
2⋅VTd 
[kN] 

 
VSdc 
[kN] 

Stöd 2 -3170 -6841 6841 -1456 -1194 1056 6704 

Stöd 3 -3137 -6827 6827 248 203 1194 8224 

Fält, snitt 1 2273 -210 2273 1075 882 718 3873 

Fält, snitt 2 1192 -1175 1192 265 217 506 1916 

Fält, snitt vid 1/8 -2314 -5564 5564 -3408 -2795 988 3757 

 

Bärförmåga mot tvärkraft 
Betongens tvärkraftskapacitet, VRdc, är det maximala värdet av ekvation (B.37) och (B.38) enligt 

    dbfV wvbtgRdc ⋅⋅=,      (B.37) 

    dbvV wcmRdc ⋅⋅⋅+= )15,0( minmin, σ     (B.38) 

I ekvation (B.37) är bw balklivets minsta bredd inom den effektiva höjden i aktuellt snitt. I detta fall har 
lådtvärsnittets liv konstant bredd och eftersom lådan har två liv blir denna 2⋅bliv, se avsnitt 6.1. d är 
effektiv tvärsnittshöjd, det vill säga avståndet från tryckt kant till spännkablarnas dragkraftscentrum, se 
Figur B.1 och B.2. Betongens formella skjuvhållfasthet, fv, uttrycks som en empirisk funktion och 
beräknas enligt 

    ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅+⋅⋅

⋅
⋅

= cmcck
n

v fkf σρ
γ

15,0100
5,1
18,0 3    (B.39) 

Där fcck är betongens karakteristiska tryckhållfasthet, se avsnitt 4.3.1, och γn beror av aktuell 
säkerhetsklass, se avsnitt 4.3. Böjarmeringsinnehållet, ρ, beräknas för den minsta böjarmeringsarean, As0, 
i dragen sida av betraktad konstruktionsdel; livet, mellan momentnollpunkt och momentmaximum 
enligt 

    02,00 ≤
⋅

=
db

A

w

sρ      (B.40) 

För denna beräkning är minsta böjarmeringsarean dock den externa spännarmeringens area. 

    σcm är medeltryckspänning av effektiv spännkraft i osprucket tvärsnitt och beräknas enligt BBK 04 
(2006), avsnitt 3.7.3.4, som 

    
nbtg

fsp

nbtg

f
fsp

cm A
fN

A
N

γγ
σ

⋅⋅

⋅
=

⋅⋅
=

2,12,1
    (B.41) 

Den effektiva spännkraften, Nfsp, fås från Strip Step 3 som normalkraften orsakad av spännarmeringen, se 
Bilaga D, och f är spännarmeringens långtidsförluster, se avsnitt 4.1.1. Abtg är lådtvärsnittets totala 
betongarea, så när som på arean för kantbalken eftersom denna antas gjutas fast i bron efter montering, 
se avsnitt 6.1. Kantbalken medräknas endast vid beräkning av egentyngden, se avsnitt 4.1.1.  
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    k är en faktor som beror av konstruktionens effektiva höjd och beräknas enligt 

    0,22,01 ≤+=
d

k      (B.42) 

νmin i ekvation (B.38) beräknas som 

    cck
n

fk ⋅⋅= 3
min

035,0
γ

ν      (B.43) 

Resultatet av beräkningarna är sammanställda i Tabell B.10. 

Tabell B.10 
   

d 
[mm] 

 
As0 

[cm²/m] 

 
ρ 

 
Nf

fsp 
[kN] 

 
σcm 

[MPa] 

 
k 

 
fv 

[MPa]

 
νmin 

 
VRdc,btg 

[kN] 

 
VRdc,min 

[kN] 

Stöd 2 1050 323 0,02 30543 2,39 1,44 0,92 0,28 1319 908

Stöd 3 2056 305 0,011 28791 2,25 1,31 0,76 0,24 2125 1621

Fält, snitt 1 2470 341 0,015 31183 4,28 1,28 1,10 0,23 2505 1993

Fält, snitt 2 2470 341 0,015 31443 4,32 1,28 1,11 0,23 2517 2005

Fält, snitt vid 1/8 1290 305 0,02 28668 3,94 1,39 1,14 0,27 1352 1016

 

Beräknade värden för bärförmåga och lasteffekt i beräkningssnitten är sammanställda i Tabell B.11. 

Tabell B.11 
  

VRdc 
[kN] 

 
VSdc 
[kN] 

Stöd 2 1319 6704 

Stöd 3 2125 8224 

Fält, snitt 1 2505 3873 

Fält, snitt 2 2517 1916 

Fält, snitt vid 1/8 1352 3757 

 

Fält, snitt 2 uppfyller villkoret, se ekvation (B.34), men de övriga snitten har en lasteffekt som är större 
än bärförmågan. Detta innebär att tvärkraftsarmering, utöver minimiarmering, erfordras. För beräkning 
av minimiarmering, se avsnitt minimiarmering nedan. 



Prefabricerade segmentbroar för väg                   
Avdelningen för byggkonstruktion, Luleå tekniska universitet 
 

86 

Maximal tvärkraft med tillhörande vridning, armerad betong med statiskt verksam 
tvärkraftsarmering 
I de fall då statiskt verksam tvärkraftsarmering krävs dimensioneras denna med hjälp av den alternativa 
metoden för dimensionering av tvärkraftsarmering i BBK 04 (2006), avsnitt 3.7.4.3. Även detta avsnitt 
är en implementering i BBK 04 (2006) av Eurokods dimensioneringsmetod för tvärkraftskapacitet. Den 
alternativa metoden baseras på en fackverksmodell, se Figur B.7. 

 

Figur B.7 Parametrar i fackverksmodellen för dimensionering av tvärkraft enligt den alternativa metoden, 
BBK 04 (2006). 

    Kontrollen som utförs är 

    SdRd VV ≥       (B.44) 

Det vill säga att om bärförmågan mot tvärkraft, VRd, är större än lasteffekten, VSd, har lådtvärsnittet 
tillräcklig statiskt verksam tvärkraftsarmering. 

Lasteffekt av tvärkraft 
Den totala lasteffekten av tvärkraft på lådtvärsnittet beräknas såsom 

    GVVVV TdiAIVSd Δ+⋅++= 2:     (B.45) 

Där VIV:A är den tvärkraft som beräknas enligt lastkombination IV:A, se avsnitt 4.2.1, som det maximala 
värdet av tvärkraften, Qx

3 och Qn
3, i aktuellt beräkningssnitt, se Bilaga D. Vi är tvärkraften till följd av 

inverkan av effektiv höjd. Negativ Vi innebär ett avdrag av lasteffekten. 2⋅VTd är vridmomentets 
skjuvande bidrag, se beräkning av lasteffekterna Vi och VTd i avsnitt Maximal tvärkraft med tillhörande 
vridning, armerad betong utan statiskt verksam tvärkraftsarmering. 

    ΔG är betongens egentyngd under sprickan, se streckad linje i Figur B.7. Denna gör att sprickan vill 
expandera och bidrar därmed till en ökning av den totala lasteffekten. Volymen under sprickan har en 
geometrisk form av ett rakt, tresidigt prisma och beräknas enligt 

    platta
w

G bz
bHz

Volym ⋅⋅+
⋅⋅⋅

=Δ θ
θ

cot
2

cot
   (B.46) 

Betongens egentyngd beräknas som volymen av prismat, inklusive bottenplattan, multiplicerat med 
tungheten för normal, armerad betong, γbtg, vilken är 25 kN/m³, se avsnitt 4.1.1. H är lådtvärsnittets 
höjd; 2,8 m, och bplatta är 0,6 m, se avsnitt 6.1. θ är vinkeln mellan lutningen för betongens trycksträvor 
i förhållande till balkaxeln vinkelrät mot tvärkraftens riktning, se Figur B.7. cotθ väljs mellan 1,0 till 3,0 
enligt BBK 04 (2006), avsnitt 3.7.4.3, för förspänd armering. Vid dimensionering av tvärkraftsarmering 
väljs normalt den flackaste lutningen för θ, det vill säga cotθ=3. Om detta ger otillräcklig kapacitet för 
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VRd,max väljs ett lägre värde på cotθ, dock minst cotθ=1, det vill säga 45o.Om skjuvkapaciteten 
fortfarande är otillräcklig fordras större tvärsnitt och/eller en högre betongkvalitet.   

    Sammanställning av de skjuvande krafterna samt dimensionerande lasteffekt av tvärkraft, se Tabell 
B.12. 

Tabell B.12 
   

VIV:A 
[kN] 

 
Qfsp 
[kN] 

 
Vi  

[kN] 

 
2⋅VTd 
[kN] 

 
ΔG 
[kN] 

 
VSd 
[kN] 

Stöd 2 6841 -1456 -1194 1056 106 6810

Stöd 3 6827 248 203 1194 348 8572

Fält, snitt 1 2273 1075 882 718 315 4188

Fält, snitt vid 1/8 5564 -3408 -2795 988 164 3921

 

Bärförmåga mot tvärkraft 
Tvärkraftskapaciteten, VRd, i aktuellt snitt beräknas enligt BBK 04 (2006), avsnitt 3.7.4.3, som det 
minsta värdet av bärförmågan med hänsyn till bygelarmeringens kapacitet, VRds, och ett samband som tar 
hänsyn till kapaciteten för tryckbrott i sneda betongtrycksträvor, VRd,max, enligt 

    }{ max,,min RdRdsRd VVV =      (B.47) 

VRds i ekvation (B.47) beräknas som 

    ββθ sin)cot(cot ⋅+⋅⋅⋅=
s
zfAV svsvRds    (B.48) 

Där Asv är byglarnas area. Diametern, φ, för en bygel väljs till 16 mm. Byglarnas area fås som 

    
4

2 πφ ⋅
⋅= nAsv      (B.49) 

Där n är antal skär och väljs till 2 stycken eller 4 stycken beroende på arrangeringen av 
bygelarmeringen, fler skär innebär mer armering i tvärsnittet. 

    z är inre hävarm mellan tryck- och dragzon och sätts till 0,9⋅d enligt BBK 04 (2006), avsnitt 3.7.4.3. 
θ är skjuvvinkeln och β är vinkeln mellan byglarnas lutning och betongens längsgående balkaxel, se 
Figur B.7. Vinkeln väljs till 900 eftersom vertikala byglar minskar risken för missförstånd vid 
monteringen av dessa. Valet innebär att cotβ=0 och sinβ=1,0.  

fsv är utnyttjad spänning i tvärkraftsarmeringen vilken enligt BBK 04 (2006), ekvation 3.7.4.3f-g, väljs 
som 

    
nstsv

stsv dock
ff

ff
γ⋅

≤
⎭
⎬
⎫

⋅=
=

15,1
520

8,0
 

Valet av utnyttjad spänning i tvärkraftsarmeringen, fsv, beror på utnyttjad andel av betongens 
tryckhållfasthet, ν, se ekvation (B.54) och (B.55). För att begränsa sprickbildningen väljs dock fsv=250 
MPa enligt Bro 04 (2004), avsnitt 42.323. 

    I syfte att bestämma erforderligt centrumavstånd, s, mellan byglarna sätts VRds=VSd, det vill säga 
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    ββθ sin)cot(cot ⋅+⋅⋅⋅==
s
zfAVV svsvRdsSd    (B.50) 

Den enda faktorn som är okänd i ekvation (B.50) är s och värdet på denna kan därför fås som 

    
( )

Sd

svsv

V
zfA

s
ββθ sincotcot ⋅+⋅⋅⋅

=     (B.51) 

Centrumavståndet avrundas till närmaste centimeter, svald, och VRds kan därefter beräknas, enligt 
ekvation (B.48). 

    VRd, max i ekvation (B.47) beräknas enligt BBK 04 (2006), avsnitt 3.7.4.3, som 

    ( )θ
βθα 2max, cot1

)cot(cot
+

+
⋅⋅⋅⋅⋅= ccdwcRd fzbvV    (B.52) 

αc är en faktor för inverkan av spännkraft och beräknas enligt BBK 04 (2006), ekvation 3.7.4.3e, såsom 

    

⎪
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

<<⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅

<<

<<+

=

0,15,015,2

5,025,025,1

25,001

ccd

cn

ccd

cn

ccd

cn

ccd

cn

ccd

cn

c

f
för

f

f
för

f
för

f

σσ

σ

σσ

α  

Där medeltryckspänningen, σcn, är positiv vid tryck i betongen på grund av den axiella lasten och 
beräknas som 

    
c

fsp

c

f
fsp

cn A
fN

A
N ⋅

==σ      (B.53) 

Där Nf
fsp är effektiv spännkraft inklusive långtidsförluster. Den effektiva spännkraften, Nfsp, fås från Strip 

Step 3 som normalkraften orsakad av spännarmeringen, se Bilaga D, och f är spännarmeringens 
långtidsförluster, se avsnitt 4.1.1. Ac är medverkande area för betongtvärsnittet, det vill säga totala arean 
exklusive flänsar. 

    ν är en reduktionsfaktor för sprucken betong vilken ger den andel av tryckhållfastheten som kan 
nyttjas i trycksträvor. Denna beror av utnyttjad spänning i tvärkraftsarmeringen och betongkvalitet som 

    stsv
cck ffför

f
v =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅=

250
16,0    (B.54) 

    stsv ffförv ⋅== 8,06,0    (B.55) 

Den gynnsammaste kombinationen av fsv och ν används. Eftersom fsv = 250 MPa är hämtat ur Bro 04 
(2004), avsnitt 42.323, används gynnsammaste värdet på v, det vill säga 0,6.  

    Beräknade värden för bärförmåga mot moment hos segmentbron är sammanställda i Tabell B.13. 
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Tabell B.13 
   

Asv 
[cm²] 

 
z  

[m] 

 
Nf

fsp 
[kN] 

 
Ac 

[m²] 

 
σcn 

[MPa] 

 
σcn/fccd 

 
αc 

 
VRds⋅s 
[kN⋅m]  

 
s 

[mm] 

 
svald 
[mm]

 
VRds 
[kN] 

 
VRd, max 

[kN] 

Stöd 2 8,04 0,95 30543 4,90 6,23 0,37 1,25 342 50,2 50 6840 6934

Stöd 3 8,04 1,85 28791 4,90 6,23 0,37 1,25 1116 130,2 130 8586 9594

Fält, snitt 1 8,04 2,22 31183 3,88 8,04 0,47 1,25 1341 320,2 320 4190 7797

Fält, snitt vid 1/8 8,04 1,16 28668 3,88 8,04 0,47 1,25 700 178,6 170 4119 4072

 

Den bärförmåga, VRd, som skall kontrolleras mot lasteffekten, VSd, fås enligt ekvation (B.47). Värdena 
för bärförmågan och lasteffekten är sammanställda i Tabell B.14. Kontrollen utförs enligt (B.44). 

