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FÖRORD 
Examensarbetet är det avslutande momentet i utbildningen civilingenjör väg- och 
vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet och motsvarar 30 högskolepoäng. Denna studie 
har utförts på initiativ av WSP Sverige AB i Örebro där arbetet har studerats och författats. 

Jag vill tacka alla de personer som har bidragit med kunskap och stöd under arbetets gång. 
Ett stort tack går till min handledare Tomas Bodin och till personalen på bro- och 
vattenbyggnadsavdelningen på WSP i Örebro för den kunskap som de har bidragit med.  

Jag vill också tacka mina klasskamrater och vänner i Luleå för den fantastiska studietiden 
vi har haft tillsammans på LTU.   
 
Luleå, november 2016 
 
Louise Fritiofsson  
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SAMMANFATTNING 
Byggsektorn i Sverige släpper ut ungefär 10 miljoner ton koldioxid varje år. För att minska 
den stora mängden koldioxid som byggsektorn släpper ut skulle det vara nödvändigt att 
undersöka närmare vilken klimatpåverkan den svenska byggverksamheten har och hur ett mer 
hållbart byggande ska gå till. Att välja trä som byggnadsmaterial kan vara en av flera 
möjligheter till att utveckla ett hållbart samhälle för dagens och framtidens behov. 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns en hållbar lösning för användning av 
trä som byggnadsmaterial i broar som projekteras för mindre vägar. En avgränsning i arbetet 
har varit att studera broar som har en spännvidd på 5-10 meter. En jämförelse av olika 
tillverkningsalternativ har utförts för att kunna identifiera det mest hållbara alternativet. I det 
här arbetet har två vägbroar av trä konstruerats under samma förutsättningar, en med 
tvärspänd platta och en bro med stålbalkar med träfarbana. Jämförelsen mellan broarna har 
skett utifrån vilken av dem som är mest miljömässigt hållbar i förhållande till 
koldioxidutsläpp. Det har även studerats vilken produktionskostnad som broarna bidrar med. 
En aktuell rörbro har även studerats för att få en uppfattning om träbroarna är ett bättre 
alternativ än rörbron. En version av en livscykelanalys har utförts på de tre broarna för att 
kunna analysera dem utifrån hur miljömässigt hållbara de är. 

För att besvara de frågor som studien behandlar har en teori- och litteraturstudie gjorts för 
att samla in relevant information och för att bearbeta den insamlade informationen har en 
analysmodell använts. Arbetet startades med att konstruera de två olika brotyperna, vilket 
gjordes från beräkningsrapporter och från byggnadsstandarder. Olika beräkningsprogram 
introducerades och användes för att kunna göra de konstruktionsberäkningar som krävs för 
broarna. För att kunna upprätta en livscykelanalys studerades teorin bakom livscykelanalyser 
och hur den teorin kan tillämpas i detta projekt på bästa möjliga sätt. En inventering har även 
utförts av de olika typer av liknande vägbroar som finns idag. Till sist analyserades rörbron på 
liknande sätt som de konstruerade broarna.  

Resultatet från inventering av broar, beräkningar och livscykelanalyser visar att den mest 
miljömässigt hållbara typen av de två konstruerade broarna är den tvärspända plattan. Detta 
för att den släpper ut minst mängd koldioxid per bro. Det har jämförts hur mycket 
koldioxidutsläpp samhället kan vinna om alla broarna som byggts per år från 2010-talet 
konstruerats som tvärspända plattor. Det resulterade i att samhället skulle vinna 2199 ton i 
koldioxidutsläpp per år. För att uppfylla målen som byggnadssektorn har om att vara mer 
energi- och materialeffektiv borde detta ses över för att möta efterfrågan om att ha ett mer 
hållbart samhällsbyggande.     

 
 
 
 
 
 
 

 
Nyckelord: träbroar, konstruktion, livscykelanalys, hållbarhet  



    

v 
  

ABSTRACT  
The construction sector in Sweden emits roughly 10 million tons of carbon dioxide each year. 
To reduce the large amount of carbon dioxide that the construction sector emits, it would be 
necessary to examine the climate impact of the Swedish construction sector and how 
sustainable building can be done. Choosing wood as a building material can be one of many 
solutions to develop a sustainable society for the present and future needs. 

The purpose of this study is to investigate whether there is a sustainable solution for the 
use of wood as a building material for bridges that are built for smaller roads. One boundary 
condition in the project was to study the bridges with a span of 5-10 meters. A comparison of 
different manufacturing options will be performed in order to identify the most sustainable 
option. In this study two wooden road bridges are designed under the same conditions, one 
cross-tensioned slab and a bridge with steel beams with wooden carriageway. The comparison 
between the bridges was based on which of them that are most environmental sustainable in 
relation to carbon emissions. The production cost of the bridges has also been studied. A 
current tube bridge has also been studied to get an idea if wooden bridges are a better 
alternative. A version of a life cycle assessment has been made on the three bridges in order to 
analyze them based on how environmentally sustainable they are. 

To answer the questions that the study are based on, a theory- and literature study is made 
to collect relevant information and an analytical model is used to process the collected 
information. The work started by constructing the two different types of bridges, which have 
been done according to calculation reports and construction standards. Different calculation 
programs have been introduced to make the required calculations for the bridges. In order to 
make a life cycle assessment the theory of it was studied and then applied in the project in the 
best way possible. An inventory of similar road bridges has also been made. Lastly the tube 
bridge is analyzed in the same way as the constructed bridges are.  

The result of the inventory of bridges, calculations and life cycle assessment shows that the 
most environmentally sustainable type of the two constructed bridges is the cross-tensioned 
slab. The bridge emits the least amount of carbon dioxide per bridge. It is studied how much 
carbon dioxide the society could have won if all the bridges built per year since the 2010s was 
constructed only as cross-tensioned plates. The result shows that the society could have won 
2199 tons of carbon dioxide emissions per year. To meet the objectives that the construction 
operations have to be more energy and material efficient, this should be reviewed to meet the 
request of having a more sustainable society. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: wooden bridges, construction, life cycle assessment, sustainability 
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SYMBOLLISTA 
Latinska versaler 
! Area 
!" skjuvarea 
#$%& fri brobredd 
' vridstyvhet 
'( välvstyvhet 
)* elasticitetsmodul (stål) 
)+.-./0 slutligt medelvärde på elasticitetsmodulen (trä) 
)+.+1 elasticitetsmodul 5-procentsfraktil (trä) 
)-2 elasticitetsmodulens dimensionerande medelvärde (trä) 
)2 elasticitetsmodulens dimensioneringsvärde (trä) 
3-./0 skjuvmodulens medelvärde (trä) 
3+.+1 skjuvmodulens 5-procentsfraktil (trä) 
45 tröghetsmoment  
672 dimensionerande bärförmåga för moment 
68% kritiskt vippningsmoment 
692 dimensionerande moment 
: punktlast 
;</=> välvradie 
; upplagsreaktion 
?92 dimensionerande tvärkraft 
?72 dimensionerande bärförmåga för tvärkraft 
@A,5,C böjmotstånd 
@D= plastiskt böjmotstånd 
@.= elastiskt böjmotstånd 
E" plastiskt vridmotstånd 
 
Latinska gemena 
F bredd  
FG/I fördelningsbredder 
J> filfaktor 
J5> sträckgräns 
J-> karakteristisk böjhållfasthet 
J"> karakteristisk skjuvhållfasthet 
J8.K+.> karakteristisk tryckhållfasthet vinkelrätt mot fiberriktningen 
J-2 dimensionerande böjhållfasthet 
J"2 dimensionerande skjuvhållfasthet 
J8.K+.2 dimensionerande tryckhållfasthet vinkelrätt mot fiberriktningen 
L egentyngd 
ℎ höjd  
NO.A höjdfaktor 
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N8% sprickfaktor för skjuvbärförmåga 
N-P2 lastvarighets- och fuktfaktor 
N2.$ deformationsfaktor 
Q<%P spännvid, längd på bro 
QR,S,T,U,1 avstånd 
Q*5== längd på syll 
V  jämnt utbredd last 
W*5== s-avstånd syllar 
X tjocklek 
Y nedböjning 
Z5 fjäderstyvhet  
 
Grekiska versaler 
ΦLT Värde som används vid beräkning av reduktionsfaktorn χLT 
 
Grekiska gemena 
αQ/q Anpassningsfaktor för trafiklast 
αLT imperfektionsfaktor 
βc Rakhetsfaktor 
βbel Spridningsvinkel i beläggning 
βpl Spridningsvinkel i lamellplatta 
γd Partialkoefficient för säkerhetsklass 
γn Partialkoefficient m.a.p. klimatklass 
γmaterial Tunghet för ett visst material 
γM Partialkoefficient för en materialegenskap 
γM0 Partialkoefficient för tvärsnittets bärförmåga 
γM1 Partialkoefficient för tvärsnittets bärförmåga med hänsyn till global instabilitet 
ε Koefficient som beror av fy 
τd Skjuvning 
η Omräkningsfaktor 
χLT Reduktionsfaktor för vippning 
λLT Slankhetsparameter för vippning 
λ Slankhetstal 
λrel Relativt slankhetstal 
κm/cr Parameter för beräkning av kritiskt moment 
ψ2.1 Faktor för kvasipermanent värde på variabel last 
σuppspänning Förspänning på spännstag 
σp.max Maximal tillåten uppspänning  
σp.initiell Initiell förspänning 
σpm0 Maximal initiell förspänningskraft 
σc.90.d Spänning som uppstår från tryck vinkelrätt träfibrer 
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1. INLEDNING 
Januari 2015 fram till juli 2016 är historiskt sett den varmaste perioden på jorden, detta enligt 
WMO (2016b). Det är inget tvivel om att det är utsläppen av växthusgaser i atmosfären som 
har lett till det extrema vädret. Förbränningen av fossila bränslen är en av de största 
anledningarna till utsläppen av växthusgaser, och hela världens energiförbrukning bidrar med 
80 % av förbränningen av fossila bränslen. Temperaturökningarna, det extrema vädret och 
den höjda havsnivån är bara några få av de konsekvenser som utsläpp av växthusgaser har på 
vår planet. WWF (2016a, 2016b). 