Tabell B.14 
   

VRd 
[kN] 

 
VSd 
[kN] 

Stöd 2 6840 6810 

Stöd 3 8586 8572 

Fält, snitt 1 4190 4188 

Fält, snitt vid 1/8 4072 3921 

 

Maximalt vridmoment med tillhörande tvärkraft, kontroll utan och med statiskt verksam 
tvärkraftsarmering 
Kombinerad tvärkrafts- och vridkapacitet kontrolleras även med avseende på maximalt vridmomentet 
med tillhörande tvärkraft, från Strip Step 3 se Bilaga D, på samma sätt som ovan. 

    Vid kontroll av armerad betong utan statiskt verksam tvärkraftsarmering fås nya värden enligt Tabell 
B.15 och B.16. 

Tabell B.15 
   

Tx
3 

[kNm] 

 
Tn

3 
[kNm] 

 
TSd 

[kNm]

 
VTd 
[kN] 

 
2⋅VTd 
[kN] 

 
VIV:A 
[kN] 

 
VSdc 
[kN] 

Stöd 2 5277 -5276 5277 1014 2029 5415 6250

Stöd 3 5220 -4970 5220 1003 2007 5351 7561

Fält, snitt 1 4287 -4472 4472 793 1586 1260 3727

Fält, snitt 2 4133 -4248 4248 753 1506 222 1946

Fält, snitt vid 1/8 4845 -4681 4845 859 1718 4229 3153
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Tabell B.16 
  

VRdc 
[kN] 

 
VSdc 
[kN] 

Stöd 2 908 6250 

Stöd 3 1621 7561 

Fält, snitt 1 1993 3727 

Fält, snitt 2 2005 1946 

Fält, snitt vid 1/8 1016 3153 

 

Vid kontroll av armerad betong med statiskt verksam tvärkraftsarmering fås nya värden enligt Tabell 
B.17 och B.18 

Tabell B.17 
   

VSd 
[kN] 

 
VRds⋅s 
[kN⋅m]  

 
s 

[mm] 

 
svald 
[mm]

 
VRds 
[kN] 

 
VRd,max 

[kN] 

Stöd 2 6368 380 59,7 50 7600 6533

Stöd 3 7909 1116 141,1 140 7972 9594

Fält, snitt 1 4042 1341 331,7 330 4063 7797

Fält, snitt vid 1/8 3317 700 211,1 210 3335 4072

 

Tabell B.18 
   

VRd 
[kN] 

 
VSd 
[kN] 

Stöd 2 6533 6368 

Stöd 3 7972 7909 

Fält, snitt 1 4063 4042 

Fält, snitt vid 1/8 3335 3317 

 

Armering 

Total bygelarmeringsarea i tvärsnittet per meter, Asv, tot, beräknas enligt ekvation (B.56). 

    
vald

sv
totsv s

A
A =,      (B.56) 

Där Asv är bygelarmeringsarean med 4 st skär och svald är avrundat s-avstånd för byglar beräknade med 
maximal tvärkraft med tillhörande vridmoment, se Tabell B.13. Total bygelarmeringsarea enligt tabell 
B.19. 
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Tabell B.19 
   

Asv, tot 
[cm²/m] 

 
Stöd 2 
 

161 

Stöd 3 
 

62 

Fält, snitt 1 
 

25 

Fält, vid snitt 1/8 
 

47 

 

Totala bygelarmeringsarean per meter för maximal vridning med tillhörande tvärkraft, se Tabell B.20. 

Tabell B.20 
   

Asv, tot 
[cm²/m] 

 
Stöd 2 
 

161 

Stöd 3 
 

57 

Fält, snitt 1 
 

24 

Fält, vid snitt 1/8 
 

38 

 

Minimiarmering 

Minimiarmering beräknas enligt Bro 04 (2004), avsnitt 42.621, som 0,3 % av totala skjuvarean för de 
två liven på lådbalken enligt ekvation (B.57). 

    zbA w ⋅⋅= 003,0min      (B.57) 

Där z räknas som 0,9·d och bw beräknas som 2·bliv, se avsnitt 6.1. Minsta avståndet för bygelarmeringen, 
smin, beräknas som 

    
min

min A
A

s sv=      (B.58) 

För lådbalken är minimiarmering, Amin med tillhörande s-avstånd, smin, enligt Tabell B.21. 

Tabell B.21 
   

Amin 
[cm²/m] 

 

 
smin 

[mm] 

Stöd 2 
 

39 200 

Stöd 3 
 

75 100 

Fält, snitt 1 
 

61 130 

Fält, snitt 2 
 

61 130 

Fält snitt vid 1/8 
 

32 250 
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Aktuellt s-avstånd för segmentbron, sakt, baseras på minsta värdet av svald, från Tabell B.13 och B. 17 och 
smin, se Tabell B.22. 

Tabell B.22 
   

sakt 
[mm] 

 
Stöd 2 
 

50 

Stöd 3 
 

100 

Fält, snitt 1 
 

130 

Fält, snitt 2 
 

130 

Fält snitt vid 1/8 
 

170 

 

Tvärgående vridarmering 

Den tvärgående vridarmeringen för farbaneplattan och bottenplattan beräknas separat. Vridmomentet, 
TSd, se Tabell B.8, ger ett skjuvande bidrag i farbaneplattan, VTd,fp, och bottenplattan, VTd,bp. Detta 
beräknas enligt ekvation (B.36) där z är sträckan längs effektiv areas sidlängd för studerad vägg, i detta 
fall farbaneplattans längd, zef, fp och bottenplattans längd, zef, bp, se Tabell B.23. 

Tabell B.23 
   

zef,fp 
[m] 

 

 
VTd,fp 
[kN] 

 
zef,bp  
[m] 

 
VTd,bp 
[kN] 

Stöd 2 
 

2,89 1135 2,35 923

Stöd 3 
 

2,89 1122 2,35 913

Fält, snitt 1 
 

3,11 955 2,57 789

Fält, snitt 2 
 

3,11 907 2,57 749

Fält snitt vid 1/8 
 

3,11 1034 2,57 855

 

s-avståndet för den tvärgående vridarmeringen beräknas enligt ekvation (B.51) med 
bygelarmeringsarean, AT

sv, beräknad enligt ekvation (B.49) med två skär, n=2. z fås som 0,9⋅d där d är 
minsta längden av zef,fp och zef,bp. fsv,byglar är 250 kN enligt Bro 04 (2004), avsnitt 42.323, och VRds är 
summan av VTd,fp och VTd,bp.  

    Se värden och beräknat s-avstånd, svrid, enligt Tabell B.24. s-avståndet avrundas nedåt på ett sådant 
sätt att det överensstämmer med sakt, se Tabell B.22. Avrid beräknas som AT

sv/svrid. 
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Tabell B.24 
   

AT
sv 

[cm²] 
 

 
svrid 

[mm] 

 
Avrid 

[cm²/m] 

Stöd 2 
 

4,02 300 0,00001

Stöd 3 
 

4,02 300 0,00001

Fält, snitt 1 
 

4,02 390 0,00001

Fält, snitt 2 
 

4,02 390 0,00001

Fält snitt vid 1/8 
 

4,02 340 0,00001

 

Längsgående vridarmering 
Dimensionering av längsgående vridarmering beräknas enligt BBK 04 (2006), avsnitt 3.8.4. Erforderlig 
armeringsarea för den längsgående vridarmeringen, Asl, fås som 

    
θtan2 ⋅⋅⋅

⋅
≥

stef

Sdef
sl fA

Tu
A      (B.59) 

TSd är maximala vridmomentet som beräknas enligt lastkombination IV:A, se avsnitt 4.2.1, och erhålls 
från Strip Step 3 som det största värdet av vridmomenten Tx

3, T
n
3, se Bilaga D. Aef är effektiva arean för 

lådtvärsnittet och uef är den effektiva areans omkrets, se avsnitt Maximal tvärkraft med tillhörande 
vridning, armerad betong utan statiskt verksam tvärkraftsarmering. fst är dimensionerande draghållfasthet 
hos den längsgående vridarmeringen med värde 362 MPa, enligt avsnitt 4.3.2.  θ är vinkeln mellan den 
sneda tryckspänningen och längdriktningen, se Figur B.7, och väljs med samma värde som vid 
beräkningen av tvärgående vridarmering.  

    Enligt BBK 04, avsnitt 3.8.4, kan armeringsarean för den längsgående armeringen reduceras, om 
tvärsnittet är tryckt, med reduktionsarean beräknad enligt  

    
st

fsp
sl

st

f
fsp

slredsl f
fN

A
f

N
AA

⋅
−=−=,     (B.60) 

Där Nf
fsp är den tryckande kraften på tvärsnittet inklusive långtidsförluster, f se avsnitt 4.1.1, och fås 

enligt Strip Step 3, se Bilaga D.  

    Asl fördelas jämnt utefter omkretsen av Aef, så att den del av uef som motsvarar en stång blir ungefär 
proportionell mot stångarean enligt 

    
16/ φAA

u
s

sl

ef=      (B.61) 

För att rymma vridarmeringen i tvärsnittet och för att den skall gå lättare att montera kan stängerna 
läggas bredvid varandra med det dubbla s-avståndet, 2⋅s, enligt Figur B.8. 
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Figur B.8 Schematisk bild över s-avståndet för den längsgående vridarmeringen. 

    De beräknade värdena är sammanställda i Tabell B.25. 

Tabell B.25 
   

TSd 
[kNm] 

 
uef 
[m] 

 
θ  
[o] 

 
tanθ

 
Nf

fsp 
[kN] 

 
Nf

fsp/fst 
[m²] 

 
Asl 

[cm²] 

 
Asl,red 
[cm²] 

 
s 

[mm] 

 
2⋅s 

[mm] 

Stöd 2 5277 10,4 26,6 0,50 30543 0,084 226 -617 - Ej 
aktuellt 

Stöd 3 5220 10,4 18,4 0,33 28791 0,079 335 -460 - Ej 
aktuellt 

Fält, snitt 1 4472 10,8 18,4 0,33 31183 0,086 276 -585 - Ej 
aktuellt 

Fält, snitt 2 4248 10,8 18,4 0,33 31443 0,087 262 -606 - Ej 
aktuellt 

Fält, snitt vid 1/8 4845 10,8 18,4 0,33 28668 0,079 299 -493 - Ej 
aktuellt 

 

På grund av reduceringen av armeringsarean behövs ingen längsgående vridarmering i lådtvärsnittet. 

B.1.3 Dimensionering av förtagningar 

I fogen mellan segmenten krävs förtagningar för överföring av skjuvkraft. Förtagningarna dimensioneras 
för kraftöverföringen genom fog enligt BBK 04 (2006), avsnitt 3.11.1. Kontrollen som utförs är 

    Sdff σ≥min,      (B.62) 

Där ff, min är dimensionerande fogskjuvhållfasthet och σSd är lasteffekten av skjuvning i fogen. 

    Överföringen av skjuvkraft antas ske genom motgjuten fog, se avsnitt 2.5.1. Figur B.9 är en 
principskiss för en fog med förtagningar.  
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Figur B.9 Överföringen av skjuvkrafter i förtagningar på den verksamma längden, l, BBK 04 (2006). 

    θf är vinkeln på förtagningarna och skall minst vara 60o. För segmentbron väljs denna till just 60o med 
motiveringen att en större vinkel kan göra att förtagningarna fastnar ihop vid separationen av segmenten 
efter motgjutning. h är höjden på förtagningarna och skall minst vara 10 mm. h för segmentbron väljs 
till 30 mm.  

    l1 och l2 är de verksamma snitten, det vill säga baserna, på förtagningarna. Det skall finnas minst två 
verksamma förtagningar av både längden l1 och längden l2. Längden på l1 och l2 skall uppfylla kravet 

2,5≤l1,2/h≤5. l1 och l2 väljs lika långa för segmentbron vilket innebär att längderna på dem fås som 
verksam längd, l, dividerat med antalet förtagningar på en fogyta. Efter iterering för att klara kravet 
2,5≤l1,2/h≤5 fås l1=l2= 137 mm. Detta ger 9 stycken förtagningar på den ena fogytan och 8 stycken 
förtagningar på den andra. Förtagningarna antas vara verksamma endast längs livet och verksam längd, l, 
är därmed 2330 mm.  

Lasteffekt av skjuvning i fog 
Lasteffekten av skjuvning i fog, σSd, beräknas såsom 

    
ftot

Sd
Sd A

V

,

=σ      (B.63) 

VSd är densamma som vid beräkningen för tvärkrafts- och vridkapacitet, se avsnitt B.1.2, och Atot, f är 
fogens totala area på den verksamma längden, l, se Figur B.9. 

Tabell B.26 
   

VSd 
[kN] 

 
Atot, f  
[m2] 

 
σSd 

[MPa] 

Stöd 2 6810 5,4 1,3

Stöd 3 8572 5,4 1,6

Fält, snitt 1 4188 3,4 1,2

Fält, snitt 2 2230 3,4 0,7

Fält, snitt vid 1/8 3921 3,4 1,2
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Fogskjuvhållfasthet 
I Figur B.9 förklaras de ingående parametrarna vid beräkning av fogskjuvhållfastheten, ff. 

    För en yta med förtagningar begränsas skjuvspänningen i en fog till det lägsta värdet på 
fogskjuvhållfastheten, ff, för aktuell fogyta, beräknat enligt ekvation (B.64)-(B66) 

    ( )fcstff ff σρ +⋅⋅= 0,21     (B.64) 

    ( )fcstfctdff ffkf σρ +⋅⋅+⋅⋅= 8,05,12    (B.65) 

    ccdf ff ⋅= 4,03      (B.66) 

fctd är betongens dimensionerande draghållfasthet, fccd är betongens dimensionerande tryckhållfasthet och 
fst är dimensionerande draghållfasthet för slakarmering, se avsnitt 4.3.1 och 4.3.2. ρf är fogens innehåll av 
genomgående armering, det vill säga förhållandet mellan sammanlagda tvärsnittsarean hos 
armeringsstängerna dividerat med tvärsnittsarean för betongen. För segmentbron är ρf=0 då ingen 
slakarmering passerar genom fogen. σfc är tryckkraften per ytenhet genom fogen vilken bestäms utifrån 
medelvärdet på spänningen i över- och underkant, σmedel, från lastkombination IV:A, dividerad med 
1,2⋅γn, där γn beror av aktuell säkerhetsklass, se avsnitt 4.3. kf beräknas som 

    ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
= ∑∑

ftotftot
f A

A
A

A
k

,

2

,

1 ,min     (B.67) 

A1 är basarean på förtagningen med längden l1 och A2 är basarean på förtagningen med längden l2, se 
Figur B.9, multiplicerad med bredden på förtagningarna för de båda liven enligt 

    kantlivförtagning abb ⋅−⋅= 42     (B.68) 

Kantavståndet, akant, sätts till 50 mm enligt rekommendation av Ljunggren (2008).   

Tabell B.27 
   

bförtagning 
[m] 

 
σmedel 
[MPa] 

 
σfc 

[MPa] 

 
kf 

[MPa]

 
ff1 

[MPa]

 
ff2 

[MPa]

 
ff3 

[MPa] 

 
ff,min 

[MPa] 

Stöd 2 1,16 3,9 2,7 0,471 5,44 2,96 6,78 2,96 

Stöd 3 1,16 4,1 2,8 0,471 5,68 3,06 6,78 3,06 

Fält, snitt 1 0,72 5,2 3,6 0,471 7,27 3,69 6,78 3,69 

Fält, snitt 2 0,72 5,2 3,6 0,471 7,21 3,67 6,78 3,67 

Fält, snitt vid 1/8 0,72 5,1 3,5 0,471 7,08 3,62 6,78 3,62 

  

B.2 Bruksgränstillstånd 

Segmentbrons spännarmering dimensioneras i bruksgränstillstånd och lådtvärsnittets 
huvuddragspänningar kontrolleras samt utreds behovet av armering i flänsar på grund av sprickbildning, 
av flänsskjuvning. 

B.2.1 Spännarmering 

Betongspänningar i segmentbron vid tiden t2, se avsnitt 4.1.1, beräknas i varje 1/10-dels punkt av 
respektive spann, alltså inte i de valda beräkningssnitten, enligt avsnitt 5.2. De maximala och minimala 
betongspänningarna i över- och underkant längs bron fås enligt 
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    ÖK
M

ÖK
f

ÖK
fsp

ÖK
max,max σσσσ ++=     (B.69) 

    UK
M

UK
f

UK
fsp

UK
max,max σσσσ ++=     (B.70) 

    ÖK
M

ÖK
f

ÖK
fsp

ÖK
min,min σσσσ ++=     (B.71) 

    UK
M

UK
f

UK
fsp

UK
min,min σσσσ ++=     (B.72) 

I syfte att beräkna betongspänningarna behöver först böjmotståndet i lådtvärsnittets över- och underkant 
beräknas såsom 

    ( )btg

xx
ÖK tpH

I
W

−
=      (B.73) 

    
btg

xx
UK tp

I
W =      (B.74) 

Där Ixx är lådtvärsnittets tröghetsmoment runt x-axeln, H är lådtvärsnittets höjd och tpbtg är 
lådtvärsnittets tyngdpunkt, se avsnitt 6.1.  

    De spänningar som uppkommer av förspänningen och dess långtidsförluster beräknas enligt 

    
ÖK

fsp

btg

fspÖK
fsp W

M
A
N

−=σ      (B.75) 

    
UK

fsp

btg

fspUK
fsp W

M
A
N

+=σ      (B.76) 

    fÖK
fsp

ÖK
f ⋅= σσ      (B.77) 

    fUK
fsp

UK
f ⋅= σσ      (B.78) 

Abtg är lådtvärsnittets area, se avsnitt 6.1. Nfsp och Mfsp är normalkraft respektive moment orsakade av 
förspänningen och värden på dessa fås ur Strip Step 3, se Bilaga D. f är en effektfaktor, med värde 0,82, 
som grovt uppskattar långtidsförluster hos spännarmeringen, se avsnitt 4.1.1. 

    De spänningar som uppkommer av det maximala, Mx
2, och det minimala momentet, Mn

2, enligt 
lastkombination V:A fås som 

    
( ) ÖK

eg
ÖK

eg
x

ÖK
M W

MM
σσ +

−
= 2

max,     (B.79) 

    
( ) UK

eg
UK

eg
x

UK
M W

MM
σσ +

−
= 2

max,     (B.80) 

    
( ) ÖK

eg
ÖK

eg
n

ÖK
M W

MM
σσ +

−
= 2

min,     (B.81) 
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( ) UK

eg
UK

eg
n

UK
M W

MM
σσ +

−
= 2

min,     (B.82) 

Där spänningarna som uppkommer av momentet av egentyngden, Meg, beräknas enligt 

    
ÖK

egÖK
eg W

M
=σ      (B.83) 

    
UK

egUK
eg W

M
=σ      (B.84) 

Mx
2, M

n
2 och Meg fås ur Strip Step 3. Samtliga värden hämtade ur Strip Step 3 är sammanställda i Bilaga 

D. De betongspänningar som uppkommer längs med bron, i varje 1/10-dels punkt, åskådliggörs i 
avsnitt 6.3.1. 

B.2.2 Huvuddragspänning 

Placering längs z-axeln för de punkter, se avsnitt 5.5.2 och Figur 5.7, i vilka huvuddragspänningarna 
kontrolleras i punkterna enligt Tabell B.28. 

Tabell B.28 
   

z1  
[m] 

 
z2 
[m] 

 
z3 
[m] 

 
z4 
[m] 

 
z5 
[m] 

 
z6 
[m] 

 
z7 
[m] 

 
z8 
[m] 

 
z9 
[m] 

 
z10 
[m] 

Stöd 2 -1,72 -1,62 -1,52 -1,30 0,00 0,81 0,03 0,88 0,98 1,08

Stöd 3 -1,72 -1,62 -1,52 -1,30 0,00 0,81 0,34 0,88 0,98 1,08

Fält, snitt 1 -1,79 -1,69 -1,59 -1,30 0,00 0,74 -1,46 0,80 0,91 1,01

Fält, snitt 2 -1,79 -1,69 -1,59 -1,30 0,00 0,74 -1,46 0,80 0,91 1,01

Fält, snitt vid 1/8 -1,79 -1,69 -1,59 -0,12 0,00 0,74 -0,28 0,80 0,91 1,01

 

Samtliga tio punkter utom z4 kontrolleras i varje beräkningssnitt. Detta gör att ett kontinuerligt diagram 
för spänningsfördelningen över tvärsnittet kan erhållas. För punkten z4 kontrolleras endast den totala 
huvuddragspänningen utifrån diagrammet som de övriga punkternas beräkningsresultat genererar. Detta 
eftersom punkt z4 inte beräknades i ett tidigt skede av studien och skulle vara alltför tidskrävande att 
komplettera med.  

Beräkning av spänning orsakad av moment för lastkombination V:A, MV:A 
Spänningen som uppkommer av momentet, MV:A, på lådtvärsnittet beräknas enligt 

    z
I

M

xx

AV
AV ⋅= :

:σ      (B.85) 

z är avståndet från betongens tyngdpunkt till punkten, zi, som kontrolleras.  Tröghetsmomentet, Ixx, är 
lådtvärsnittets tröghetsmoment runt x-axeln, se avsnitt 6.1. Värden för momentet enligt lastkombination 
V:A, MV:A, fås ur Strip Step 3 och är det maximala värdet av Mx

2 och Mn
2, se Tabell B.29. 
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Tabell B.29 
   

MV:A
  

[kNm] 

Stöd 2 -45323 

Stöd 3 44713 

Fält, snitt 1 29110 

Fält, snitt 2 31798 

Fält, snitt vid 1/8 24063 

 

Böjspänningarna av momentet enligt lastkombination V:A är sammanställda i Tabell B.30. 

Tabell B.30 
   

σV:A, 1 
[MPa] 

 
σV:A, 2 
[MPa] 

 
σV:A, 3 
[MPa] 

 
σV:A, 5 
[MPa] 

 
σV:A, 6 
[MPa] 

 
σV:A, 7 
[MPa] 

 
σV:A, 8 
[MPa] 

 
σV:A, 9 
[MPa] 

 
σV:A, 10 
[MPa] 

Stöd 2 -14,11 -13,29 -12,47 0,00 6,64 0,25 7,19 8,02 8,86

Stöd 3 -13,92 -13,11 -12,30 0,00 6,55 2,72 7,09 7,91 8,74

Fält, snitt 1 10,63 10,04 9,45 0,00 -4,38 8,67 -4,77 -5,38 -5,98

Fält, snitt 2 11,61 10,97 10,32 0,00 -4,78 9,48 -5,21 -5,87 -6,53

Fält, snitt vid 1/8 -8,79 -8,30 -7,81 0,00 3,62 -1,38 3,94 4,44 4,94

 

Beräkning av spänning orsakad av tvångsmoment, Mtvång 

Spänningen som uppkommer av tvångsmomentet, Mtvång, till följd av inspänning beräknas enligt 

    z
I

M

xx

tvång
tvång ⋅=σ      (B.86) 

Mtvång beräknas som momentet orsakat av förspänning, Mfsp, från Strip Step 3, subtraherat med det 
statiska momentet orsakat av inspänningen, Msta

fsp. Det statiska momentet uppkommer av den dragande 
normalkraften, Nfsp, i spännarmeringen samt dess excentricitet, excfsp se avsnitt 6.1, och beräknas enligt 
ekvation (B.5). Tvångsmomentet beräknas enligt ekvation (B.6). Nfsp erhålls från Strip Step 3. I 
beräkningen används tvångsmomentet inklusive långtidsförluster, f se avsnitt 4.1.1, såsom 

tvång
f

tvång MfM ⋅=      (B.87) 

För värden på moment av förspänning, Mfsp, normalkraft av förspänning, Nfsp, och tvångsmoment, 
Mf

tvång, se Tabell B.31. 
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Tabell B.31 
   

Mfsp
  

[kNm] 

 
Nfsp 
[kN] 

 
Mf

tvång 
[kNm] 

Stöd 2 44103 -37248 35248

Stöd 3 42145 -35111 24885

Fält, snitt 1 -18694 -38028 30260

Fält, snitt 2 -20405 -38345 29237

Fält, snitt vid 1/8 21557 -34961 25761

 

Böjspänningarna av tvångsmoment är sammanställda i tabell B.32. 

Tabell B.32 
   

σtvång, 1 
[MPa] 

 
σtvång, 2 
[MPa] 

 
σtvång, 3 
[MPa] 

 
σtvång, 5 
[MPa] 

 
σtvång, 6 
[MPa] 

 
σtvång, 7 
[MPa] 

 
σtvång, 8 
[MPa] 

 
σtvång, 9 
[MPa] 

 
σtvång, 10 
[MPa] 

Stöd 2 10,97 10,33 9,70 0,00 -5,17 -0,19 -5,59 -6,24 -6,89

Stöd 3 7,75 7,30 6,85 0,00 -3,65 -1,51 -3,95 -4,40 -4,86

Fält, snitt 1 11,05 10,44 9,82 0,00 -4,55 9,02 -4,96 -5,59 -6,22

Fält, snitt 2 10,68 10,08 9,49 0,00 -4,40 8,71 -4,79 -5,40 -6,01

Fält, snitt vid 1/8 9,41 8,88 8,36 0,00 -3,88 1,48 -4,22 -4,76 -5,29

 

Beräkning av spänning orsakad av förspänningsmoment, Mfsp 

Spänningen som uppkommer av momentet till följd av förspänning, Mfsp, beräknas enligt 

    z
I

excfN
A

fN
z

I
excN

A
N

xx

fspfsp

btg

fsp

xx

fsp
f
fsp

btg

f
fsp

fsp ⋅
⋅⋅

−
⋅

−=⋅
⋅

−−=σ   (B.88) 

Nf
fsp är normalkraften från förspänningen, från Strip Step 3, inklusive långtidsförlusterna, f, se avsnitt 

4.1.1. Denna antas verka som en tryckande kraft på hela betongtvärsnittet, Abtg, se avsnitt 6.1, och antar 
värden, i de olika beräkningssnitten, enligt Tabell B.33.  

Tabell B.33 
   

Nf
fsp 

[kN] 

Stöd 2 -30543 

Stöd 3 -28791 

Fält, snitt 1 -31183 

Fält, snitt 2 -31443 

Fält, snitt vid 1/8 -28668 
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Böjspänningarna av förspänning är sammanställda i Tabell B.34. 

Tabell B.34 
   

σfsp, 1 
[MPa] 

 
σfsp, 2  
[MPa] 

 
σfsp, 3  
[MPa] 

 
σfsp, 5  
[MPa] 

 
σfsp, 6  
[MPa] 

 
σfsp, 7  
[MPa] 

 
σfsp, 8  
[MPa] 

 
σfsp, 9  
[MPa] 

 
σfsp, 10  
[MPa] 

Stöd 2 -4,74 -4,75 -4,77 -5,02 -5,16 -5,03 -5,17 -5,19 -5,20

Stöd 3 -1,72 -1,90 -2,07 -4,73 -6,15 -5,32 -6,27 -6,45 -6,63

Fält, snitt 1 -22,82 -21,89 -20,96 -6,17 0,69 -19,75 1,30 2,25 3,20

Fält, snitt 2 -23,01 -22,07 -21,14 -6,22 0,70 -19,92 1,31 2,27 3,23

Fält, snitt vid 1/8 -8,62 -8,46 -8,29 -5,67 -4,45 -6,14 -4,35 -4,18 -4,01

 

Beräkning av spänning orsakad av tvärkraft, Vred 
Spänningen, τV, som uppkommer av en reducerad tvärkraft, Vred, beräknas såsom 

    
wxx

y
red

V

bI
SV

⋅

⋅
=τ      (B.89) 

Den reducerade tvärkraften, Vred, fås enligt 

    iSd
red VVV +=      (B.90) 

VSd är här det maximala absolutvärdet av snittkrafterna Qx
3 och Qn

3. Vi är tvärkraft orsakad av 
förspänning, Qfsp, multiplicerad med långtidsförlusterna, f se avsnitt 4.1.1. Qx

3, Qn
3 och Qfsp fås från 

Strip Step 3 för lastkombination V:A. bw är båda livens bredd; 2⋅bliv se avsnitt 6.1, och Sy är betongytans 
statiska moment vilket beräknas enligt 

    0yAS y ⋅Δ=      (B.91) 

Ett exempel på betongytans area är ΔA3 som motsvarar det gråmarkerade området i Figur B.10 för 
punkten z3. 

 

Figur B.10 Exempel på delareor, ΔA, för beräkningen av statiskt moment för snitt z3. 
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    Figur B.10 förtydligar hur tvärsnittet delas in i delareor för beräkning av tyngdpunkten, yo, för ΔA. 
Övriga punkter beräknas på liknande sätt enligt 

    ∑=Δ fältgråiAA ,      (B.92) 

    
∑

∑ ⋅
=

fältgråi

fältgråii

A
Ay

y
,

,,0
0      (B.93) 

Värden för Vred, ΔA, yo och Sy redovisas i Tabell B.35-B39.  