År 2014 var koldioxidutsläppen i Sverige uppmätta till 54,4 miljoner ton enligt 
Naturvårdsverket (2016). Utav detta släpper byggsektorn ut ungefär 10 miljoner ton. 
Byggsektorn skulle behöva undersöka vilken klimatpåverkan den svenska byggverksamheten 
har för att minska den stora mängden koldioxid som den bidrar med. Svenskt trä (2016c).  

En av de enklaste lösningarna till att minska halterna av koldioxid i atmosfären är att se till 
att växtligheter finns i naturen och att skogarna växer. Ju snabbare träd och andra växtligheter 
ökar i skogen, desto mer koldioxid tar de upp i fotosyntesen. Detta visar på att ur 
miljösynpunkt är det bra att avverka, plantera och låta det växa nya träd i skogarna och 
därmed se till att skogarna lever. Används dessutom de avverkade träden till långvariga 
produkter kan koldioxiden som är lagrad i träden finnas kvar under hela deras livslängd, 
vilket också är en stor fördel ur miljösynpunkt. Svenskt trä (2016c). 

Konkurrensen att bygga i trä är stor idag. Det finns bra etablerad teknik för projektering, 
processen vid byggandet är snabb då olika byggnadsdelar kan prefabriceras och främst av allt 
är trä ett klimatsmart material, Svenskt Trä (2016b).  

Ett av de viktigaste kraven som finns från trafikverket är att broar ska projekteras så att 
minsta möjliga påverkan på omgivningen och miljön uppstår. I allmänhet ska broar ha en låg 
material- och energianvändning, detta sett utefter ett livscykelperspektiv. Trafikverket 
(2011a). 

Det finns ett intresse från skogsbolag att undersöka ett enkelt, smart och hållbart 
brokoncept vad gäller kortare, mindre typer av broar på skogsvägar. Intresset är aktuellt för att 
det behövs en säkrare väg att köra bland annat timmerbilar på, men främst för att möta 
förfrågan om ett mer hållbart byggande. På grund av de framgångar som finns med att 
använda trä som byggnadsmaterial bör till exempel träbroar studeras som ett av alternativen 
till att skapa en mer hållbar infrastruktur. En lösning är att projektera olika typer av träbroar 
som passar på skogsvägarna och jämföra de olika brotyperna med varandra. De broarna bör 
även analyseras med de brokonstruktioner som är vanligast idag.  

1.1 Syfte och mål 
Syftet med denna studie är att undersöka om det finns en enkel och hållbar lösning för 
användning av träbroar på skogsvägar och mindre trafikerade vägar. För att kunna göra detta 
ska två olika slags träbroar dimensioneras, beskrivas samt noga analyseras och jämföras med 
befintliga broar. Analysen kommer att utföras med en livscykelanalys för att få en förståelse 
om hur hela processen fungerar. Detta ska öka förståelsen för hur träbroar dimensioneras och 
analyseras.  
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1.2 Metod 
Arbetet kommer innehålla en teori- och litteraturstudie, fallstudie och en livscykelanalys.  

I teori- och litteraturstudien ska följande undersökas; vilka broar som används på 
skogsvägar idag, projektering av de två brotyperna tvärspänd platta och stålbalkar med 
träfarbana samt vilka verktyg det finns för att utföra en livscykelanalys. 

Under tiden är tanken att en introduktion till fallstudien och dimensioneringen av 
träbroarna ska ske. Detta med hjälp av extern handledare. I fallstudien ska dimensioneringen 
av de två olika träbroarna göras med hjälp av samma externa handledare samt från teori- och 
litteraturstudier.  Dimensioneringen kommer att ske i enlighet med de krav och råd som 
Trafikverket har för broprojektering och Eurokod. 

För att granska vilken av broarna som är effektivast och smartast att konstruera ska en 
livscykelanalys utföras. Analysen av broarna ska utföras med hjälp av en handledare på LTU 
samt från teori- och litteraturstudier. 

1.3 Avgränsning  
Två olika typer av träbroar ska konstrueras och jämföras med varandra. En av de två broarna 
som ska dimensioneras är en tvärspänd platta, vilket är en bro av limträbalkar som är 
uppspända av stålstag. Den andra bron är av bärande stålbalkar och en överliggande 
träfarbana. De två olika broarna studeras för att det blev tilldelat från WSP att studera just de 
två.  

Detta examensarbete kommer endast att ta hänsyn till broar som löper över vattendrag, har 
korta spännvidder (5-10 meter) och har trafiklaster som påverkar mindre trafikerade vägbroar. 
På grund av komplexiteten som finns vid dimensionering av de olika brotyperna har vissa 
avgränsningar skett vid dimensioneringen; till exempel har infästningar, upplag, räcken och 
andra detaljer vid dimensioneringen försummats. Det är endast den bärande konstruktionen 
som konstrueras och studeras. Vidare beskrivning av avgränsningarna kan ses i tillhörande 
kapitel. 

Livscykelanalysen av broarna kommer att ske från tillverkning av material tills de är 
färdiga att användas. Analysen kommer alltså inte att behandla drift, underhåll och rivning av 
broarna. Den hållbara aspekten kommer i denna rapport tillämpa den miljömässiga delen. 
Ekonomisk och social hållbarhet tas inte i hänsyn i denna rapport. För att kunna ha flera 
mätvärden att jämföra broarna med studeras även produktionskostnaden för de olika broarna.  

1.4 Frågeställningar 
Nedan listas de frågeställningar som studien hanterar. 

• Vilka olika broar används till mindre vägar idag och hur ser de ut? 
• Vad krävs för att dimensionera de två olika broarna tvärspänd platta och stålbalkar 

med träfarbana? 
• Vilken av de två dimensionerade broarna är mest miljömässigt hållbar enligt en 

livscykelanalys? 
• Skulle någon av de två dimensionerade brotyperna vara mer miljömässigt hållbar i 

jämförelse med de broar som finns idag? 
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2. TEORI 
En teori- och litteraturstudie har utförts för att få en förståelse om hur miljöproblemen ses 
idag och hur allvarliga de är. Det har studerats för att få en djupare förståelse om varför 
studier som behandlar byggproduktion ur miljöperspektiv bör utföras. De frågor som har varit 
i åtanke vid studerandet av miljöproblem och hållbarhet är vilka stora miljöproblem som finns 
idag och vad hållbarhet är. Studien har också utförts för att se närmare på vad en 
livscykelanalys är och vad som innebär med att utföra en sådan. Men främst har studien 
utförts för att ta reda på vad som är speciellt med trä som byggnadsmaterial och vilka broar, 
främst träbroar, som används på mindre vägar idag. 

2.1 Hållbarhet och miljöproblem  
En hållbar utveckling är ett samspel mellan social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 
Hållbar utveckling innebär att minska den negativa påverkan på naturen, ekonomin och 
människors och djurs hälsa. Brundtlandrapporten 1987 beskriver hållbar utveckling som den 
utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov. Gröndahl & Svanström (2011).  

Det som motverkar en hållbar utveckling är utsläppen av växthusgaser och effekterna de 
ger. Förbränningen av fossila bränslen är en av de främsta anledningarna till utsläpp av 
växthusgaser. Utsläppen av växthusgaserna leder till en ökad växthuseffekt och en 
uppvärmning av klimatet. De ökande halterna koldioxid, vilket är en av många konsekvenser 
som detta leder till, hinner inte tas upp i fotosyntesen utan de samlas i atmosfären. Dessa 
ökande halter av koldioxid kan därmed leda till flera förödelser socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt. Några få exempel på dessa konsekvenser är extrema naturkatastrofer, en ökande 
vattennivå och smältande glaciärer. WWF (2016b). 

En faktor, som den ökande halten koldioxid leder till och som diskuteras som flitigast i 
dagens samhälle, är den ständigt ökande temperaturen på jorden. Enligt WMO (2016a) och 
NOAA (2016) var månaderna maj och juni i år (2016) de varmaste sedan globala 
temperaturmätningarna startade. Samma år var våren den varmaste våren sedan mätningarnas 
början. Enligt WMO (2016b) var 2015 det varmaste året med en temperaturökning på 1°C på 
den globala medeltemperaturen, detta jämfört med innan industrialiseringen. Detta betyder att 
totalt sett har de senaste 18 månaderna varit rekordvarma (fram till juli, 2016).  

Det finns flera exempel på handlingar utförda av människan som har orsakat en sådan stor 
miljöpåverkan. Handlingarna utförs för att fördelarna av dem på kort sikt är övervägande 
bättre än de konsekvenser som handlingarna skulle kunna bidra till på lång sikt. Två av dessa 
handlingar är konsumtionen av produkter och tjänster samt omsättningen av material och 
energi, i dessa handlingar kommer utsläppen främst från förbränningen av fossila bränslen. 
Rydh et al. (2002).  