Tabell B.35 
   

Vred 

[kN] 

Stöd 2 6292 

Stöd 3 5053 

Fält, snitt 1 -42 

Fält, snitt 2 22 

Fält, snitt vid 1/8 6556 

 

Tabell B.36 
  

ΔA1 
[m2] 

 
ΔA2 
[m2] 

 
ΔA3 
[m2] 

 
ΔA5 
[m2] 

 
ΔA6 
[m2] 

 
ΔA7 
[m2] 

 
ΔA8 
[m2] 

 
ΔA9 
[m2] 

 
ΔA10 
[m2] 

Stöd 2 0,00 0,37 0,74 3,48 2,37 3,44 1,82 0,91 0,00 

Stöd 3 0,00 0,37 0,74 3,48 2,37 2,99 1,82 0,91 0,00 

Fält, snitt 1 0,00 0,35 0,70 3,06 2,37 1,16 1,82 0,91 0,00 

Fält, snitt 2 0,00 0,35 0,70 3,06 2,37 1,16 1,82 0,91 0,00 

Fält, snitt vid 1/8 0,00 0,35 0,70 3,06 2,37 2,77 1,82 0,91 0,00 

 

Tabell B.37 
  

y0, 1 
[m] 

 
y0, 2 
[m] 

 
y0, 3 
[m] 

 
y0, 5 
[m] 

 
y0, 6 
[m] 

 
y0, 7 
[m] 

 
y0, 8 
[m] 

 
y0, 9 
[m] 

 
y0, 10 
[m] 

Stöd 2 0,00 1,67 1,61 0,77 0,95 0,78 0,98 1,13 0,00 

Stöd 3 0,00 1,67 1,61 0,77 0,95 0,80 0,98 1,13 0,00 

Fält, snitt 1 0,00 1,74 1,69 0,76 0,88 1,95 0,91 1,06 0,00 

Fält, snitt 2 0,00 1,74 1,69 0,76 0,88 1,95 0,91 1,06 0,00 

Fält, snitt vid 1/8 0,00 1,74 1,69 0,76 0,88 0,78 0,91 1,06 0,00 

 



Bilaga B 
 

103 

Tabell B.38 
  

Sy, 1 
[m3] 

 
Sy, 2 
[m3] 

 
Sy, 3 
[m3] 

 
Sy, 5 
[m3] 

 
Sy, 6 
[m3] 

 
Sy, 7 
[m3] 

 
Sy, 8 
[m3] 

 
Sy, 9 
[m3] 

 
Sy, 10 
[m3] 

Stöd 2 0,00 0,62 1,20 2,70 2,25 2,66 1,78 1,03 0,00 

Stöd 3 0,00 0,62 1,20 2,70 2,25 2,40 1,78 1,03 0,00 

Fält, snitt 1 0,00 0,60 1,18 2,33 2,08 2,26 1,64 0,96 0,00 

Fält, snitt 2 0,00 0,60 1,18 2,33 2,08 2,26 1,64 0,96 0,00 

Fält, snitt vid 1/8 0,00 0,60 1,18 2,33 2,08 2,15 1,64 0,96 0,00 

 

Skjuvspänningarna av den reducerade tvärkraften är sammanställda i Tabell B.39. 

Tabell B.39 
   

τV
1 

[MPa] 

 
τV

2 
[MPa] 

 
τV

3 
[MPa] 

 
τV

5 
[MPa] 

 
τV

6 
[MPa] 

 
τV

7 
[MPa] 

 
τV

8 
[MPa] 

 
τV

9 
[MPa] 

 
τV

10 
[MPa] 

Stöd 2 0,00 0,52 1,00 2,26 1,88 2,23 1,49 0,86 0,00

Stöd 3 0,00 0,41 0,80 1,81 1,51 1,61 1,19 0,69 0,00

Fält, snitt 1 0,00 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,01 0,00

Fält, snitt 2 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00

Fält, snitt vid 1/8 0,00 0,88 1,71 3,38 3,02 3,13 2,39 1,40 0,00

 

Beräkning av spänning orsakad av vridmoment, T 
Spänningen som uppkommer av vridmomentet, T, beräknas enligt 

    
wef

SdT

bA
T

⋅⋅
=

2
τ      (B.94) 

TSd är det maximala värdet av snittkrafterna Tx
3 och Tn

3 vilka fås från Strip Step 3 för lastkombination 
V:A. bw är bliv⋅2, se avsnitt 6.1, och Aef är effektiv area, se avsnitt B.1.2. Skjuvspänningen orsakad av 
vridning beror inte av avståndet z och varierar därmed inte över tvärsnittet, se Tabell B.34. 

Tabell B.40 
  

Td 
[kNm] 

 
τT 

[MPa] 

Stöd 2 1104 0,061

Stöd 3 453 0,061

Fält, snitt 1 158 0,061

Fält, snitt 2 272 0,061

Fält, snitt vid 1/8 1122 0,061
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Beräkning av huvuddragspänning, σ1 

Böjspänningarna summeras enligt 

    
2

: fsptvångAV
M

σσσ
σ

++
−=     (B.95) 

 

Skjuvspänningarna summeras enligt 

    TVtot τττ +=      (B.96) 

Värden på de summerade spänningarna är sammanställda i Tabell B.41 och B.42. 

Tabell B.41 
  

σM, 1 
[MPa] 

 
σM, 2 

[MPa] 

 
σM, 3 

[MPa] 

 
σM, 5 

[MPa] 

 
σM, 6 

[MPa] 

 
σM, 7 

[MPa] 

 
σM, 8 

[MPa] 

 
σM, 9 

[MPa] 

 
σM, 10 
[MPa] 

Stöd 2 -3,94 -3,85 -3,77 -2,51 -1,84 -2,49 -1,79 -1,70 -1,62 

Stöd 3 -3,95 -3,86 -3,76 -2,37 -1,62 -2,06 -1,56 -1,47 -1,38 

Fält, snitt 1 -0,57 -0,71 -0,85 -3,08 -4,12 -1,03 -4,21 -4,36 -4,50 

Fält, snitt 2 -0,36 -0,51 -0,67 -3,11 -4,24 -0,86 -4,34 -4,50 -4,66 

Fält, snitt vid 1/8 -4,00 -3,94 -3,87 -2,84 -2,35 -3,02 -2,31 -2,25 -2,18 

Tabell B.42 
  

τ1
tot 

[MPa] 

 
τ2

tot 
[MPa] 

 
τ3

tot 
[MPa] 

 
τ5

tot 
[MPa] 

 
τ6

tot 
[MPa] 

 
τ7

tot 
[MPa] 

 
τ8

tot 
[MPa] 

 
τ9

tot 
[MPa] 

 
τ10

tot 
[MPa] 

Stöd 2 0,06 0,58 1,06 2,32 1,94 2,29 1,55 0,92 0,06 

Stöd 3 0,02 0,44 0,83 1,84 1,54 1,64 1,22 0,72 0,02 

Fält, snitt 1 0,01 0,01 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,01 

Fält, snitt 2 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 

Fält, snitt vid 1/8 0,08 0,96 1,79 3,47 3,10 3,21 2,47 1,48 0,08 

 

Huvuddragspänningen, σ1, beräknas med hjälp av Mohr-Coulombs spänningscirkel, Formelsamling för 
Väg och Vattenbyggare (2003), enligt 

    ( )
2

2
1 2 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++=

tot

MM
τσσσ     (B.97) 

Värden på huvuddragspänningen i de olika punkterna är sammanställda i Tabell B.43. 
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Tabell B.43 
  

σ1
1 

[MPa] 

 
σ2

1 
[MPa] 

 
σ3

1 
[MPa] 

 
σ5

1 
[MPa] 

 
σ6

1 
[MPa] 

 
σ7

1 
[MPa] 

 
σ8

1 
[MPa] 

 
σ9

1 
[MPa] 

 
σ10

1 
[MPa] 

Stöd 2 0,0001 0,0107 0,0372 0,2545 0,2406 0,2512 0,1600 0,0611 0,00028

Stöd 3 0,0000 0,0062 0,0227 0,1720 0,1726 0,1571 0,1146 0,0429 0,00006

Fält, snitt 1 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00000

Fält, snitt 2 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,00001

Fält, snitt vid 1/8 0,0002 0,0292 0,1023 0,4878 0,4645 0,4009 0,3099 0,1188 0,00040

 

Huvuddragspänningarna i lådtvärsnittet kontrolleras mot sprickfrihetskravet enligt BBK 04 (2006), 
avsnitt 4.5.3. 

    
ς

σ ctdf
≤1       (B.98) 

Med insatta värden i ekvation (B.98) fås σ1=1,33 MPa.  

B.2.3 Begränsning av skjuvsprickor i fläns  

Segmentbron är utförd för exponeringsklass XD1 vilket innebär att betongens uppsprickning på grund 
av flänsskjuvning i bruksgränstillstånd behöver begränsas enligt BBK 04 (2006), avsnitt 6.2.4.5. Detta 
genom att tvärgående armering At, bruks läggs in med en minsta mängd per längdenhet, enligt 

    
xxst

fAV
brukst If

ydAV
A

⋅

⋅⋅
= :

,      (B.99) 

VV:A är den tvärkraft som uppkommer vid maximalt moment för ett liv, enligt lastkombination V:A, se 
avsnitt 4.2.2. Detta värde hämtas från Strip Step 3 som det maximala absolutvärdet av 0,5⋅Qx

3 och 
0,5⋅Qn

3, se Bilaga D. fst är dimensionerande draghållfasthet för slakarmering, se avsnitt 4.3.2. dA är den 
del av tryckzonsarean som befinner sig inom bredden bf=bmedv. fl, se Figur B.3. Ixx är lådtvärsnittets 
tröghetsmoment kring x-axeln, se avsnitt 6.1. yf är avståndet mellan lådtvärsnittets tyngdpunkt och den 
medverkande flänsens tyngdpunkt enligt 

    
2

: , medelfl
btgf

h
tpHyöverkantTryckt −−=    (B.100) 

    
2

: , medelfl
btgf

h
tpyunderkantTryckt −=    (B.101) 
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Tabell B.44 
 

 

Armeringsmängden, At, bruks, kontrolleras mot beräknad armeringsmängd för flänsskjuvning, At, i 
brottgränstillstånd, se avsnitt B.1.1. Den armeringsmängd av dessa två som är störst är den 
armeringsmängd som skall finnas i lådtvärsnittets flänsar. Detta för att undvika flänsskjuvning och 
sprickbildning i flänsarna. 

  
yf 

[m] 

 
At, bruks 

[cm2/m] 

Stöd 2 0,95 4,2

Stöd 3 1,62 6,4

Fält, snitt 1 0,88 0,6

Fält, snitt 2 0,88 0,2

Fält, snitt vid 1/8 0,88 3,1
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Bilaga C Tillämpningsanvisningar till Eurokod 

Eurokod är benämningen på en samling europeiska standarder som innehåller beräkningsregler för 
dimensionering av bärverk till byggnader och anläggningar. Standarderna tas fram av den europeiska 
standardiseringskommittén CEN/TC 250 Structural Eurocodes på EG-kommissionens och EFTA:s 
uppdrag. De europagemensamma dimensioneringsreglerna för byggnadskonstruktion ska implementeras 
i Sverige under år 2009, SIS (2008). 

C.1 Dimensioneringsförutsättningar 

C.1.1 Laster 

Laster enligt Eurokod återfinns i EN 1991-1-1 (2005), EN 1991-1-5 (2003) och EN 1991-2 (2007). 

C.1.1.1 Permanenta laster 

Egentyngd 
Vid beräkning av lådtvärsnittets egentyngd återfinns betongens tunghet i EN 1991-1-1 (2005), avsnitt 
6.4 tabell A1 och utläses till 24 kN/m³ för normalbetong med påslaget 1 kN/m³ vid normalt innehåll av 
ospänd eller spänd armering. Värdet skall även ökas med 1 kN/m³ för icke hårdnad betong.  

Beläggning, överfyllnad 
Beläggning på vägbroar bestäms enligt EN 1991-1-1 (2005), Bilaga A tabell A.6 till en tunghet på 24-
25 kN/m³ för asfaltbetong ABS16. 

Stödförskjutning 
Stödförskjutning behandlas ej på samma sätt i Eurokod såsom i Bro 04 (2004), avsnitt 21.15. Då 
stödförskjutningen beror av grundläggningen beräknas denna enskilt för varje projekt. Eurokod hänvisar 
därför till den största förväntade stödförskjutningen i tekniska beskrivningen. 

Krympning 
Enligt EN 1992-1-1 (2005), avsnitt 3.1.4 (6) inträffar slutkrympning vid 80 % RH för utomhusmiljö. 
Slutkrympningen, εcs, beräknas enligt 

    cacdcs εεε +=      (C.1) 

Där εcd är töjningen för torrkrympning och εca är töjningen för självkrympning.  

Krypning 
Betongens kryptal, ϕ, bestäms enligt EN 1992-1-1 (2005), avsnitt 3.1.4 figur 3.1b, se Figur C.1. 
Inledningsvis fastställs ålder i dagar, to, för betongen när den belastas. Därefter väljs kurva S, N eller R 
utifrån cementhållfastheten, enligt avsnitt 3.1.2 (6). En rak linje dras från 0-punkten, på ϕ-axeln, till den 
punkt där to skär S, N eller R-kurvan. Därnäst används diagrammet till höger i figur 3.1b i vilken en 
linje dras från punkten för betongkvalitet C30/37 och h0 =2Ac/u. Ac är betongens area och u är 
omkretsen för området som utsätts för torkning. Linjen dras tillbaka till vänstra diagrammet i figur 3.1b 
och i den punkt där den korsar den valda linjen kan ϕ utläsas. 
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Figur C.1 Bestämning av betongens kryptal, ϕ, EN 1992-1-1 (2005). 

Relaxation 
Relaxation beräknas enligt EN 1992-1-1 (2005), avsnitt 10.3.2.2. Relaxationen beräknas med hänsyn 
till gjutning med extra tillförd värme för prefabricerad betong vilket ökar stålets relaxation. I övrigt 
behandlar EN 1992-1-1 (2005), avsnitt 3.3.2, relaxationen för förspänd armering. 

Spännkraft 
Friktionsförlusterna för extern spännarmering beräknas enligt EN 1992-1-1 (2005), avsnitt 5.10.5.2, 
som 

    )1()( )(
max

xkePxP ⋅+⋅−−⋅=Δ θμ
μ     (C.2) 

Där Pmax är det högsta värdet på förspänningskraften som får antas omedelbart efter uppspänning och 
beräknas såsom Ap⋅σp,max enligt EN 1992-1-1 (2005), avsnitt 5.10.2.1. θ är summan av vinkeländringen 
längs sträckan x, μ är friktionskoefficienten mellan foderrör och spännkablar och k är oavsiktlig 
vinkelförändring för interna spännkablar. x beräknas som sträckan längs spännkablarna utifrån punkten 
där P=Pmax. 