Det finns krav från politiska nivåer, oftast i form av miljölagar, som ska hjälpa till att 
reducera utsläppen av växthusgaser. Det ställs flera politiska mål som behandlar klimatet, 
men flera olika funktioner och handlingar krävs för att kunna minska utsläppen av 
växthusgaser. De handlingar som krävs för att det ska vara möjligt att nå målen är bland annat 
teknikutveckling, beteendeförändringar och ett hållbart samhällsbyggande. Produktionen och 
driften av byggnader står för ungefär hälften av det utvunna material och den 
energianvändning som sker inom EU. För att upprätta ett hållbart samhällsbyggande skulle en 
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förbättrad energi- och materialeffektivitet i byggsektorn kunna minska de stora utsläppen av 
växthusgaser som sektorn bidrar med. För att förbättra energieffektiviteten och även 
användandet av material bör byggnader undersökas från materialutvinning fram till färdig 
produkt, alltså under byggnationens livstid och även vid rivning. Olika analysverktyg, främst 
livscykelanalyser, borde därför användas i större utsträckning i byggbranschen för att kunna 
få en bättre energi- och materialeffektivitet och ett hållbart samhällsbyggande. Boverket 
(2015). 

2.2 Livscykelanalys 
En livscykelanalys, förkortat LCA, beskriver en produkts livscykel från att material och 
energi utvinns fram till dess att produkten rivs och återanvänds, återvinns, deponeras eller 
förbränns. Livscykelanalyser används för att analysera flera olika produkter som uppfyller 
samma funktion, detta för att kunna välja det alternativ som bidrar med minst belastning med 
avseende på miljöpåverkan. Intresset för att använda sig av livscykelanalyser växte fram i 
början av 1990-talet och utvecklades från att enbart studera material- och energiflöden till 
bedömningar av produkters miljöpåverkan. Senare utvecklades även metoden för 
livscykelanalyserna för att göra dem enklare att använda i dagligt arbete. Idag är 
livscykelanalys en av de mest etablerade metoderna för att utföra en miljösystemanalys. Rydh 
et al. (2002). 

En livscykelanalys är en sammanställning av inflöden och utflöden för att kunna utföra en 
utvärdering av den potentiella miljöpåverkan för ett produktsystem under dess livscykel. En 
livscykelanalys fokuserar på helheten och hur flera olika delar av en produkt påverkar 
varandra. Den riktar sig till vad en produkt har för påverkan på naturen, den mänskliga hälsan 
och vilka resurser som används. SS-EN ISO 14040 (2006). 

När en byggnad eller anläggning studeras ur ett livscykelperspektiv kan den studeras under 
två olika cykler, oftast används studien ”från vaggan till graven”, alltså under hela dess 
livscykel med byggnation, drift och rivning i beaktande. Livscykelanalyser kan även utföras 
från tillverkningen av en produkt fram tills att den ska användas, detta kallas oftast ”från 
vaggan till grinden”. I det fallet ligger ett större fokus på vilket material som används och hur 
produktionen går till. Träguiden (2003). 

Oavsett hur omfattande studien är består en livscykelanalysstudie och –rapport alltid av 
fyra olika faser: definition av mål och omfattning, en inventeringsanalys, en 
miljöpåverkansbedömning och tolkning av resultat. Mål och omfattning anpassas till vad 
analysen är avsedd för och den bör även vara tillräckligt definierad och ha vissa 
avgränsningar. I en inventeringsanalys (LCI) ska data och inflöden inventeras. Den är en 
samling av det data som behövs för att nå de mål som analysen är avsedd för. I det tredje 
steget, miljöpåverkansbedömning (LCIA), ska resultatet omvandlas till mer relevant 
information. Denna ska underlätta bedömningen av de produkter som har studerats. I detta 
steg kan exempelvis politiska mål användas för att skapa ett viktningssystem för att kunna 
göra bedömningen av resultaten.  I fjärde och sista delen ska resultatet från tidigare delar 
tolkas och diskuteras och ett beslut tas. SS-EN ISO 14040 (2006). 

 Fördelarna med att använda livscykelanalys vid miljöpåverkansbedömning är att den 
redovisar material- och energiflöden som annars skulle blivit dolda. Den ger också goda 
beslutsunderlag, bra underlag till att ta fram lämpliga regler vid miljöanpassad 



    

5 
 

produktutveckling och ytterligare kunskap om produkterna. Det finns vissa nackdelar med att 
använda livscykelanalyser. En av de största nackdelarna är att insamlingen av data kan ta lång 
tid och att all relevant data inte finns tillgänglig och är svår att erhålla. Analysmetoden kräver 
även en utbildning för att kunna utföras på ett korrekt sätt och det finns ingen säker 
viktningsmetod för att jämföra resultaten. Rydh et al. (2002). 

2.3 Träkonstruktioner 
Trä kan användas till flera olika byggkonstruktioner, bland annat stomkonstruktioner, ytter- 
och innerväggsbeklädnader, golv och inredning. Olika träsorter används till olika 
byggkonstruktioner för att materialegenskaperna varierar mellan dem. Gran är till exempel ett 
av de mest beständiga träslagen och används oftast till de bärande delarna i byggnader, vilka i 
de flesta fall är utav limträ. Svenskt Trä (2016d). 

2.3.1 Limträ 
Limträ är uppbyggt av sammanlimmade lameller av trä som vardera är 45 mm tjocka. Limträ 
kan tillverkas i olika hållfasthetsklasser och standarden i Sverige har beteckningen GL30. 
Limträbalkar kan även vara kombinerade eller homogena. En kombinerad limträbalk har 
lameller med högre hållfasthet i underkant och överkant för att de ska ta upp de stora drag- 
och tryckspänningarna som uppstår. Dessa typer av kombinerade limträbalkar har en 
beteckning c (för engelskans combined). Limträbalkar där alla lameller har lika stor 
hållfasthet kallas för homogena och betecknas med h (för engelskans homogeneous). 
Sortimentet av limträ är stort, det tillverkas både balkar och pelare som är kombinerade eller 
homogena och som kan ha flera olika typer av tvärsnitt. Svenskt Trä (2016e). 

Limträelement kan se ut på flera olika sätt. Normalt är det rektangulära tvärsnitt som 
konstrueras, men det finns även flera olika typer av sammansatta limmade tvärsnitt, dessa kan 
ses i Figur 1. Det finns ett stort utbud av limträelement men det finns vissa begränsningar på 
geometrin. För ett limträelement är den maximala bredden 225 mm, höjden 2 m och längden 
cirka 30 m. Detta på grund av att det är svårt att få tag på bredare virke, maskinutrustningen 
begränsar den maximala höjden och längden på ett element är beroende av 
transportmöjligheterna som råder. Detta gäller i Sverige. Svenskt Trä (2016f). 

 
Figur 1: Olika typer av tvärsnitt av limträ. Källa: Svenskt Trä.  

2.3.2 Fördelar och nackdelar  
Jämfört med andra konstruktionsmaterial har limträ en god styrka i förhållande till sin vikt, 
det klarar av olika typer av miljöer och det motstår bränder på ett bra sätt. Det har även en god 
formbarhet och formstabilitet då limträ tillverkas i flera olika former och det varken vrider 
eller kröker sig. Limträets tekniska egenskaper och det effektiva materialutnyttjandet som det 
ger är några faktorer som bidrar till framgången att använda trä som byggnadsmaterial. 
Svenskt Trä (2016e). 
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Tre av de främsta fördelarna med trä som byggnadsmaterial är att trä är ett enkelt material 
att återvinna, det är lätt att utvinna energi från efter rivning och det är en förnyelsebar råvara 
som ingår i det naturliga kretsloppet. Det går dessutom åt en mindre mängd energi i 
tillverkningen av trä som byggnadsmaterial (i jämförelse med stål- och betongtillverkning) 
vilket innebär att det sker ett lågt utsläpp av koldioxid vid tillverkningen. Trä är även ett 
enklare material att transportera då det är relativt lätt. Trä har också en lång livslängd och det 
klarar av flera olika påfrestande miljöer. Pousette (2008). 

Fördelarna med trä som byggnadsmaterial kan ses på flera andra sätt ur miljösynpunkt. Trä 
är en förnyelsebar naturresurs och så länge skogen växer kommer det finnas trä att bygga av. 
Redan använda produkter kan återanvändas till bland annat golv och fönster som inte kräver 
en betydande bärförmåga i materialet. Trä kan också materialåtervinnas ur gamla produkter 
och det kan även energiutvinnas av bland annat träspill, förpackningar och träavfall. Sett över 
hela livscykeln är trä ett fördelaktigt material att använda inom byggsektorn, detta gällande 
naturresurser, energianvändning, koldioxidutsläpp och avfall. Stener et al. (2004). 

Några av nackdelarna som användandet av trä som byggnadsmaterial har är bland annat att 
kvistar i trämaterialet kan göra att hållfastheten i träet minskar. Det som sker i materialet då är 
att fibrerna inte längre är kontinuerliga i träet och styrkan påverkas då på ett negativt sätt. Trä 
är även ett känsligt material mot fukt om det inte behandlas och skyddas på rätt sätt. Till 
exempel kan träet svälla när vattenmolekyler binds i träets cellväggar och ju högre fuktkvot 
träet har desto lägre hållfasthet och styvhet får materialet. Bergkvist et al. (2015).  

2.4 Broar 
Broar kan delas in i olika kategorier med hänsyn till mängden trafik som förväntas på bron, 
materialet som bron består av och främst för hur den verkar konstruktionsmässigt. 
Indelningarna är en del av grunden till de olika benämningarna som finns på broar idag. 
Trafikverket (2010). 

Den vanligaste typen av träbroar är gång- och cykelvägsbroar, ett exempel visas i Figur 2. 
På den senaste tiden har träbroar blivit mer vanliga för vägtrafik då det har upptäckts att trä 
har flera fördelar som byggnadsmaterial. Ny teknik som presenteras inom projekteringen av 
träbroar för vägtrafik leder till att flera träbroar byggs idag. Den nya tekniken är främst nya 
typer av konstruktioner, material och förband. Träbroar kan utvecklas och byggas i en större 
omfattning då det blir ett mer effektivt materialutnyttjande, det finns olika förbandstyper och 
främst när kunskapen om materialets beteende ökar. Bergkvist et al. (2015). 
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Figur 2: Gång- och cykelvägsbro i trä. Källa: Martinsons Träbroar  

Det finns olika typer av konstruktioner av träbroar och några av dessa är plattbroar, 
balkbroar, fackverksbroar, hängverksbroar och bågbroar. De två brotyperna som används till 
broar med kortare spännvidder är balkbroar och plattbroar. En balkbro består av huvudbalkar i 
ett eller flera fält, tvärbalkar, avstyvningar, syllar och slitplank. De flesta balkbroar har 
huvudbalkar av limträ, då sågat virke inte har de dimensioner eller den hållfasthet som krävs 
för sådana typer av vägbroar. Kortare typer av vägbroar kan även bestå av balkar av annat 
material som stål men fortfarande ha en farbana av trä. En plattbro består av en bärande platta 
av plankor eller limträ som spikas eller limmas ihop. Den tvärspända plattbron, som är 
vanligast idag, är uppspänd av stålstänger i tvärled. Den spänningen som stålstängerna uppnår 
ska vara tillräckligt stor för att balkarna tillsammans ska bilda en plattverkan, alltså att de 
samverkar som en konstruktion.  

De tvärspända broarna är enkla att bygga och de har ett högt materialutnyttjande. Den 
lämpliga spännvidden för en tvärspänd bro är stor och kan vara från 5 meter och ibland upp 
till 30 meter. För att klara av de längre typerna brukar plattbroar konstrueras med tvärsnitt 
som lådbalkar eller T-balkar, se Figur 3 för de tre olika typerna av tvärspända plattbroar. 
Dock är de typerna av konstruktioner, lådbalk och T-balk, mer komplexa att dimensionera då 
vissa överföringar av skjuvkrafter och deformationer vid asymmetrisk belastning måste 
beaktas. Detta är en trolig anledning till varför den tvärspända plattbron är den mest använda 
idag då den ger mest pålitliga beräkningsresultat och är enkel att konstruera. En tvärspänd 
plattbro passar väl som både vägbroar samt gång- och cykelbroar. Pousette (2008).  

 
Figur 3:Tvärspänd plattbro, lådbalksbro & T-balkbro. Källa: Martinsons Träbroar  
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De broar som oftast ses på mindre trafikerade vägar idag är rörbroar av betong, plåt eller 
plast. För de rörbroar som har ett rör av plåt eller plast hjälper ett kringfyllnadsmaterial till för 
att ge bron dess totala bärförmåga. Rörbroarna av betong eller armerad betong har en 
betydligt större del av bärförmågan i röret, men det är alltid en samverkan mellan röret och 
kringfyllnadsmaterialet. När det krävs långa spännvidder på rörbroar måste flera rör användas 
och ligga bredvid varandra med en mellanliggande fyllning. Rörbroar kan konstrueras på flera 
olika sätt, några exempel är i form av en vertikal ellips, lågbyggda rörbroar, valvbågar samt 
cirkulära rörbroar. Exempel på två olika typer av rörbroar för mindre vägar kan ses i Figur 4. 
Trafikverket (2014). 

 
Figur 4: Rörbro i stål till vänster och i betong till höger. Källa: Trafikverket (2014). 

De rörbroar som används idag kan ibland ses som ett vandringshinder för naturen i de 
vattendrag de placeras. En bro som endast löper över ett vattendrag kan vara ett bättre 
alternativ för att inte påverka miljön och i det fallet låta vattendraget behålla sitt naturliga 
tillstånd. Detta kan dock gälla för flera broar med en sådan typ av konstruktion. Problemet 
med rörbroarna har lett till nya tekniska lösningar för rörbroarnas konstruktion; det finns flera 
olika förslag till rörbrokonstruktioner som bevarar naturen och djurlivet. Detta kan till 
exempel vara att gångplan byggs till inne i röret och att större rörkonstruktioner och 
halvtrummor används. Halvtrummorna är ett bra alternativ då ett vattendrags naturliga botten 
bevaras och de större rörbroarna kan klara av större vattendrag och även de tillhörande 
strandremsorna, Gävle Vägtrummor (2016).  

Träbroar väljs nuförtiden före rörbroar på grund av att de är miljövänliga, men främst för 
att de är estetiskt tilltalande och attraktiva i de miljöer de placeras i. Detta gäller främst för 
gång- och cykelvägbroar. Det finns även flera olika typer av träbroar som kan passa in i 
samma miljö. Den enda begränsningen är att vissa broar passar bättre för korta respektive 
långa spännvidder. Träbroar byggs oftast för kortare spännvidder och mindre trafik. 
Exempelvis i en skogsmiljö är träbroar ett bra val på grund av den låga trafik som gäller, för 
att kraven på spännvidderna inte är så stora och för att estetiskt sett smälter de bra in i 
omgivningen. Bergkvist et al. (2015).  

En träbro kan vara ett miljövänligare alternativ till dessa rörbroar utifrån flera aspekter. 
Förutom de positiva miljömässiga fördelarna som en träbro har är de även ett 
konkurrenskraftigt alternativ sett från investeringskostnader och livstidskostnader. En nackdel 
med träbroar är att för att kunna bygga längre broar behövs det bågar, fackverk eller andra 
större tillhörande konstruktioner för att bron ska ha tillräcklig bärförmåga. Detta betyder att 
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det behövs avsevärt mycket mer material vilket kan leda till högre material-, miljö- och 
produktionskostnader än vad som inte skulle behövas för andra typer av broar. Detta är 
troligtvis en av anledningarna till varför träbroar inte projekteras för större och tyngre 
trafikerade broar. Pousette (2008).  

Det finns krav från trafikverket om hur broar ska projekteras och byggas. Ett av de 
viktigaste kraven är att broarna ska projekteras så att minsta möjliga påverkan på 
omgivningen och miljön uppstår. I allmänhet ska broar ha en låg material- och 
energianvändning, detta sett utefter ett livscykelperspektiv. Trafikverket (2011a). 

2.5 Datorstödda beräkningsprogram 
För att kunna göra de beräkningar som krävs för broprojektering finns flera olika 
beräkningsprogram. Tre av dem beskrivs kortfattat nedan 

2.5.1 Mathcad 15 
Mathcad är ett beräkningsprogram som används för att utföra tekniska beräkningar som oftast 
kräver itereringsprocesser och även för att redovisa tekniska beräkningar. Både beskrivningar 
och beräkningar kan ske i samma program för att enkelt och smidigt skapa en 
beräkningsrapport. Programmet lämpar sig för att återanvända beräkningar när ett projekt är 
det andra likt, till exempel krävs det att endast några få parametrar behöver ändras.  

2.5.2 Brigade Standard 
Brigade standard är ett beräkningsprogram som använder teorin om finita elementmetoden för 
att lösa komplicerade tekniska beräkningar. Finita elementmetoden löser partiella 
differentialekvationer numeriskt och den används flitigt inom vetenskap och teknologi, främst 
inom mekaniken för hållfasthetsanalyser.  

Brigade standard är ett 3D-modelleringsprogram som används för att utföra 
systemberäkningar för brokonstruktioner. Programmet används för att modellera 
brokonstruktionerna och för att få tillgång till alla typer av laster, fordonstyper och 
lastkombinationer som behövs. Dessa värden använder sedan programmet för att göra 
systemberäkningen och räkna ut dimensionerande värden samt deformationerna som sker i 
bron. Resultaten kan visualiseras både två-dimensionellt och tre-dimensionellt.  

2.5.3 STRIP-STEP2 
STRIP-STEP 2 är ett datorprogram som även det utför systemberäkningar för konstruktioner, 
främst broar. Programmet fungerar så att det läser av ett aktuellt script för att ge en resultatfil 
där exempelvis moment, tvärkrafter och nedböjningar har räknats ut. Det krävs alltså en 
indatafil där brons geometri och material samt lasterna som påverkar bron skrivs in. 
Programmet skapar sedan en utdatafil med resultatet och de dimensionerande värden som 
gäller för konstruktionen. 
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3. METOD  
Valet av metod för projektet utgår från de olika datainsamlings- och 
databearbetningsmetoderna som finns att välja mellan. För att samla in data är 
litteraturstudier, presentationer, intervjuer, enkäter, observationer och experiment olika 
alternativ. För att bearbeta och analysera insamlad data finns olika bearbetningsmodeller så 
som analysmodeller, statistisk bearbetning samt modellering och simulering. Björklund & 
Paulsson (2012).  

För detta projekt har en teori- och litteraturstudie gjorts för insamling av information och 
data, då det ansågs vara det lämpligaste verktyget för att hitta den mest relevanta 
informationen till studien. Den information som gav mest tillförlitlighet och verkade väsentlig 
för detta arbete redovisades i föregående kapitel. Den mest lämpade bearbetningsmetoden var 
i detta fall en typ av analysmodell. Det resultat som förväntades från litteraturstudier och 
beräkningar anses mest lämpade för den typen av bearbetningsmetod. Vidare beskrivning av 
studierna som har utförts beskrivs nedan tillsammans med metoden och det praktiska 
tillvägagångssättet för de olika delarna av projektet.  

3.1 Metodbeskrivning 
Det som i första hand har undersökts är vilka broar som används på skogsvägar idag och hur 
broprojektering går till. För att kunna göra detta studerades presentationer från en av WSPs 
broutbildningar som hölls 2014. Utbildningen innehöll mycket nyttig information om vilka 
olika slags broar som finns idag, hur de fungerar, vilka lagar som finns vid broprojektering 
samt alla de råd och krav som trafikverket ställer vid broprojektering. Studien gav en inblick i 
hur arbetet med dimensionering och projektering av broar ser ut idag och även vilka regler 
som finns för detta.  