    Värden för μ och k erhålls från EN 1992-1-1 (2005), avsnitt 5.10.5.2 tabell 5.1. För extern 
spännarmeing som ligger infettad i HDPE-rör fås värdet 0,10. 

    De tidsberoende förlusterna hos spännarmeringen beräknas enligt EN 1992-1-1 (2005), avsnitt 
5.10.6. 

C.1.1.2 Variabla laster 

Trafiklast 
Trafiklast beräknas enligt EN 1991-2 (2007), avsnitt 4.3.2 för lastmodell 1 och avsnitt 4.3.3 för 
lastmodell 2. 

    Lastmodell 1 ses i Figur C.2. Lastfält nummer 1 antar det karakteristiska värdet, Q1k, 300 kN och den 
utbredda lasten q1k, 9 kN/m². Lastfält nummer 2 har motsvarande, Q2k, 200 kN och q2k, 2,5 kN/m² 
och lastfält nummer 3 har Q3k, 100 kN och q3k, 2,5 kN/m². Övriga lastfält och återstående yta, qik och 
qrk, ges en utbredd last på 2,5 kN/m². 
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Figur C.2 Lastmodell 1 enligt Eurokod. * är kantavståndet med en vägbredd på 3 m, EN 1991-2 
(2007). 

    αQ och αq i figuren är anpassningsfaktorer och beror av förväntad trafik och vägklass. Dessa skall 
minst anta värden enligt VVFS 2007:197 (2007), kapitel 6 tabell 7.1.  

    Figur C.3 visar lastmodell 2 som består av en enstaka axellaster β⋅Q⋅Qak där Qak är lika med 400 kN 
inklusive dynamiskt tillskott. Lasten bör placeras på ett godtyckligt ställe på körbanan. Om endast en 
hjullast med tyngden 200⋅βQ (kN) skulle ge farligare inverkan beaktas bara denna. βQ kan sättas till αQ1. 
Samma kvadratiska kontaktyta får användas i lastmodell 2 som i lastmodell 1, enligt EN 1991-2 (2007), 
Bilaga NA. Lastmodell 3 och 4 behandlar endast specialfordon och folksamling.  

 

Figur C.3 Lastmodell 2 enligt Eurokod. x är brons längdaxel och punkt 1 visar kantstenen, EN 1991-2 
(2007). 

    Enligt EN 1991-2 (2007), avsnitt 4.2.1, kan lastmodellerna kompletteras med typfordon enligt VVFS 
2007:197 (2007), Bilaga 3 samt kapitel 6 § 3. Typfordonens belastning är A = 180 kN, B = 300 kN 
och den utbredda lasten q varierar i de olika kombinationerna mellan 0 alternativt 5 kN/m. I avsnittet 
beskrivs även ett dynamiskt tillskott som skall adderas till samtliga punktlaster i längsled och tvärled. 



Prefabricerade segmentbroar för väg                   
Avdelningen för byggkonstruktion, Luleå tekniska universitet 
 

110 

Temperaturändring 
På grund av nationella variationer beräknas temperaturändringen enligt VVFS 2007:197 (2007), Bilaga 
2, med hänvisning från EN 1991-1-5 (2003), avsnitt 6.1. 

Sidokraft 
Sidokraft i form av bromsning beräknas enligt EN 1991-2 (2007), avsnitt 4.4.1, som en kraft i 
längdriktningen, Qlk, som angriper i beläggningens yta. Det karakteristiska värdet på Qlk begränsas till 
900 kN för brons hela bredd vilken beräknas enligt 

    LwqQQ lkqlkQlk ⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅= 111 1,0)2(6,0 αα    (C.3) 

Där 

    kNQkN lkQ 900180 1 ≤≤⋅α  

I avsaknad av detaljregler sätts αQ1 och αq1 till 1,0 enligt EN 1991-2 (2007), avsnitt 4.3.2 (3). L är 
brobanans längd och w1 är brobanans bredd. Värdet på Qlk; 300 kN och qlk; 9kN/m², används från 
lastmodell 1 och kontrolleras villkoret uppfylls.  

Vindlast 
Referensvindhastigheter fås från VVFS 2007:494 (2007), kapitel 9 §. Varaktighetskoefficienterna, ψ, för 
lastkombination med vindlast, skall lägst anta värdet enligt 2007:197 (2007), kapitel 7 tabell A2.(S), i 
övrigt fås de enligt EN 1990/A1 (2006), tabell A2.1 och EN 1990 (2004), tabell A.1.2.2 (1).  

C.1.2 Lastkombinationer 

C.1.2.1 Brottgränstillstånd 

I EN 1990 (2004), avsnitt 6.4.3.2, för brottgränstillstånd konstruktionslaster, STR, tillämpas maxvärdet 
för lastkombinationerna enligt 

    ikiQikQPkGd QQPGE ,,01,1,01 ⋅⋅+⋅⋅+⋅+⋅= ψγψγγγ   (C.4) 

    ikiQikQPkGd QQPGE ,,01,1,01 ⋅⋅+⋅⋅+⋅+⋅⋅= ψγψγγγξ   (C.5) 

Den ogynnsammaste kombineringen av summan laster blir dimensionerande, därav bör positivt och 
negativt tecken på lasterna väljas på ett sådant sätt. Egentyngden, Gk, är summan av samtliga 
konstruktionsdelars egentyngder. Qk1, är variabel huvudlast och Qki är de övriga variabla lasterna. ψ0,1 är 
varaktighetskoefficient för variabel huvudlast och ψ0,1 är varaktighetskoefficient för övrig variabel last 
och erhålls för vägbroar enligt EN 1990/A1 (2006), Annex A2 tabell A2.1 för vägbroar. γG, γP, γQ1 och 
γQi är partialkoefficienter beroende av säkerhetsklass. Värden på dessa fås enligt VVFS 2004:43 (2004), 
kapitel 1 § 11, och för säkerhetsklass 1 gäller γd=0,83. 

C.1.2.2 Bruksgränstillstånd 

Bruksgränstillstånd beräknas EN 1990 (2004), avsnitt 6.5.3 med hänvisning till EN 1990/A1 (2006), 
Annex A2 tabell A2.6, för konstruktionslaster. Samtliga partialkoefficienter, γ, sätts till 1,0. 

    ikikkjd QQGE ,,01,1,0sup, ⋅+⋅+= ψψ     (C.6) 

C.1.3 Hållfasthetsparametrar  

C.1.3.1 Materialvärden, betong 

Vid beräkning enligt Eurokod, EN 1992-1-1 (2005), avsnitt 3 används andra betongkvalitéer än i BBK 
04 (2006). För vald betongkvalitet, C32/40, enligt BBK 04 (2006), avsnitt 2.4.1, fås motsvarande 
betongkvalitet enligt EN 1992-1-1 (2005), tabell 3.1, till C30/37. Detta innebär att fck = 30 MPa, fctk, 

0,05=2,0 MPa, Ecm=33 MPa. 
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Den dimensionerande tryckhållfastheten, fcd, beräknas enligt EN 1992-1-1 (2005), avsnitt 3.1.6, som 

    
c

ckcc
cd

f
f

γ
α ⋅

=      (C.7) 

αcc är en koefficient som tar hänsyn till långtidseffekter och väljs mellan 0,8-1,0 för olika länder. 
Rekommenderat värde är 1,0 vilket används i Sverige. Säkerhetsfaktorn, γn, som används i BBK 04 
(2006) används inte i EN 1992-1-1 (2005). 

Den dimensionerande draghållfastheten, fctd, beräknas enligt EN 1992-1-1 (2005), avsnitt 3.1.6, som 

    
c

ctkct
ctd

f
f

γ
α 05,0,⋅

=      (C.8) 

Partialfaktorn, γc, hämtas ur avsnitt 2.4.2.4, tabell 2.1N. 

Tabell C.1 Jämförande tabell mellan BBK 04 (2006) och EN1992-1-1 (2004). 
 
BBK 04 

 
εcu 

 
η 

 
γm,btg 

 
γn  

 
fcck 

[MPa]

 
fccd 

[MPa]

 
fctk 

[MPa] 

 
fctd 

[MPa]

 
γm,btg 

 
Eck 

[GPa] 

 
Ecd 

[GPa]

  0,0035 1 1,5 1,2 30,5 16,9 2 1,11 1,2 33 22,9 

 
Eurokod 

 
εcu3 

 
αcc=αct 

 
γc 

 
- 

 
fck 

[MPa]

 
fcd 

[MPa]

 
fctk, 0,05 
[MPa] 

 
fctd 

[MPa]

 
- 

 
- 

 
Ecm 

[GPa]

  0,0035 1 1,5 - 30 20 2 1,33 - - 33 

 

C.1.3.2 Materialvärden, slakarmering 

Armeringens dimensionerande draghållfastheten, fyd, beräknas enligt EN 1992-1-1 (2005), avsnitt 3.2.7 
enligt den lägre kurvan B utan töjningsbegränsning i figur 3.8 som 

    
S

yk
yd

f
f

γ
=       (C.9) 

Partialfaktorn, γS, fås enligt avsnitt 2.4.2.4, tabell 2.1N och armeringsegenskaper finns att utläsa i Annex 
C.   

Dimensionerande elasticitetsmodul, Es, sätts till 200 GPa enligt EN 1992-1-1 (2005), avsnitt 3.2.7.  

Tabell C.2 Jämförande tabell mellan BBK 04 (2006) och EN 1992-1-1 (2004). 

 
BBK 04 

 
γm,stål 

 
fyk 

[MPa] 
 

 
fst  

[MPa] 

 
γm,E, stål 

 
Esk 

[GPa] 

 
Esd 

[GPa] 

  1,15 500 362 1,05 200 159 
 
Eurokod 

 
γS 

 
fyk 

 
fyd 

 
- 

 
- 

 
Es 

[GPa] 

  1,15 400-600 348-522 - - 200 
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C.1.3.3 Materialvärden, spännarmering 

För förspänd armering beräknas den dimensionerande draghållfastheten, fpd enligt EN 1992-1-1 (2005), 
avsnitt 3.3.6, enligt den lägre kurvan B utan töjningsbegränsning i figur 3.10 som 

    
S

kp
pd

f
f

γ
1,0=      (C.10) 

Där fp0,1k är 0,1 % av spännarmeringens karakteristiska draghållfasthet, fpk. Partialfaktorn, γS, fås enligt 
avsnitt 2.4.2.4, tabell 2.1N. Det karakteristiska draghållfasthetsvärdet, fpk, fås enligt EN 10138 (2000). 

Spännarmeringens dimensionerande elasticitetsmodul, Ep, fås enligt EN 1992-1-1 (2005), avsnitt 3.3.6, 
till 205 MPa. 

Tabell C.3 Jämförande tabell mellan BBK 04 (2006) och EN 1992-1-1 (2004). 
 
BBK 04 

 
γm,stål 

 
fyk, fsp 
[MPa] 

 
fyd, fsp 
[MPa] 

 
Esk, fsp 
[GPa] 

 
Esd, fsp 
[GPa] 

  1,15 1550 1123 195 155 
 
Eurokod 

 
γS 

 
fp0,1k 

[MPa] 

 
fpk 

[MPa] 

 
- 

 
Ep  

  1,15 1580 1374 - 205 

 

C.1.4 Övriga förutsättningar 

C.1.4.1 Livslängsklass 

Livslängdsklasser definieras i SS 13 70 10 (2002), avsnitt 3.3. 

C.1.4.2 Exponeringsklass och basmått 

Exponeringsklass fås enligt EN 1992-1-1 (2005), avsnitt 4 tabell 4.1. Täckande betongskikt beräknas 
enligt EN 1992-1-1 (2005), avsnitt 4.4.1.1, 4.4.1.2 och 4.4.1.3 enligt 

    devnom ccc Δ+= min      (C.11) 

cmin är minimimått och Δcdev är en parameter med hänsyn till acceptabel avvikelse och väljs för Sverige 
till 10 mm enligt rekommenderat värde i Eurokod ty ingen hänvisning i nationella annexet VVFS 
2008:167 (2008) finns. cmin beräknas enligt 

    { }mmccc durb 10,,max min,min,min =     (C.12) 

Där cmin,b beror av vidhäftningen, cmin,dur, beror av beständighet och kan ökas eller reduceras till följd av 
säkerhet, stålkvalitet och övrigt skydd. cmin,dur bestäms i VVFS 2008:167 (2008), kapitel 21 § 4 som 
nödvändigt täckande betongskikt med hänsyn till konstruktionens livslängd. 

C.1.4.3 Spricksäkerhetsfaktor 

EN 1992-1-1 (2005), avsnitt 7.3.1, hänvisar till det nationella annexet för spricksäkerhetsfaktorn, ζ, 
vilken då fås enligt VVFS 2008:167 (2008), kapitel 21 Tabell c. 

C.2 Dimensionering 

C.2.1 Brottgränstillstånd 

I Eurokod EN 1992-1-1 (2005), kapitel 6 beräknas brottgränstillstånd med hänsyn till böjning med och 
utan normalkraft, tvärkraft, flänsskjuvning, skjuvning i fogar, vridning, genomstansning, dimensionering 
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med fackverksanalogi – dragstag, strävor och noder, lokalt tryck samt utmattning. Nedan redovisas de 
delar som behandlats i denna studie. 

C.2.1.1 Kontroll av momentkapacitet 

Bärförmåga mot moment 
EN 1992-1-1 (2005), avsnitt 6.1, hänvisar vidare till EN 1992-1-1 (2005), avsnitt 3.1.2 och 3.1.7 för 
tvärsnittsanalys. Enligt avsnitt 3.1.7, figur 3.5 och ekvation 3.19-3.22, kan balansberäkningen för den 
tryckande kraften, FT

Rd, och dragande kraften, FD
Rd, för normal, ej höghållfast betong (klass C12/15 - 

C50/60) beräknas enligt    

    xfF cdc ⋅⋅⋅= λη      (C.13) 

    SSD AF ⋅= σ      (C.14) 
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Därefter kan x beräknas enligt  

    
λη

σ
⋅⋅

⋅
=

cd

ss

f
A

x      (C.15) 

Om σs väljs som fyd kan sedan kontrollen för att armeringen flyter utföras såsom 

    sycus x
xd εεε >⋅

−
=      (C.16) 

Se specifika villkor i EN 1992-1-1 (2005), avsnitt 6.1 (8)  för extern spännarmering. 

    Mängden minimiarmering som erfordras vid beräkning av momentkapacitet återfinns i EN 1992-1-1 
(2005), avsnitt 9.3.1. 

Flänsmedverkan 
I EN 1992-1-1 (2005), avsnitt 5.3 behandlas medverkande flänsbredd.  