Efter en överblick av olika typer av broprojekt studerades det hur dimensioneringen för de 
två olika brotyperna tvärspänd platta och stålbalkar med träfarbana skulle genomföras. För att 
studera dimensioneringen av de två broarna har den mesta informationen erhållts från 
konstruktörer på WSP i Örebro där beräkningsrapporter på tidigare liknande broar har 
tillhandahållits. Konstruktionshandlingarna omfattar alla de antaganden och beräkningar som 
har gjorts vid dimensioneringen av de olika brotyperna.  

Två olika beräkningsprogram introducerades, STRIP-STEP2 och Brigade standard. Dessa 
har använts vid systemberäkningarna av broarna, STRIP-STEP2 för bron med stålbalkar och 
träfarbana och Brigade standard för den tvärspända plattan. Dimensioneringen av broarna har, 
utöver i systemberäkningarna, skett för hand i beräkningsprogrammet Mathcad 15 för att det 
anses vara bäst lämpat för sådana beräkningar. De främsta hjälpmedlen har varit från 
handledningen och de byggnadsstandarder som finns att använda idag. Byggnadsstandarderna 
som används är de kapitel i Eurokod som behandlar trä-, stål- och brokonstruktion samt laster 
på bärverk. Eurokoderna har använts tillsammans med Trafikverkets krav och råd för 
broprojektering: TRVK och TRVR Bro 11 samt trafikverkets författningssamling: TRVFS.  

Det har även studerats vad en livscykelanalys är och hur tillvägagångssättet för att upprätta 
en analys ser ut. För att hitta pålitlig information om livscykelanalyser har det sökts 
information från böcker, skrifter och elektroniska källor. Det har även utbytts information 
mellan miljö- och hållbarhetskonsulter på WSP i Stockholm om information gällande 
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datorprogram och källor för tillförlitlig materialdata. Det har även lästs på om information 
från ISO-standarder i Eurokod som behandlar livscykelanalyser. Arbetsgången för projektet 
är listad nedan. 

1. Teori- och litteraturstudie 
2. Introduktion till dimensionering  
3. Dimensionera broarna tvärspänd platta och stålbalkar med träfarbana 
4. Livscykelanalys av broarna tvärspänd platta och stålbalkar med träfarbana 
5. Inventering av aktuella broar 
6. Studera en aktuell rörbro  
7. Livscykelanalys av rörbro 
8. Beräknar broarnas produktionskostnader  
9. Resultatet från dimensionering och livscykelanalys sammanfattas 
10. Analysera och diskutera resultatet 

3.2 Aktuella broar 
En inventering utfördes för att få en insyn i vilka broar som används för korta spännvidder (5-
10 meter) och på mindre trafikerade vägar, som i det här fallet skogsvägar, idag. Utifrån 
inventeringen är rörbroar en av de vanligaste typerna av kortare broar på mindre trafikerade 
vägar idag. På grund av detta studerades en rörbro som senare jämfördes med de konstruerade 
broarna. 

3.2.1 Inventering 
Inventeringen av broarna gjordes via Trafikverkets hemsida i programmet Batman, ett 
program där alla broar som finns i Sverige är listade. Ett dokument med kodförteckning och 
beskrivning av olika brotyper finns i det digitala biblioteket i Batman, som var till stor hjälp 
för att studera de olika broar som finns. Dokumentet innehåller namn på alla de broar som 
finns listade i Sverige tillsammans med information när de byggdes, vilken typ av bro det är, 
vilket material som bron är byggd av samt spännvidden på de olika broarna. Dokumentet 
studerades noga för att sammanställa hur många kortare vägbroar det finns och även hur 
många rörbroar av stål, broar med stålbalkar och träfarbana samt plattbroar av limträ som 
finns. För att kunna jämföra resultatet som livscykelanalysen senare kommer bidra med 
undersöktes det även hur många broar som har byggts av de olika brotyperna från 2010 till 
idag.   

3.2.2 Rörbro 
Förutsättningarna för den rörbro som har studerats är inte lika som för de broar som har 
konstruerats. Den studerade bron är större och mer noggrant konstruerad då den är gjord för 
att projekteras och senare användas i verkligheten. Den bro som har studerats är konstruerad 
av WSP i Örebro, beräkningsrapport och ritningar är av Wäster Helgstedt & Eriksson (2016). 

Bron består av två stålrör och ett förstärkningslager. Till en början studerades rörens 
geometri, vilket material rören består av och förstärkningslagret. Sedan studerades 
förstärkningslagret och fyllningen kring rören. Den information som dokumenten gav 
användes främst för att upprätta en livscykelanalys för bron och för att få fram 
produktionskostnaden för bron, detta för att rörbron senare ska kunna jämföras med de 
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konstruerade broarna. Utifrån beräkningsrapporterna studerades även vilka laster som rörbron 
håller för. 

3.3 Brokonstruktion 
De två broarna som har dimensionerats är, som nämnts tidigare, en bro konstruerad som en 
tvärspänd platta och en bro konstruerad med stålbalkar och en överliggande träfarbana. 
Broarna dimensioneras för lika förutsättningar för att kunna utföra en analys om vilken av 
dem som är bäst lämpad. Spännvidden på broarna har valts utifrån den avgränsning som sattes 
från början och bredden på bron har valts utifrån de förutsättningar som råder på skogsvägar. 

Dimensioneringen av de två brotyperna utfördes enligt byggnadsstandarderna i Eurokod 
och tillhörande bilagor. Beräkningarna är även enligt Trafikverket (2011a,2011b). I denna 
studie har vissa avgränsningar och förenklingar skett vid beräkningarna, dessa är listade i 
början av rapporten samt nedan. Övriga antaganden nämns i beräkningarna i de tillhörande 
bilagorna. 

• Broräcke dimensioneras inte. 
• Infästningsdon och styr- och bromsplåtar försummas. 
• Tar endast hänsyn till vertikala laster. 
• För trafiklaster räknas endast trafiklastmodell 1. 

3.3.1 Förutsättningar 
Båda brotyperna har konstruerats utefter samma förutsättningar då de båda ska vara placerade 
i samma miljö. Bredden på broarna är vald utefter att broarna konstrueras för ett körfält och 
spännvidden är utifrån det valda intervall som ska studeras. De gemensamma 
förutsättningarna som broarna har är listade nedan. 

• De har en lika lång spännvidd (längd på bron) som är 8 meter, och de har även 
samma fria brobredd på 4,5 meter. 

• Då båda broarna är 8 meter långa hamnar de i kriteriet att de ska räknas i 
säkerhetsklassen SK2 enligt Trafikverket (2011a). 

• De laster som antas verka på broarna är deras egentyngder och lastmodell 1 för 
trafiklasterna. Se figur A3 i Bilaga A för lastmodell 1. 

• Beläggningen på broarna är av ett gruslager. 

Förutsättningarna och de avgränsningar samt förenklingar som skett är grunden till 
beräkningarna för båda brotyperna. Beräkningarna redovisas tydligare i efterföljande kapitel 
samt i tillhörande bilagor. 

3.3.2 Tvärspänd platta 
Den bärande delen till en tvärspänd platta är konstruerad av limträbalkar på högkant som 
spänns upp av stålstag i tvärled, se Figur 5 för en fullständig konstruktion av en tvärspänd 
platta. I detta arbete konstruerades limträbalkarna och stålstagen till plattan och från detta 
bestäms brons bärförmåga och nedböjning.   
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Figur 5: Tvärspänd platta för vägbro. Källa: Martinsons Träbroar AB. 

  Beräkningarna för bärförmåga och nedböjning för bron har utförts i enlighet med SS-EN 
1995-1-1:2004 (2009) för dimensionering av limträplattan samt SS-EN 1991-2 (2003) och 
SS-EN 1990 (2010) för laster och lastkombinering. Dimensioneringen har även utförts med 
hjälp av konstruktionsberäkningar för liknande broprojekt, för denna tvärspända platta är 
beräkningarna och beräkningsgången i enlighet med Bodin & Carlsson (2015). 

För att dimensionera plattan bestämdes det först vilket material som limträet ska bestå av, 
vilket blev hållfasthetsklassen GL28c. Den valdes på grund av förekomsten av limträklassen i 
liknande broar. Partialkoefficienter, korrektionsfaktorer och tillhörande materialegenskaper 
togs sedan fram för att kunna räkna ut de dimensionerande hållfasthetsvärdena för limträet. 
Sedan valdes en geometri för plattan och tillhörande parametrar räknades ut, till exempel 
tröghetsmoment, böjmotstånd och lastspridningsbredder.  

Systemberäkningen för denna bro sker för en strimla i bron. Den strimlan har en bredd som 
är lika stor som fördelningsbredden av ett hjultryck i brons längsled. Lastspridningen och den 
fördelningsbredden från hjultrycket räknades ut, en figur för lastspridningen kan ses i bilaga 
A. De laster som påverkar bron räknades sedan ut, dessa är egentyngder utefter brons 
geometri och trafiklaster utefter det körfält som bron består av. När lastberäkningarna var 
klara utfördes en systemberäkning för att få reda på de dimensionerande värdena för 
böjmoment och tvärkraft som lasterna har på bron.  

Systemberäkningen för den tvärspända plattan gjordes med hjälp av programmet Brigade 
Standard. Brigade standard är ett FEM-program där bron modellerades för att räkna ut de 
dimensionerande värdena för böjmoment- och tvärkraft. I programmet anges brons geometri, 
materialegenskaper samt vilka laster och lastkombinationer som ska vara med i 
beräkningarna. För att tolka resultatet för bron från Brigade Standard studerades de 
dimensionerande värdena längs två linjer i längsled på bron. De två linjerna var i mitten och 
på ena sidan av bron. Dessa linjer studerades för att det är de mest kritiska punkterna för 
maximala tvärkrafter och moment.  