Flänsavskiljning  
Enligt EN 1992-1-1 (2005), avsnitt 6.2.4, beräknas skjuvning mellan liv och fläns enligt 
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Där hfl är tjockleken på flänsen, Δx är flänsens längd längs balken med ett maximalt värde på halva 
sträckan mellan momentnollpunkt och momentmax eller avståndet mellan två närstående punktlaster. 
ΔFd är förändringen av normalkraften över längden Δx.  

    Om villkoret VEd≤k⋅fctd uppfylls krävs ingen extra armering i flänsen. k=0,4 är det rekommenderade 
värdet enligt Eurokod.  
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Storleken på den tvärgående böjarmeringsarean per meter beräknas enligt 

    
ydf

flEd

f

Sf

f
hV

s
A

⋅

⋅
=

θcot
     (C.18) 

För att inte krossbrott skall uppkomma i flänsen behöver följande villkor uppfyllas 

    ffcdEd fV θθν cossin ⋅⋅⋅≤     (C.19) 

Värdet för θf baseras på valet av cotθ och följer det rekommenderade värdet enligt 

    2cot1 ≤≤ fθ  för tryckt fläns (45o ≤ θf ≤ 26,5o ) 

    25,1cot1 ≤≤ fθ  för dragen fläns (45o ≤ θf ≤ 38,6o ) 

Flänsböjning 
Flänsböjning behandlas ej i Eurokod, Rosell (2008). 

C.2.1.2 Kontroll av kombinerad tvärkrafts- och vridkapacitet 

EN 1992-1-1 (2005), avsnitt 6.2, behandlar kontroll av tvärkraftskapacitet. Eftersom beräkningen enligt 
BBK 04 (2006) utförts enligt den alternativa metoden, som är en implementering enligt Eurokod, är 
metoderna desamma, se Bilaga B. Det som skiljer är dock benämningarna på vissa parametrar, se Tabell 
C.3.  

Tabell C.4 Skillander i benämning mellan BBK 04 och Eurokod.  
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VRds 

 
Asv 

 
fsv 

 
β 

 
αc 

 
ν 

 
Vi 

 
VSd

 
Eurokod 

 
VRd,s 

 
Asw 

 
fywd 

 
α 

 
αcw 

 
ν1

 
Vccd+Vtd

 
VEd

 

I EN1992-1-1 (2005), avsnitt 6.2.2 ekvation 6.6N och avsnitt 6.2.3 ekvation 6.10aN och 6.10bN 
beräknas reduktionsfaktorn, ν1, för sprucken betong såsom 
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Värdet på cotθ begränsas 1<cotθ<3 enligt VVFS 2008:167 (2008), kapitel 21 § 8, för spännarmerade 
konstruktioner. 

Mängden minimiarmering som erfordras återfinns i EN 1992-1-1 (2005), avsnitt 9.3.2. 

C.2.1.3 Längsgående vridarmering 

I EN1992-1-1 (2005), avsnitt 6.3.2, beskrivs dimensionering av vridarmering. Med ekvation 6.28 
bestäms erforderlig armeringsarea på samma vis som vid i beräkningarna enligt BBK 04 (2006), se Bilaga 
B.  
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C.2.1.4 Förtagningar 

I kapitel 10, EN1992-1-1 (2005), behandlas regler för prefabricerade element. Under avsnitt 10.9.4.4 
(1), för dimensionering av förtagningar med avseende på tvärkraft, kan dessa, för prefabricerade 
segment, kontrolleras enligt EN1992-1-1 (2005), avsnitt 6.2.5. Följande uttryck skall uppfyllas 

    RdiEdi VV ≤       (C.20) 

Där VEdi är lasteffekten av skjuvspänningen i fogytan och VRdi är erforderlig bärförmåga hos 
förtagningarna. Lasteffekten beräknas enligt 
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β är förhållandet mellan den längsgående kraften i den tillkommande fogytan och den totala 
längsgående kraften genom fogen. VEd är lasteffekt av skjuvkraft i fogen, z är hävarmen för de 
sammansatta delarna och bi är den lastbärande delen av förtagningarna, se figur 6.8 i EN1992-1-1 
(2005), avsnitt 6.2.5.  

    ( ) cdydnctdRdi fffcV ⋅⋅≤+⋅⋅⋅+⋅+⋅= νααμρσμ 5,0cossin   (C.22) 

c och μ beror av fogytornas ojämnheter och sätts till 0,25 och 0,5 för prefabricerade element gjutna 
med stålform vilket medför mycket släta fogytor. Detta är en förutsättning vid användning av torrfog. 
σn är spänningen orsakad av den minsta yttre normalkraften på tvärsnittet som kan uppkomma samtidigt 
som skjuvkraften. σn är positiv vid tryck mindre än 0,6⋅fcd och negativ vid drag. Om σn är i drag sätts 
termen c⋅fctd till 0. ρ = As/Ai där As är börjarmeringsarean som korsar fogen inkluderat skjuvarmering 
och Ai är förtagningarnas area. α definieras i EN1992-1-1 (2005), avsnitt 6.2.5 se Figur C.4, som 
vinkeln för förtagningarna och begränsas till 45o≤α≤90o. ν är en reduceringsfaktor för hållfastheten och 
beräknas enligt avsnitt C.2.1.2.   

 

Figur C.4 Förtagningsarea och krafter enligt EN1992-1-1 (2004). 

C.2.2 Bruksgränstillstånd 

Regler för bruksgränstillstånd finns i EN1992-1-1 (2005), kapitel 7. Vad som kontrolleras är 
spänningsbegränsningar, för stål och betong, sprickbegränsningar i form av minimiarmering med 
tabellmetoden eller med beräkningar, samt kontroll och begränsning av nedböjning.  

C.2.2.1 Spännarmering 

Se EN1992-1-1 (2005), avsnitt 10.3.2 för förspänd armering i prefabricerad betong, i övrigt se avsnitt 
C.1.1.1 om spännkraft. 

C.2.2.2 Huvuddragspänning 

Tryckspänningarna i ett tvärsnitt begränsas till k1⋅fck enligt EN1992-1-1 (2005), avsnitt 7.2 (2). I Sverige 
används det rekommenderade värdet på k1=0,6. Kravet på sprickfrihet uppfylls ej enligt EN1992-1-1 
(2005), avsnitt 7.3.2 (4), om huvudspänningarna i tvärsnittets dragzon understiger σct,p där  
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Spricksäkerhetsfaktorn ζ hämtas ur VVFS 2008:167 (2008), kapitel 21 Tabell c. 

C.2.2.3 Begränsning av skjuvsprickor i fläns 

Begränsning av skjuvsprickor i fläns behandlas inte i något särskilt avsnitt i Eurokod. För att begränsa 
sprickbildning tillämpas istället minimiarmering, se avsnitt C.2.1.2. 
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Bilaga D Strip Step 3 

D.1 Indata 

9000 STRIP-STEP3                                                      
9200 Systemberakning overbyggnad  
9300 Indatafil B2063N.IN3 
9002           0 
3000 RAM 
3010 100000    33000000  0.417     1 
3030 102  BALK N 
3032 0.000          0.016     -0.001    2.800     527582.8  516644    
1941343 
3033 547495                             
3032 2.65           0.016     -0.001    2.800     537971.4  516644    
1941343 
3033 547495                           
3032 2.75           0.016     0.0000    2.800     537971.4  490610    
1886005 
3033 505555                             
3032 36.95          0.017     0.0000    2.800     534259.3  490610    
1886005 
3033 505555                           
3032 37.050         0.017     -0.003    2.800     534259.3  552531    
2006791 
3033 608075                             
3032 39.000         0.016     -0.003    2.800     511582.5  552531    
2006791 
3033 608075                            
3030 203  BALK N 
3032 0.000          0.016     -0.003    2.800     511582.5  552531    
2006791 
3033 608075                             
3032 2.35           0.016     -0.003    2.800     532559.9  552531    
2006791 
3033 608075                            
3032 2.45           0.016     0.0000    2.800     532559.9  490610    
1886005 
3033 505555                             
3032 45.25          0.017     0.0000    2.800     534259.3  490610    
1886005 
3033 505555                             
3032 45.35          0.017     -0.003    2.800     534259.3  552531    
2006791 
3033 608075                             
3032 47.330         0.014     -0.009    2.800     511582.5  552531    
2006791 
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3033 608075                           
3030 304  BALK N 
3032 0.000          0.014     -0.009    2.800     511582.5  552531    
2006791 
3033 608075                             
3032 2.32           0.014     -0.003    2.800     532559.9  552531    
2006791 
3033 608075                             
3032 2.42           0.014     0.0000    2.800     521395.0  490610    
1886005 
3033 505555                             
3032 45.217         0.016     0.0000    2.800     534259.3  490610    
1886005 
3033 505555                            
3032 45.317         0.016     -0.003    2.800     534259.3  552531    
2006791 
3033 608075                            
3032 47.330         0.014     -0.009    2.800     511582.5  552531    
2006791 
3033 608075                             
3030 405  BALK N 
3032 0.000          0.014     -0.009    2.800     511582.5  552531    
2006791 
3033 608075                             
3032 2.287          0.014     -0.003    2.800     532559.9  552531    
2006791 
3033 608075                             
3032 2.387          0.014     0.0000    2.800     521395.0  490610    
1886005 
3033 505555                             
3032 45.184         0.016     0.0000    2.800     534259.3  490610    
1886005 
3033 505555                             
3032 45.284         0.016     -0.003    2.800     534259.3  552531    
2006791 
3033 608075                            
3032 47.330         0.014     -0.009    2.800     511582.5  552531    
2006791 
3033 608075                             
3030 506  BALK N 
3032 0.000          0.014     -0.009    2.800     511582.5  552531    
2006791 
3033 608075                             
3032 2.254          0.014     -0.003    2.800     532559.9  552531    
2006791 
3033 608075                             
3032 2.354          0.014     0.0000    2.800     521395.0  490610    
1886005 
3033 505555                             
3032 45.163         0.016     0.0000    2.800     534259.3  490610    
1886005 
3033 505555                             
3032 45.263         0.016     -0.003    2.800     534259.3  552531    
2006791 
3033 608075                             
3032 47.330         0.017     -0.003    2.800     511582.5  552531    
2006791 
3033 608075                             
3030 607  BALK N 
3032 0.000          0.016     -0.003    2.800     511582.5  552531    
2006791 



Bilaga D 
 

119 

3033 608075                             
3032 2.233          0.016     -0.003    2.800     532559.9  552531    
2006791 
3033 608075                            
3032 2.333          0.016     0.0000    2.800     532559.9  490610    
1886005 
3033 505555                             
3032 27.93          0.017     0.0000    2.800     534259.3  490610    
1886005 
3033 505555                             
3032 28.03          0.017     -0.001    2.800     534259.3  516644    
1941343 
3033 547495                            
3032 30.680         0.016     -0.001    2.800     527582.8  516644    
1941343 
3033 547495                              
3030 118  BALK N              0.417    
3032 0                        0         9.900     100000    1000000   
1000000   
3033 505000                                 
3032 1.7500                             9.900     100000    1000000   
1000000         
3033 505000 
3030 809  BALK N              0.417    
3032 0                        0         1.100     090000    033300    
250000    
3033 330000                                 
3032 16.741                             1.100     090000    033300    
250000     
3033 330000 
3032 18.441                             2.233     970000    384000    
1310000     
3033 650000 
3030 1011 BALK N              0.417    
3032 0                        0         1.100     090000    033300    
250000  
3033 330000                                                               
3032 17.032                             1.100     090000    033300    
250000   
3033 330000                                                               
3032 18.732                             2.233     970000    384000    
1310000   
3033 650000 
3030 1213 BALK N              0.417    
3032 0                        0         1.100     090000    033300    
250000  
3033 330000                                                               
3032 17.396                             1.100     090000    033300    
250000   
3033 330000                                                               
3032 19.096                             2.233     970000    384000    
1310000   
3033 650000 
3030 1415 BALK N              0.417    
3032 0                        0         1.100     090000    033000    
250000  
3033 330000                                                               
3032 17.760                             1.100     090000    033000    
250000   
3033 330000                                                               
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3032 19.460                             2.233     970000    384000    
1310000  
3033 650000 
3030 1617 BALK N              0.417    
3032 0                        0         1.100     090000    033000    
250000 
3033 330000                                                               
3032 11.524                             1.100     090000    033000    
250000  
3033 330000                                                               
3032 13.124                             2.233     970000    384000    
1310000   
3033 650000   
3040 R18  1000000   0         0         0         0         FRI       FRI 
3040 R19  1000000   FRI       0         0         0         FRI       FRI 
3040 L8   1000000   0         0         0         FRI       FRI       0 
3040 L16  1000000   0         0         FRI       FRI       FRI       0 
3040 R9   1000000   11.340    6.340     0.139     0.021     0.045     0.637 
3040 R11  1000000   17.550    12.15     0.349     0.038     0.091     0.934 
3040 R13  1000000   17.045    11.55     0.317     0.035     0.085     0.925 
3040 R15  1000000   9.970     8.840     0.178     0.036     0.032     0.360 
3040 R17  1000000   0         0         0         0         0         0 
3060 1         0.000     0         46.390 
3062                                              102            2 
3062                                              118            18 
3060 2         39.000    0         46.491 
3062                                              203            3 
3062                                              118            8 
3060 3         86.330    0         46.782 
3062                                              304            4 
3062                                              118            10 
3060 4         133.660   0         47.146 
3062                                              405            5 
3062                                              118            12 
3060 5         180.990   0         47.510 
3062                                              506            6 
3062                                              118            14 
3060 6         228.320   0         47.874 
3062                                              607            7 
3062                                              118            16 
3060 7         259.000   0         48.110 
3062                                              118            19 
3060 18        0.000     0         44.640 
3062 R18 
3060 8         39.000    0         44.741 
3062 L8                                           809            9 
3060 9         39.000    0         26.300 
3062 R9 
3060 10        86.330    0         45.032 
3062 L8                                           1011           11 
3060 11        86.330    0         26.300 
3062 R11 
3060 12        133.660   0         45.396 
3062 L8                                           1213           13 
3060 13        133.660   0         26.300 
3062 R13 
3060 14        180.990   0         45.760 
3062 L8                                           1415           15 
3060 15        180.990   0         26.300 
3062 R15 
3060 16        228.320   0         46.124 
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3062 L16                                          1617           17 
3060 17        228.320   0         33.000 
3062 R17 
3060 19        259.000   0         46.360 
3062 R19 
3070 EGT-B1    1    2    0.0                                UTBR 
3072                     147       G 
3070                     2.65                               UTBR 
3072                     147       G 
3070                     2.75                               UTBR 
3072                     136       G 
3070                     36.95                              UTBR 
3072                     136       G 
3070                     37.05                              UTBR 
3072                     162       G 
3070                     39                                 UTBR 
3072                     162       G 
3070           2    3    0.0                                UTBR 
3072                     162       G 
3070                     2.35                               UTBR 
3072                     162       G 
3070                     2.45                               UTBR 
3072                     136       G 
3070                     45.25                              UTBR 
3072                     136       G 
3070                     45.35                              UTBR 
3072                     162       G 
3070                     46.73                              UTBR 
3072                     250       G 
3070                     47.33                              UTBR 
3072                     250       G 
3070           3    4    0.0                                UTBR 
3072                     250       G 
3070                     0.6                                UTBR 
3072                     250       G 
3070                     2.32                               UTBR 
3072                     162       G 
3070                     2.42                               UTBR 
3072                     136       G 
3070                     45.217                             UTBR 
3072                     136       G 
3070                     45.317                             UTBR 
3072                     162       G 
3070                     46.73                              UTBR 
3072                     250       G 
3070                     47.33                              UTBR 
3072                     250       G 
3070           4    5    0.0                                UTBR 
3072                     250       G 
3070                     0.6                                UTBR 
3072                     250       G 
3070                     2.287                              UTBR 
3072                     162       G 
3070                     2.387                              UTBR 
3072                     136       G 
3070                     45.184                             UTBR 
3072                     136       G 
3070                     45.284                             UTBR 
3072                     162       G 
3070                     46.73                              UTBR 
3072                     250       G 
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3070                     47.33                              UTBR 
3072                     250       G 
3070           5    6    0.0                                UTBR 
3072                     250       G 
3070                     0.6                                UTBR 
3072                     250       G 
3070                     2.254                              UTBR 
3072                     162       G 
3070                     2.354                              UTBR 
3072                     136       G 
3070                     45.163                             UTBR 
3072                     136       G 
3070                     45.263                             UTBR 
3072                     162       G 
3070                     47.33                              UTBR 
3072                     162       G 
3070           6    7    0.0                                UTBR 
3072                     162       G 
3070                     2.233                              UTBR 
3072                     162       G 
3070                     2.333                              UTBR 
3072                     136       G 
3070                     27.93                              UTBR 
3072                     136       G 
3070                     28.03                              UTBR 
3072                     147       G 
3070                     30.68                              UTBR 
3072                     147       G 
3070 EGT-FPK   1    2    0.0                                UTBR 
3072                     0         G                             
3070                     30.6                               UTBR 
3072                     0         G                             
3070                     30.7                               UTBR 
3072                     97        G                             
3070                     31.7                               UTBR 
3072                     97        G                             
3070                     31.8                               UTBR 
3072                     0 
3070                     39.0                               UTBR 
3072                     0         G                             
3070           2    3    0.0                                UTBR 
3072                     0         G                             
3070                     8.9                                UTBR 
3072                     0         G                             
3070                     9.0                                UTBR 
3072                     97        G                             
3070                     10.0                               UTBR 
3072                     97        G                             
3070                     10.1                               UTBR 
3072                     0         G                             
3070                     37.3                               UTBR 
3072                     0         G                             
3070                     37.4                               UTBR 
3072                     97        G                             
3070                     38.4                               UTBR 
3072                     97        G                             
3070                     38.5                               UTBR 
3072                     0         G                             
3070                     47.33                              UTBR 
3072                     0         G                             
3070           3    4    0.0                                UTBR 
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3072                     0         G                             
3070                     8.9                                UTBR 
3072                     0         G                             
3070                     9.0                                UTBR 
3072                     97        G                             
3070                     10.0                               UTBR 
3072                     97        G                             
3070                     10.1                               UTBR 
3072                     0         G                             
3070                     37.3                               UTBR 
3072                     0         G                             
3070                     37.4                               UTBR 
3072                     97        G                             
3070                     38.4                               UTBR 
3072                     97        G                             
3070                     38.5                               UTBR 
3072                     0         G                             
3070                     47.33                              UTBR 
3072                     0         G                             
3070           4    5    0.0                                UTBR 
3072                     0         G                             
3070                     8.9                                UTBR 
3072                     0         G                             
3070                     9.0                                UTBR 
3072                     97        G                             
3070                     10.0                               UTBR 
3072                     97        G                             
3070                     10.1                               UTBR 
3072                     0         G                             
3070                     37.3                               UTBR 
3072                     0         G                             
3070                     37.4                               UTBR 
3072                     97        G                             
3070                     38.4                               UTBR 
3072                     97        G                             
3070                     38.5                               UTBR 
3072                     0         G                             
3070                     47.33                              UTBR 
3072                     0         G                             
3070           5    6    0.0                                UTBR 
3072                     0         G                             
3070                     8.9                                UTBR 
3072                     0         G                             
3070                     9.0                                UTBR 
3072                     97        G                             
3070                     10.0                               UTBR 
3072                     97        G                             
3070                     10.1                               UTBR 
3072                     0         G                             
3070                     37.3                               UTBR 
3072                     0         G                             
3070                     37.4                               UTBR 
3072                     97        G                             
3070                     38.4                               UTBR 
3072                     97        G                             
3070                     38.5                               UTBR 
3072                     0         G                             
3070                     47.33                              UTBR 
3072                     0         G                             
3070           6    7    0.0                                UTBR 
3072                     0         G                             
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3070                     5.5                                UTBR 
3072                     0         G                             
3070                     5.6                                UTBR 
3072                     97        G                             
3070                     6.6                                UTBR 
3072                     97        G                             
3070                     6.7                                UTBR 
3072                     0         G                             
3070                     30.68                              UTBR 
3072                     0         G                             
3070 EGT-LF    1    2    0                                  KONC 
3072                     95        G                             
3070           6    7    30.68                              KONC 
3072                     95        G                             
3070 EG-ROR    1    7                   3.65                UTBR 
3072                     2.872     G                             
3070 BEL       1    7                                       UTBR 
3072                     19.3      G                             
3070 BR-H      1    7                             0.975     UTBR 
3072 3.09                          XYZ                           
3070 LOG-1     1    2    0              0         0.975     KONC 
3072 90                            XYZ                           
3070 LOG-7     6    7    30.706         0         0.975     KONC 
3072 90                            XYZ                           
3070 SIDO1     1    2    0              0         0.975     KONC 
3072           200                 XYZ                          
3070 SIDO2     2    3    0              0         0.975     KONC 
3072           200                 XYZ                           
3070 SIDO3     3    4    0              0         0.975     KONC 
3072           200                 XYZ 
3070 SIDO4     4    5    0              0         0.975     KONC 
3072           200                 XYZ 
3070 SIDO5     5    6    0              0         0.975     KONC 
3072           200                 XYZ 
3070 SIDO6     6    7    0              0         0.975     KONC 
3072           200                 XYZ 
3070 SIDO7     6    7    30.68          0         0.975     KONC 
3072           200                 XYZ 
3070 VIND-OB   1    2    0              0         0.575     UTBR 
3072           8.3                 XYZ 
3070           1    2    39.000         0         0.575     UTBR 
3072           10.1                XYZ                            
3070           2    3    0              0         0.575     UTBR 
3072           10.1                XYZ 
3070           2    3    47.331         0         0.575     UTBR 
3072           10.1                XYZ 
3070           3    4    0              0         0.575     UTBR 
3072           10.1                XYZ 
3070           3    4    47.331         0         0.575     UTBR 
3072           10.1                XYZ 
3070           4    5    0              0         0.575     UTBR 
3072           10.1                XYZ 
3070           4    5    47.331         0         0.575     UTBR 
3072           10.1                XYZ 
3070           5    6    0              0         0.575     UTBR 
3072           10.1                XYZ 
3070           5    6    47.331         0         0.575     UTBR 
3072           10.1                 XYZ 
3070           6    7    0              0         0.575     UTBR 
3072           10.1                XYZ 
3070           6    7    30.681         0         0.575     UTBR 
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3072           8.3                 XYZ 
3070 VIND-P    8    9    0              0         0         UTBR 
3072           2.3                 XYZ 
3070           8    9    6.641          0         0         UTBR 
3072           2.0                 XYZ      
3070           8    9    16.641         0         0         UTBR 
3072           2.0                 XYZ      
3070           10   11   0              0         0         UTBR 
3072           2.3                 XYZ 
3070           10   11   6.932          0         0         UTBR 
3072           2.0                 XYZ      
3070           10   11   16.932         0         0         UTBR 
3072           2.0                 XYZ      
3070           12   13   0              0         0         UTBR 
3072           2.3                 XYZ 
3070           12   13   7.296          0         0         UTBR 
3072           2.0                 XYZ      
3070           12   13   17.296         0         0         UTBR 
3072           2.0                 XYZ      
3070           14   15   0              0         0         UTBR 
3072           2.3                 XYZ 
3070           14   15   7.660          0         0         UTBR 
3072           2.0                 XYZ      
3070           14   15   17.660         0         0         UTBR 
3072           2.0                 XYZ    
3070           16   17   0              0         0         UTBR 
3072           2.3                 XYZ 
3070           16   17   1.524          0         0         UTBR 
3072           2.0                 XYZ      
3070           16   17   11.524         0         0         UTBR 
3072           2.0                 XYZ    
3090 T+                  1    7                   24 
3090 T-                  1    7                   -32  
3090 KRYMP               1    7                   -25 
3090 dT+                 1    7                             10 
3090 dT-                 1    7                             -5  
3100 STFV2     9    0         0         -0.010 
3100 STFV3     11   0         0         -0.010 
3100 STFV4     13   0         0         -0.010 
3100 STFV5     15   0         0         -0.010 
3100 STFH2     9    0.010     0         0 
3100 STFH3     11   0.010     0         0 
3100 STFH4     13   0.010     0         0 
3100 STFH5     15   0.010     0         0 
3110 FBH  1    7                                  -3.00     -3.00 
3110 FBV  1    7                                  3.00      3.00 
3110 FBM  1    7                                  0.00      0.00 
3120 UTB-1                                     12        0 
3120 UTB-2                                     9         0 
3120 UTB-3                                     6         0 
3120 AX1F1     0         250       250 
3120 AX23F1    0         0         0 
3120           6         250       250 
3120           7.5       250       250 
3120           13.5      0         0 
3120 AX1F2     0         170       170 
3120 AX23F2    0         0         0 
3120           6         170       170 
3120           7.5       170       170 
3120           13.5      0         0 
3120 AXU1      0.0       150       0 
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3120           1.5       150       0 
3120           7.5       0         0 
3120 AXU2      0.0       180       0 
3120           2.0       180       0 
3120           8.0       0         0 
3120 KL-AXEL   0         160       160 
3120 BOGGIE-B  0         114.4     114.4 
3120           1.0       114.4     114.4 
3120 BOGGIE-C  0         130       130 
3120           1.3       130       130 
3120 BOGGIE-D  0.00      143 
3120           1.80      143 
3120 BOGGIE-E  0         101.4     101.4 
3120           1.0       101.4     101.4 
3120           2.0       101.4     101.4 
3120 BOGGIE-F  0.00      114.4 
3120           1.30      114.4 
3120           2.60      114.4 
3120 BOGGIE-G1                               5         0 
3120 BOGGIE-G2 0                             0 
3120           2.5       114.4     114.4 
3120           4.9       114.4     114.4 
3120           6.2       114.4     114.4 
3120           7.5       114.4     114.4 
3120           10.0                          5         0 
3120           12.5 
3120 BOGGIE-G3                               5         0 
3120 BOGGIE-G4 0                             5         0 
3120           2.5 
3120           5.0       114.4     114.4 
3120           7.4       114.4     114.4 
3120           8.7       114.4     114.4 
3120           10.0      114.4     114.4 
3120           12.5                          0 
3120 BOGGIE-G5                               5         0 
3120 BOGGIE-H1                               5         0 
3120 BOGGIE-H2 0                             0 
3120           2.5       143       143 
3120           5.5       130       130 
3120           6.8       130       130 
3120           9.3 
3120 BOGGIE-H3 0                             0 
3120           2.5       114.4     143 
3120           3.8       114.4     114.4 
3120           5.1       114.4     114.4 
3120           7.6 
3120 BOGGIE-H4                               5         0 
3120 BOGGIE-I1                               5         0 
3120 BOGGIE-I2 0                             0 
3120           2.5       114.4     114.4 
3120           6.3       143       143 
3120           8.1       143       143 
3120           10.1 
3120 BOGGIE-I3 0                             0 
3120           2.0       143       143 
3120           3.8       143       143 
3120           7.4       85.8      85.8 
3120           8.4       85.8      85.8 
3120           10.9 
3120 BOGGIE-I4                               5         0 
3120 KL-UTB                                  5         0 
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3130 UTB-1H                        FBH            UTB-1 
3130 UTB-1V                        FBV            UTB-1 
3130 UTB-2H                        FBM            UTB-2 
3130 UTB-2V                        FBM            UTB-2 
3130 UTB-3H                        FBV            UTB-3 
3130 UTB-3V                        FBH            UTB-3 
3130 AF1-12H                       FBH            AX1F1     FRI       
AX23F1 
3130 AF1-21H                       FBH            AX23F1    FRI       AX1F1 
3130 AF1-12V                       FBV            AX1F1     FRI       
AX23F1 
3130 AF1-21V                       FBV            AX23F1    FRI       AX1F1 
3130 AF2-12H                       FBM            AX1F2     FRI       
AX23F2 
3130 AF2-21H                       FBM            AX23F2    FRI       AX1F2 
3130 AF2-12V                       FBM            AX1F2     FRI       
AX23F2 
3130 AF2-21V                       FBM            AX23F2    FRI       AX1F2 
3130 AXL-12HU                      FBH            AXU1      FRI       AXU2 
3130 AXL-21HU                      FBH            AXU2      FRI       AXU1 
3130 AXL-12VU                      FBV            AXU1      FRI       AXU2 
3130 AXL-21VU                      FBV            AXU2      FRI       AXU1 
3130 KL-AX-H1                      FBH            KL-AXEL 
3130 BOGG-B-H1                     FBH            BOGGIE-B 
3130 BOGG-C-H1                     FBH            BOGGIE-C 
3130 BOGG-D-H1                     FBH            BOGGIE-D 
3130 BOGG-E-H1                     FBH            BOGGIE-E 
3130 BOGG-F-H1                     FBH            BOGGIE-F 
3130 BOGG-G-H1                     FBH            BOGGIE-G1 BOGGIE-G2 FRI 
3130                                              BOGGIE-G4 BOGGIE-G5 
3130 BOGG-H-H1                     FBH            BOGGIE-H1 BOGGIE-H2 FRI 
3130                                              BOGGIE-H3 BOGGIE-H4 
3130 BOGG-I-H1                     FBH            BOGGIE-I1 BOGGIE-I2 FRI 
3130                                              BOGGIE-I3 BOGGIE-I4 
3130 KL-AX-H2                      FBM            KL-AXEL 
3130 BOGG-B-H2                     FBM            BOGGIE-B 
3130 BOGG-C-H2                     FBM            BOGGIE-C 
3130 BOGG-D-H2                     FBM            BOGGIE-D 
3130 BOGG-E-H2                     FBM            BOGGIE-E 
3130 BOGG-F-H2                     FBM            BOGGIE-F 
3130 BOGG-G-H2                     FBM            BOGGIE-G1 BOGGIE-G2 FRI 
3130                                              BOGGIE-G4 BOGGIE-G5 
3130 BOGG-H-H2                     FBM            BOGGIE-H1 BOGGIE-H2 FRI 
3130                                              BOGGIE-H3 BOGGIE-H4 
3130 BOGG-I-H2                     FBM            BOGGIE-I1 BOGGIE-I2 FRI 
3130                                              BOGGIE-I3 BOGGIE-I4 
3130 KL-UTB-H3                     FBV            KL-UTB 
3130 KL-AX-V1                      FBV            KL-AXEL 
3130 BOGG-B-V1                     FBV            BOGGIE-B 
3130 BOGG-C-V1                     FBV            BOGGIE-C 
3130 BOGG-D-V1                     FBV            BOGGIE-D 
3130 BOGG-E-V1                     FBV            BOGGIE-E 
3130 BOGG-F-V1                     FBV            BOGGIE-F 
3130 BOGG-G-V1                     FBV            BOGGIE-G1 BOGGIE-G2 FRI 
3130                                              BOGGIE-G4 BOGGIE-G5 
3130 BOGG-H-V1                     FBV            BOGGIE-H1 BOGGIE-H2 FRI 
3130                                              BOGGIE-H3 BOGGIE-H4 
3130 BOGG-I-V1                     FBV            BOGGIE-I1 BOGGIE-I2 FRI 
3130                                              BOGGIE-I3 BOGGIE-I4 
3130 KL-UTB-V3                     FBH            KL-UTB 
3150 0.05      0.0022              196000000 