Se Bilaga A för fullständiga konstruktionsberäkningar på den tvärspända plattan samt 
Bilaga B för resultatet från Brigade Standard. 
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3.3.3 Stålbalkar och träfarbana 
Bron med stålbalkar och träfarbana konstruerades av fyra stycken I-balkar och en träfarbana 
av syllar och plank som ligger ovanpå balkarna, se Figur 6. Balkarnas dimensioner och 
träfarbanans geometri konstruerades och därifrån räknades brons hållfasthet och nedböjning 
ut. 

 
Figur 6: Sektion för bro med stålbalkar och träfarbana. Källa: WSP, Örebro. 

Beräkningarna för brons hållfasthet och nedböjningen utfördes i enlighet med SS-EN 
1993-2 (2009) och SS-EN 1993-1-1 (2008) för att dimensionera stålbalkarna, SS-EN 1995-1-
1:2004 (2009) för att dimensionera träet samt SS-EN 1991-2 (2003) och SS-EN 1990 (2010) 
för de vertikala trafiklasterna och lastkombinering. Dimensioneringen utfördes även den med 
hjälp av konstruktionsberäkningar för ett liknande projekt, i detta fall enligt Bodin & Eriksson 
(2015).  

För att dimensionera bron bestämdes först materialparametrar och tvärsnitt på I-balkarna. 
HEA-balkar valdes med stålkvaliteten S355. Materialet valdes utefter vad liknande broar har 
för typ av material och HEA-balkens dimension itererades fram i beräkningarna. 
Konstruktionsvirket i kvalitet C24 valdes till träfarbanans syllar och slitplank, detta utifrån 
vad liknande broar har för material. Syllarnas och slitplankets dimensioner valdes också från 
vad liknande broar har för dimensioner för att sedan itereras fram till det optimala. 
Tillhörande materialegenskaper togs sedan fram för att kunna räkna ut brons bärförmåga. 
Parametrar som användes utifrån balkarnas och träsyllarnas geometri räknades ut och 
hämtades i konstruktionstabeller.  

För att räkna ut träfarbanans bärförmåga analyserades den i tvärled där stålbalkarna beter 
sig som elastiska stöd som träsyllarna ligger över. Därför räknades balkarnas fjäderstyvhet u, 
för at få med de som träsyllarnas elastiska stöd i beräkningarna. Systemberäkningen skedde 
sedan för en strimla i bron, på liknande sätt som för den tvärspända plattan med 
fördelningsbredder från axeltrycket av trafiklaster. 

Dimensioneringen av stålbalkarna utfördes i brons längsled. För att räkna ut hur lasten 
fördelar sig på de fyra stålbalkarna räknades en filfaktor ut. Filfaktorn anger hur stor del av 
lasterna som en stålbalk belastas av. En filfaktor räknas oftast ut när ett system består av flera 
balkar med komplicerade förhållanden, som i detta fall då stålbalkarna inte är jämt fördelade 
tvärs bron. Lasterna på bron räknades ut på liknande sätt som för den tvärspända plattan för 
att senare användas i systemberäkningen.  

Systemberäkningen för denna bro skedde med datorprogrammet STRIP-STEP2 där 
egentyngd, trafiklaster, brons geometri samt lastkombinering var indata. Programmet räknade 
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ut dimensionerande moment och tvärkraft som används för att kontrollera att stålbalkarna och 
träfarbanan har en tillräcklig kapacitet. Programmet används även för att få ut värden vid 
beräkning av filfaktorn. De dimensionerande värdena i systemberäkningen jämfördes med 
syllarnas respektive stålbalkarnas kapaciteter. Utnyttjandegraden för varje kontroll studerades 
för att få till en rimlig dimension på stålbalkarna och även träsyllarna.  

Se Bilaga C för fullständiga konstruktionsberäkningarna på stålbalkarna och träfarbanan. 
Se även Bilaga D för indata samt utdata från programmet STRIP-STEP2.   

3.4 Livscykelanalys  
För att upprätta en livscykelanalys för de två konstruerade broarna och rörbron krävs det 
kunskap inom ämnet och även god tillgång till relevant data. Tillgången till relevant data har 
försvårat arbetet med livscykelanalysen. I detta arbete bestämdes det att en livscykelanalys 
skulle upprättas utefter bästa möjliga förmåga, detta med hjälp av den litteratur som finns och 
från hjälp av personal på WSPs miljömanagementavdelning. I detta fall innehåller 
livscykelanalysen de fyra stegen som beskrivs i litteraturen, vilka är: mål och omfattning, en 
livscykelinventeringsanalys, en miljöpåverkansbedömning samt en tolkning av resultatet och 
datakvaliteten. Den sista delen av livscykelanalysen, tolkningen och diskussionen av resultat, 
är med i rapporten istället för i den bifogade livscykelanalysen. Detta för att kunna redovisa 
en sammanhållande analys av resultatet från alla delar av broarna och för att inte dela upp 
analysen och diskussionen av resultatet i två delar. 

Valet av metod för att utföra livscykelanalysen utgick från vilka resurser som finns 
tillgängliga samt hur stort informationsbehovet är. De resurser som resulterade i att några 
avgränsningar behöver tas är att det är en begränsad tid som detta arbete är planerat för och 
kunskapen om metoden från början var liten. Datatillgängligheten och tillgången till 
datorprogram för livscykelanalyser är det som var mest kritiskt och bidrog till att analysen 
blev mer personligt upplagd. 

För detta projekt har livscykelanalysen undersökt hur miljömässigt hållbara de olika 
broarna är. Miljömässigt hållbara innebär i detta fall hur stor mängden koldioxidutsläpp per 
bro är och även hur stor mängden energi som går åt vid tillverkningen och byggnationen är. 
De slutgiltiga värdena från analysen har jämförts för att kunna besvara detta. För att kunna 
göra jämförelserna bestämdes ett referensvärde, vilket är utsläppet av koldioxid. Detta 
bestämdes utifrån den miljöeffektkategori som har valts, vilken är växthuseffekten.  

De olika delarna i en livscykelanalys som beskrevs i teorikapitlet och som nämns ovan har 
varit grunden till att kunna upprätta en sådan rättvisande livscykelanalys som möjligt. Det 
som har arbetats med i de olika delarna beskrivs mer utförligt nedan. Upprättandet av hela 
livscykelanalysen är i enlighet med Rydh et al (2002) och hela livscykelanalysen, exklusive 
tolkningen, kan ses i Bilaga E.  

3.4.1 Mål och omfattning 
Målet och omfattningen i en livscykelanalys ska beskriva varför analysen utförs och vad 
resultatet ska användas till. Dessa beskriver även vilka delar av produktens livscykel som 
kommer analyseras. Målet och omfattningen för projektet definierades i den första delen av 
livscykelanalysen för att få en uppfattning om vad det är som ska studeras och vilka 
avgränsningar som har gjorts. 
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3.4.2 Inventeringsanalys 
I inventeringen fastställs kvantiteten av in- och utflöden av material och energi för livscykeln. 
Materialet i de olika broarna inventeras och ett processträd för broarna upprättas. 
Processträdet visar tydligt den systemgräns som broarna har vid studien. Sedan upprättas en 
omfattande klimatkalkyl utefter inventeringen och systemgränsen som sattes i början. 
Klimatkalkyl är ett verktyg som är en ingående del i en livscykelanalys. Den används för att 
beräkna klimatpåverkan och energianvändning. Klimatkalkylen som används vid 
beräkningarna är trafikverkets klimatkalkyl 4.0 begränsad version. De ingående faktorerna för 
upprättandet av klimatkalkylen är mängden material i broarna och materialens olika 
emissionsfaktorer. Värden för emissionsfaktorer hämtas från tabeller som finns i 
klimatkalkylen. De data som hämtas för varje konstruktionsdel, och även resultatet från 
kalkylen, ansågs vara tillförlitlig då verktyget var rekommenderat att använda. När 
klimatkalkylen för broarna utförs jämförs de med varandra för att se vilken av brotyperna som 
är mest miljömässigt hållbar, i detta fall jämförs de utifrån koldioxidutsläpp och 
energianvändning.  

3.4.3 Miljöpåverkansbedömning 
 I miljöpåverkansbedömningen identifieras den mest signifikanta miljöpåverkan som 
produkten har. Resultatet omvandlas till en mer begriplig information som är lättare att 
analysera. Då de jämförande värdena är för både klimat och energi sammanvägs dessa för att 
endast få ett värde att jämföra de olika broarna med. Energin räknas om till hur mycket 
koldioxidutsläpp den genererar och adderas med klimatpåverkan för broarna. Detta blev det 
jämförande värdet för koldioxidutsläpp per bro. Efter livscykelanalysen studeras det även hur 
mycket koldioxid som samhället släpper ut totalt för alla de broar som byggs. Ett medelvärde 
på antalet byggda broar erhölls från inventeringen och mängden koldioxidutsläpp per år 
räknas ut för broarna. Detta gav bra jämförande värden för den slutgiltiga analysen. 

3.5 Produktionskostnad 
En jämförande analys mellan broarna blir bättre ju fler faktorer det finns att jämföra mellan. 
Då livscykelanalysen inte är gjord med exakt de verktyg som ska användas och blev mer 
personligt upplagd valdes det att jämföra broarnas produktionskostnader. Detta har gjorts med 
hjälp av olika prislistor för byggnadsmaterialen och med hjälp från projektingenjörer på 
Skanska infrastruktur i Örebro. 

För den tvärspända plattan jämfördes en produktionskostnad för ett redan färdigställt 
broprojekt som var konstruerat som en tvärspänd platta. Volymen för bron räknades ut och 
med produktionskostnaden för bron kunde en produktionskostnad per volymenhet träbro 
erhållas. Detta värde användes sedan för att räkna ut produktionskostnaden för den 
konstruerade tvärspända plattan. 