Prefabricerade segmentbroar för väg                   
Avdelningen för byggkonstruktion, Luleå tekniska universitet 

128 

3160 FSP                 1    8    17.97               2226 
3162 1    2    0                                       -0.099 
3162           3.9                                     -0.542 
3162           7.8                                     -0.892 
3162           11.7                                    -1.192 
3162           15.6                                    -1.452 
3162           19.5                                    -1.452 
3162           23.4                                    -1.442 
3162           27.3                                    -1.192 
3162           31.2                                    -0.892 
3162           35.1                                    -0.592 
3162           39                                      -0.060 
3162 2    3    0                                       -0.060 
3162           4.733                                   -0.612 
3162           9.467                                   -0.912 
3163 2368                                              
3160 FSP                 2    8    17.97               2226 
3162 1    2    0                                       -0.099 
3162           3.9                                     -0.542 
3162           7.8                                     -0.892 
3162           11.7                                    -1.192 
3162           15.6                                    -1.452 
3162           19.5                                    -1.452 
3162           23.4                                    -1.442 
3162           27.3                                    -1.192 
3162           31.2                                    -0.892 
3162           35.1                                    -0.592 
3162           39                                      -0.060 
3162 2    3    0                                       -0.060 
3162           4.733                                   -0.612 
3162           9.467                                   -0.912 
3162           14.2                                    -1.212 
3162           18.934                                  -1.452 
3162           23.667                                  -1.452 
3162           28.4                                    -1.452 
3162           33.134                                  -1.112 
3162           37.867                                  -0.742 
3162           42.601                                  -0.342 
3162           47.334                                  0.310 
3162 3    4    0                                       0.310 
3162           4.733                                   -0.342 
3162           9.467                                   -0.752 
3163 2368                                              
3160 FSP                 3    8    17.97               2226 
3162 2    3    9.5                                     -0.912 
3162           14.2                                    -1.212 
3162           18.934                                  -1.452 
3162           23.667                                  -1.452 
3162           28.4                                    -1.452 
3162           33.134                                  -1.112 
3162           37.867                                  -0.742 
3162           42.601                                  -0.342 
3162           47.334                                  0.310 
3162 3    4    0                                       0.310 
3162           4.733                                   -0.342 
3162           9.467                                   -0.752 
3162           14.2                                    -1.122 
3162           18.934                                  -1.452 
3162           23.667                                  -1.452 
3162           28.4                                    -1.452 
3162           33.134                                  -1.192 
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3162           37.867                                  -0.792 
3162           42.601                                  -0.392 
3162           47.334                                  0.210 
3162 4    5    0                                       0.310 
3162           4.733                                   -0.342 
3162           9.467                                   -0.752 
3163 2368                                              
3160 FSP                 4    8    17.97               2226 
3162 3    4    9.5                                     -0.752 
3162           14.2                                    -1.122 
3162           18.934                                  -1.452 
3162           23.667                                  -1.452 
3162           28.4                                    -1.452 
3162           33.134                                  -1.192 
3162           37.867                                  -0.792 
3162           42.601                                  -0.392 
3162           47.334                                  0.210 
3162 4    5    0                                       0.310 
3162           4.733                                   -0.342 
3162           9.467                                   -0.752 
3162           14.2                                    -1.122 
3162           18.934                                  -1.452 
3162           23.667                                  -1.452 
3162           28.4                                    -1.452 
3162           33.134                                  -1.192 
3162           37.867                                  -0.792 
3162           42.601                                  -0.392 
3162           47.334                                  0.210 
3162 5    6    0                                       0.310 
3162           4.733                                   -0.342 
3162           9.467                                   -0.752 
3163 2368                                              
3160 FSP                 5    8    17.97               2226 
3162 4    5    9.5                                     -0.752  
3162           14.2                                    -1.122 
3162           18.934                                  -1.452 
3162           23.667                                  -1.452 
3162           28.4                                    -1.452 
3162           33.134                                  -1.192 
3162           37.867                                  -0.792 
3162           42.601                                  -0.392 
3162           47.334                                  0.210 
3162 5    6    0                                       0.310 
3162           4.733                                   -0.342 
3162           9.467                                   -0.752 
3162           14.2                                    -1.122 
3162           18.934                                  -1.452 
3162           23.667                                  -1.452 
3162           28.4                                    -1.452 
3162           33.134                                  -1.212 
3162           37.867                                  -0.912 
3162           42.601                                  -0.612 
3162           47.334                                  -0.060 
3162 6    7    0                                       -0.060 
3162           3.068                                   -0.592 
3162           6.136                                   -0.892 
3163 2368                                              
3160 FSP                 6    8    17.97               2226 
3162 5    6    9.5                                     -0.752 
3162           14.2                                    -1.122 
3162           18.934                                  -1.452 
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3162           23.667                                  -1.452 
3162           28.4                                    -1.452 
3162           33.134                                  -1.212 
3162           37.867                                  -0.912 
3162           42.601                                  -0.612 
3162           47.334                                  -0.060 
3162 6    7    0                                       -0.060 
3162           3.068                                   -0.592 
3162           6.136                                   -0.892 
3162           9.204                                   -1.192 
3162           12.272                                  -1.442 
3162           15.34                                   -1.452 
3162           18.408                                  -1.452 
3162           21.476                                  -1.192 
3162           24.544                                  -0.892 
3162           27.612                                  -0.542 
3162           30.68                                   -0.099 
3163 2368                                              
3160 FSP                 7    8    17.97               2226 
3162 6    7    6.15                                    -0.892 
3162           9.204                                   -1.192 
3162           12.272                                  -1.442 
3162           15.340                                  -1.452 
3162           18.408                                  -1.452 
3162           21.476                                  -1.192 
3162           24.544                                  -0.892 
3162           27.612                                  -0.542 
3162           30.6                                    -0.099 
3163 2368                                                     
3160 FSP                 8    3    17.97               2226   
3162 2    3    9.45                                    -1.532 
3162           14.2                                    -1.532 
3162           18.934                                  -1.532 
3162           23.667                                  -1.532 
3162           28.4                                    -1.532 
3162           33.134                                  -1.532 
3162           37.867                                  -1.532 
3163 2368                                                     
3160 FSP                 9    2    17.97               2226   
3162 3    4    9.45                                    -1.532 
3162           14.2                                    -1.532 
3162           18.934                                  -1.532 
3162           23.667                                  -1.532 
3162           28.4                                    -1.532 
3162           33.134                                  -1.532 
3162           37.867                                  -1.532 
3163 2368                                                     
3160 FSP                 10   2    17.97               2226   
3162 4    5    9.45                                    -1.532 
3162           14.2                                    -1.532 
3162           18.934                                  -1.532 
3162           23.667                                  -1.532 
3162           28.4                                    -1.532 
3162           33.134                                  -1.532 
3162           37.867                                  -1.532 
3163 2368                                                     
3160 FSP                 11   3    17.97               2226   
3162 5    6    9.45                                    -1.532 
3162           14.2                                    -1.532 
3162           18.934                                  -1.532 
3162           23.667                                  -1.532 
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3162           28.4                                    -1.532 
3162           33.134                                  -1.532 
3162           37.867                                  -1.532 
3163 2368                                                     
3160 FSP                 12   2    17.97               2226  
3162 1    2    31.300                                  0.678 
3162           35.100                                  0.678 
3162           39.000                                  0.75  
3162 2    3    0.000                                   0.75  
3162           4.733                                   0.678 
3162           9.46                                    0.678 
3163 2368                                                     
3160 FSP                 13   1    17.97               2226  
3162 2    3    37.88                                   0.678 
3162           42.601                                  0.678 
3162           47.334                                  0.75  
3162 3    4    0.000                                   0.75  
3162           4.733                                   0.678 
3162           9.46                                    0.678 
3163 2368                                                    
3160 FSP                 14   1    17.97               2226  
3162 3    4    37.88                                   0.678 
3162           42.601                                  0.678 
3162           47.334                                  0.75  
3162 4    5    0.000                                   0.75  
3162           4.733                                   0.678 
3162           9.46                                    0.678 
3163 2368                                                    
3160 FSP                 15   1    17.97               2226  
3162 4    5    37.9                                    0.678 
3162           42.601                                  0.678 
3162           47.334                                  0.75  
3162 5    6    0.000                                   0.75  
3162           4.733                                   0.678 
3162           9.46                                    0.678 
3163 2368                                                    
3160 FSP                 16   2    17.97               2226                             
3162 5    6    37.88                                   0.678 
3162           42.601                                  0.678 
3162           47.334                                  0.75  
3162 6    7    0.000                                   0.75  
3162           3.068                                   0.678 
3162           6.17                                    0.678 
3163 2368                                                    
3170 EGENVIKT       EGT-B1    STAND 1.0 
3170                EGT-LF    STAND 1.0 
3170                EG-ROR    STAND 1.0 
3170 BELEGN         BEL       STAND 1.0 
3170 FORSP-T0       FSP       STAND 1.0 
3170 BN-IV     MAXM2EGENVIKT  STAND 0.9 
3170           MAXQ3EGENVIKT  TILLF 0.1 
3170           MAXT BELEGN    STAND 0.8 
3170                BELEGN    TILLF 0.2 
3170                KRYMPNING TILLF 1.0 
3170                TRAFIK    TILLF 0.7 
3170                BROMS     TILLF 0.7 
3170                SIDOST    TILLF 0.7 
3170                VINDL     TILLF 0.6 
3170                TEMP      TILLF 0.6 
3170                LADB      TILLF 0.7 
3170                TRAFIK    TILLF 0.8      ALTER 
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3170                BROMS     TILLF 0.8      ALTER 
3170                SIDOST    TILLF 0.8      ALTER 
3170                VINDL     TILLF 0.9      ALTER 
3170                TEMP      TILLF 0.9      ALTER 
3170                LADB      TILLF 0.8      ALTER 
3170 BN-V:A    MAXM2EGENVIKT  STAND 0.95 
3170           MAXQ3EGENVIKT  TILLF 0.1 
3170           MAXT BELEGN    STAND 0.8 
3170                BELEGN    TILLF 0.4 
3170                KRYMPNING TILLF 1.0 
3170                TRAFIK    TILLF 1.0 
3170                BROMS     TILLF 0.7 
3170                SIDOST    TILLF 0.7 
3170                VINDL     TILLF 0.6 
3170                TEMP      TILLF 0.6 
3170                LADB      TILLF 0.7 
3200 1    2    10 
3200 2    3    10 
3200 3    4    10 
3200 4    5    10 
3200 5    6    10 
3200 6    7    10 
9000 STRIP-END 
 

D.1.1 Beskrivning indata  
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D.2 Resultat, brottgränstillstånd lastkombination IV:A 

Resultaten fås i de valda beräkningssnitten, se avsnitt 5.2. I Tabell D.1-D.8, i vänstra kolumnen, 
benämns dessa annorlunda där 

2.000 motsvarar stöd 2 

3.000 motsvarar stöd 3 

0.400 motsvarar fält, snitt 1 

0.500 motsvarar fält, snitt 2 

0.900 motsvarar fält, snitt vid 1/8 
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D.2.1 Maximalt moment 

Tabell D.1  

 
 

D.2.2 Maximal tvärkraft 

Tabell D.2 

 
 

D.2.3 Maximal vridning 

Tabell D.3 
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D.3 Resultat, bruksgränsgränstillstånd lastkombination V:A 

D.3.1 Maximalt moment 

 

Tabell D.4 

 
 

D.3.2 Maximal tvärkraft 

 

Tabell D.5 

 
 

D.3.3 Maximal vridning 

 

Tabell D.6 
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D.4 Resultat, förspänning 

Tabell D.7 

 
 

D.5 Resultat, egenvikt och beläggning 

Tabell D.8 
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Bilaga E Tidplan 

Övergriplig tidplan för examensarbetet

0 5 10 15 20

Veckor

Arbete med redovisning

Utvärdering av resultat

Dimensionering

Litteraturstudie

Problemformulering

Arbete med rapport

 

Figur E.1 Övergriplig tidplan. 
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Bilaga F Visualisering av segmentbron 

Denna bilaga visar bilder från 3d-visualisering av den dimensionerade segmentbron utförda i 
programmet 3ds Max.  

F.1 Fältsegment med förtagningar 

 

Figur F.1 Fältsegmentets lådtvärsnitt med förtagningar. 

F.2 Elevation av segmentbron 

 

Figur F.2 Segmentbrons elevation, ljussatt med rött ljus underifrån. 
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F.3 Spännkabelföring 

 

Figur F.3 Spännarmering inuti lådsektionen. 

 

 

Figur F.4 Spännarmering via avlänkare över stöd. 

 