För stålbalkarna erhölls vikt per meter och ett kapningspris utifrån Stena Ståls 
lagerprislista. Kostnaden för balkarna inklusive behandling och svetsning av stålbalkarna var 
från rekommendation av stålpris av Persson (2016). Då balkarna är 8 meter långa och den 
minsta lagerhållna längden är 10,1 meter bör balkarna även kapas. Priset för kapningen av 
balkarna hämtades från Stena Ståls lagerprislista. Kostnaderna användes för att räkna ut den 
totala kostnaden för stålbalkarna i bron. För träfarbanan antogs en kostnad per längdmeter 
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virke utifrån vad konstruktionsvirke kostar, detta från priser presenterade av Bodin (2016). 
Utifrån dessa priser räknades priset för syllarna och slitplanket ut. Kostnaderna för 
stålbalkarna och träfarbanan adderades och en total materialkostnad för hela bron erhölls. 
Enligt Persson (2016) blir produktionskostnaden för en sådan typ av bro materialkostnaden 
adderat med det arbete som utförs vid uppläggning av balkar och montering av plank. 

Produktionskostnaderna för de studerade delarna av rörbron är utifrån en prislista för en 
liknande rörbro som studerades. Den studerade prislistan är från 2013 så kostnaderna är 
ungefärliga och uppskattade per meter rör och kubikmeter fyllning. Resterande jordfyllning 
antogs vara återanvänd jord och räknades inte med i materialkostnaderna. Kostnaderna för 
rörbron summerades och en total produktionskostnad för hela bron erhölls. 
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4. RESULTAT 
Resultatet från konstruktionsberäkningarna och från livscykelanalysen redovisas nedan för 
broarna. Detta är de sammanfattande och mest väsentliga resultaten från beräkningarna, för 
fullständiga beräkningar och en djupare förståelse hur resultatet har framkommit redovisas 
detta i Bilaga A för den tvärspända plattan, i Bilaga C för stålbalkarna med träfarbana och i 
Bilaga E för livscykelanalysen. 

4.1 Inventering av broar 
Resultatet från inventeringen visade att det finns totalt 8440 stycken broar i Sverige som har 
en spännvidd mellan 5 och 10 meter. Utav detta togs det fram hur många vägbroar som 
konstruerats som rörbroar i stål, stålbalkar och träfarbana samt tvärspänd platta, detta kan ses i 
Tabell 1 nedan. Av dessa broar ses det i Tabell 2 hur många som har byggts sedan 2010. Detta 
ger sedan ett genomsnittligt värde på hur många broar som har byggts av de olika 
konstruktionstyperna per år från 2010 till 2016, vilket kan ses i Tabell 3. Detta visar att det i 
genomsnitt byggs 16 mindre vägbroar per år i Sverige. I enlighet med Karlsson (2016) och 
Åhlén (2016) har det sedan 2010 tillverkats 141 stycken tvärspända plattor i Sverige, dessa 
för alla typer av broar. 

Tabell 1: Antal vägbroar av följande konstruktionstyper i Sverige. 

  Rörbroar i stål Stålbalkar & träfarbana Tvärspänd platta 
TOTAL 255 294 55 

Tabell 2: Antal vägbroar byggda sedan 2010 i Sverige. 

  Rörbroar i stål Stålbalkar & träfarbana Tvärspänd platta 
TOTAL 74 10 12 

Tabell 3: Genomsnittligt antal byggda vägbroar per år. 

  Rörbroar i stål Stålbalkar & träfarbana Tvärspänd platta 
TOTAL 12,3 1,7 2 
 

4.2 Rörbro 
Resultatet från studien av den befintliga rörbron redovisas nedan. 

4.2.1 Material och dimensioner 
Bron är konstruerad för ett vattendrag under en 2+1-väg och den totala brolängden är 10,52 
meter. Bron har två lika stålrör av stålkvalitet S355, de har en elliptisk form och är 4 mm 
tjocka. Rören är vardera 33,68 meter långa och 4,19 meter breda. Mängden förstärkningslager 
som behövs för hela bron är ungefär 1100 m3. Geometrin för stålrören kan ses i Figur 7 nedan. 
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Figur 7: Stålrör i rörbro. Källa: Wäster Helgstedt & Eriksson (2016). 

4.2.2 Kapacitet 
Rörbron dimensionerades för följande trafiklaster: lastmodell 1 och 2, typfordon a-f + m och 
n, utmattningslast 4 och militära fordon, enligt Wäster Helgstedt & Eriksson (2016). De 
största dimensionerande värdena för normalkraft och moment i brottgränstillstånd för rörbron 
redovisas nedan. Det dimensionerande momentet är räknat per rörens längdmeter. 

Dimensionerande normalkraft: 
[2 = 315,707	N[/c  

Dimensionerande moment: 
62 = 6,597	N[c/c  

4.2.3 LCA 
Livscykelanalysen för rörbron kan ses i Bilaga E. Resultatet från livscykelanalysen redovisas 
nedan. Ungefärliga mängden material i bron visas i Tabell 4. 

Tabell 4: Mängd material rörbro. 
		 Mängd  
Förstärkningslager 1 100 m3 
Stål 33 362 kg 

Totala utsläppet av koldioxid och den totala energiförbrukningen för rörbron erhölls från 
klimatkalkylen enligt nedan. 

fQgchX%ö%<%P = 150,3	Xjk	'lS  
)kmnLg%ö%<%P = 2551,76	3p  

Totala mängden koldioxidutsläpp för klimat och energi räknades ut i Bilaga E och blev: 
cqrs<%P = 183,5	Xjk	'lS  
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På ett år blir den totala mängden koldioxidutsläpp för rörbroarna som byggs: 
cqrså% = hkXhQ	Fnjhn	vmn	ån ∙ cqrs<%P = 2	257	Xjk	'lS  

4.2.4 Kostnad 
Kostnaden för rörbrons förstärkningslagermaterial kan ses i Tabell 5 och kostnaden för 
stålrören kan ses i Tabell 6 nedan. Den totala produktionskostnaden för rörbron ses i Tabell 7. 

Tabell 5: Kostnad förstärkningslagermaterial. 

Jordfyllning (inkl. arbete) 
Volym 1100 m3 
Pris 421 kr/m3 
  

 
  

Kostnad          463 100 kr    

Tabell 6: Kostnad stålrör. 

Stålrör (inkl. arbete) 
Längd 67,36 m 
Pris 8400 kr/m 
  

 
  

Kostnad          565 824 kr    

Tabell 7: Produktionskostnad rörbro. 

Förstärkningslagermaterial          463 100 kr  
Stålrör          565 824 kr  
Total produktionskostnad:      1 028 924 kr  
 

4.2 Tvärspänd platta 
Resultatet för den tvärspända plattans dimensioner, dess kapacitet, livscykelanalysen samt 
produktionskostnaderna redovisas nedan. 

4.2.1 Material och dimensioner 
Resultatet från beräkningarna visade att bron konstrueras med limträbalkar enligt måtten 
angivna nedan. Bron har stålstag av typen Dywidag GWS 15, dessa placerade på två nivåer, 
med ett avstånd mellan varje par på 0,5 meter, vilket ger totalt 30 stålstag. Se Figur 5 i kapitel 
3.3.2 Tvärspänd platta för en bild av konstruktionen.  

Längd på balk: 
Q</=> = 8	cmXmn  
Höjd på balk: 
ℎ = 0,450	cmXmn  
Bredd på balk: 
F = 0,115	cmXmn  
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4.2.2 Kapacitet 
I Bilaga A visas beräkningar och vad plattan har för hållfasthetsvärden. Sammanfattat är 
utnyttjandegraden för böjmoment och tvärkraft enligt Tabell 8. De dimensionerande värdena 
för moment och tvärkraft redovisas nedan tillsammans med den totala nedböjningen för 
plattan.  

Tabell 8: Utnyttjandegrad tvärspänd platta. 
 

 
Plattans dimensionerande moment blev: 
692 = 413,2N[c  

Samt den dimensionerande tvärkraften: 
?92 = 378,9N[  

Den totala nedböjningen för plattan, inklusive överhöjning, blev: 
YyPy = 0,012c  

Detta är en acceptabel nedböjning enligt Trafikverket (2011a) kap. B.3.4.2.2 där det beskrivs 
att nedböjningen för en sådan vägbro inte får överskrida längden på bron dividerat med 400. 
 
Y-/A = =z{|

U++ = 0,02c  

4.2.3 LCA 
Livscykelanalysen för bron kan ses i bilaga E. Resultatet från den redovisas nedan. Den totala 
mängden material i bron kan ses i Tabell 9. 

Tabell 9: Mängd material. 

 
Mängd 

Limträ 16,2 m3 

Stålstag 195 kg 

Totala utsläppet av koldioxid och den totala energiförbrukningen för rörbron erhölls från 
klimatkalkylen enligt nedan. 

fQgchXy"ä%*Dä02	D=/yy/ = 2,93	Xjk	'lS  
)kmnLgy"ä%*Dä02	D=/yy/ = 221,72	3p  

Totala mängden koldioxidutsläpp för klimat och energi räknades ut i Bilaga E och blev: 
cqrs<%P = 5,81	Xjk	'lS   

På ett år blir då den totala mängden koldioxidutsläpp för tvärspända plattor: 
cqrså% = hkXhQ	Fnjhn	vmn	ån ∙ cqrs<%P = 11,62	Xjk	'lS  

		 Utnyttjandegrad 
Böjmoment 60,2 % 

 
  

Tvärkraft 50,9 % 
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4.2.4 Kostnad 
För den tvärspända plattan räknades produktionskostnaden ut och blev enligt Tabell 10. 

Tabell 10: Produktionskostnad tvärspänd platta. 

Tvärspänd platta 
Mängd 16,2 m3 
Pris 55 418 kr/m3 
  

 
  

Total produktionskostnad:        897 768 kr    
 

4.3 Stålbalkar med träfarbana 
Resultatet för stålbalkarna och träfarbanans dimensioner, kapacitet och livscykelanalys 
redovisas nedan. 

4.3.1 Material och dimensioner 
Beräkningarna resulterade i att bron kommer konstrueras av stålbalkar med profilen HEA280. 
Träsyllarna har måtten 150x200mm med ett avstånd mellan dem på 0,265 meter och längden 
på syllarna är 4,5 meter. Slitplanket har en höjd på 0,05 meter. Trämaterialet är impregnerat 
konstruktionsvirke. 

4.3.2 Kapacitet 
I Bilaga C visas beräkningar och kapaciteter för träsyllar och stålbalkar. Sammanfattat är 
utnyttjandegraden för böjmoment och tvärkraft enligt Tabell 11 för träsyllarna och för 
stålbalkarna är böjmoment, tvärkraft och vippning enligt Tabell 12. 

Tabell 11: Utnyttjandegrad träsyllar. 

 
Utnyttjandegrad 

Böjmoment 79,0 % 
    
Tvärkraft 95,0 % 

Tabell 12: Utnyttjandegrad stålbalkar. 

 
Utnyttjandegrad 

Böjmoment 78,7 % 
    
Tvärkraft 33,2 % 
    
Vippning 78,7 % 

Brons dimensionerande moment blev: 
692 = 282,0N[c  

Samt den dimensionerande tvärkraften: 
?92 = 141,0N[  
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Nedböjningen från trafiklasterna räknades ut i STRIP-STEP2, vilket resulterade i att den 
största nedböjningen för bron blir enligt nedan. Den totala nedböjningen för bron är 
acceptabel då den är mindre än den maximala acceptabla nedböjningen. 
YyPy = 0,0042c  

4.3.3 LCA 
Resultatet från livscykelanalysen redovisas nedan. Den totala mängden material i bron ses i 
Tabell 13. 

Tabell 13: Mängd material k-virke och stålbalkar. 

 
Mängd 

Slitplank 1,8 m3 

Syllar 64 st. 
Stålbalkar 2 412 kg 

Totala utsläppet av koldioxid och den totala energiförbrukningen för rörbron erhölls från 
klimatkalkylen enligt nedan. 

fQgchX*yå=</=>/%	&	y%ä$/%</0/ = 11,32	Xjk	'lS  
)kmnLg*yå=</=>/%	&	y%ä$/%</0/ = 192,88	3p  

Totala mängden koldioxidutsläpp för klimat och energi räknades ut i Bilaga E och blev: 
cqrs<%P = 13,83	Xjk	'lS  

På ett år blir den totala mängden koldioxidutsläpp för broar med stålbalkar och träfarbana: 
cqrså% = hkXhQ	Fnjhn	vmn	ån ∙ cqrs<%P = 23,51	Xjk	'lS  

4.3.4 Kostnad 
För stålbalkarna räknades kostnaden ut och blev enligt Tabell 14. 

Tabell 14: Materialkostnad för stålbalkarna. 

Stålbalkar 
Antal 4 st. 
Längd 8 m 
Vikt 76,4 kg/m 
Pris 40 kr/kg 
Kapningspris 273 kr 
  

 
  

Kostnad 98 884kr    

För träfarbanan räknades kostnaden ut och blev enligt Tabell 15.  
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Tabell 15: Materialkostnad för träfarbanan. 

Träfarbana 
Antal syllar 64 st. 
Pris  245 kr/st. 
Slitplank 1,8 m3 
Pris  40 kr/m3 
  

 
  

Kostnad          15 752 kr    

Den totala produktionskostnaden för stålbalkarna och träfarbanan blir enligt Tabell 16 nedan.  

Tabell 16: Total produktionskostnad stålbalkar & träfarbana. 

Stålbalkar 98 884 kr 
Träfarbana 15 752 kr 

Arbete 7 200 kr 
Total kostnad:       121 836 kr  

4.5 Sammanställning  
Resultatet från båda broarna, tvärspänd platta och stålbalkar med träfarbana, summeras och 
ställs upp bredvid varandra för att enkelt kunna jämföra alla de olika faktorer som har räknats 
ut. Sammanställningen kan ses i Tabell 17 nedan tillsammans med rörbron. 

Tabell 17:Ssammanställning av resultat. 

  Tvärspänd platta Stålbalkar & 
träfarbana Rörbro 

Mängd material 
Limträ 16,2 m3 - - 
K-virke - 7 m3 - 
Stål 195 kg 2 412 kg 33 362 kg 
Förstärkningslager - - 1 100 m3 
Dimensionerande     
Böjmoment 52 kNm/m 35 kNm/m 7 kNm/m 
Tvärkraft 379 kN 142 kN - 
Normalkraft - - 316 kN 
        
Nedböjning 0,012m 0,004m - 

    
Koldioxidutsläpp/bro 5,8 ton 13,8 ton 183,5 ton 

    
Koldioxidutsläpp/år 11,62 ton 23,51 ton 2 257 ton 

    
Produktionskostnad/bro 897 768 kr 121 836 kr 1 028 924 kr 
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5. ANALYS AV RESULTAT 
I detta kapitel analyseras resultatet med hänsyn till vad som framkom i litteraturstudien. 
Resultaten från inventeringen, konstruktionen av de båda träbroarna, den studerade rörbron 
och livscykelanalyserna analyseras. 

5.1 Inventering 
Det program som användes vid inventeringen var mycket hjälpsamt och bra att använda. Då 
alla broar i hela Sverige var listade i dokumentet som studerades var det mycket att börja 
med, men när sökkriterierna justerades blev det enkelt att ta fram den data som söktes. 
Inventeringen visade att det finns totalt 604 broar av de tre olika typerna som har studerats. 
Majoriteten av broarna som finns idag är i form av rörbroar. De senaste åren visar på en tydlig 
trend att det är mestadels rörbroar som konstrueras för kortare typer av vägbroar då det har 
byggts 74 stycken rörbroar sedan 2010 och endast 10 respektive 12 broar som stålbalkar med 
träfarbana och tvärspända plattor. I jämförelse med hur många fler gång- och cykelbroar som 
har tillverkats de senaste åren har det inte tillverkats så många tvärspända plattor som 
vägbroar.  

5.2 Rörbro 
Rörbron som studerades visar att det krävs stora mängder stål vid tillverkning av de rör som 
behövs för bron. Detta leder till en stor mängd koldioxidutsläpp från klimat och energi, nästan 
184 ton koldioxid släpps ut för den typen av rörbro som har studerats. Detta är betydligt 
mycket mer koldioxidutsläpp än båda de konstruerade broarna, det ska dock beaktas att 
rörbron är lite längre och mycket bredare än de konstruerade broarna. En jämförelse 
däremellan är inte ärligt att göra. Skulle alla broar som i genomsnitt byggs på ett år 
konstrueras som rörbroar i stål med liknande förutsättningar skulle utsläppet av koldioxid vara 
2944 ton per år med avseende på hur det byggts från 2010-talet.  

Produktionskostnaderna för rörbron uppgår till över en miljon kronor och är därmed den 
dyraste av de tre studerade broarna. Dock bör det även här tas i beaktning att rörbron har 
andra förutsättningar än de konstruerade träbroarna. 

5.3 Tvärspänd platta  
Dimensionerna på bron verkar rimliga utefter vad liknande broar har för dimensioner. Detta är 
sett utifrån de broar som studerades under teori- och litteraturstudien och utifrån de 
rekommendationer som finns från tillverkare, till exempel från Martinsons träbroar. 

Plattans kapacitet för böjande moment och tvärkraft är godkända då utnyttjandegraden för 
dem är 60 % respektive 50 %. Dessa värden skulle dock kunna bli bättre med en annan 
dimension på plattan. En utnyttjandegrad närmare 80 % testades vid beräkningarna, men i det 
fallet skulle nedböjningen för bron överstiga det maximala kravet för nedböjning som är 0,02 
meter. I det aktuella fallet är nedböjningen 0,012 meter, vilket är acceptabelt och visar på en 
utnyttjandegrad av nedböjningen på 60 %.   
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Utefter de sammanställande värdena i Tabell 17 är den tvärspända plattan den mest 

miljömässigt hållbara bron då den släpper ut minsta mängden koldioxid i den studerade 
cykeln. Ett utsläpp på 5,8 ton koldioxid är jämförandevis litet mellan de olika broarna. Om 
alla mindre typer av broar som byggs på ett år skulle konstrueras som tvärspända plattor och 
har liknande förutsättningar skulle utsläppet av koldioxid vara 93 ton per år med avseende på 
hur många broar som har byggts sedan 2010-talet. Trä som byggnadsmaterial är alltså ett mer 
miljömässigt hållbart alternativ i jämförelse med bron med stålbalkar och träfarbana. Detta 
beror troligtvis på de avsevärt större mängder stål som den andra bron består av.  

Den tvärspända plattans produktionskostnader uppgår till cirka 898 000 kr, vilket är 
mycket dyrare än bron med stålbalkar och träfarbana. Detta innebär bland annat att behandlat 
trä som limträ är dyrt att använda i brokonstruktioner och att den tvärspända plattan inte är 
den bäst lämpade konstruktionen sett från produktionskostnaderna. 

Sammanfattningsvis är en tvärspänd platta som brokonstruktion ett dyrare alternativ, men 
dock bättre utefter hur miljömässigt hållbar den är i jämförelse med en bro av stålbalkar och 
träfarbana.  

5.4 Stålbalkar med träfarbana 
Dimensionerna på bron verkar rimliga då de är av liknande storlekar som andra broar av 
samma konstruktionstyp. Typen av stålbalkar, HEA280, anses rimliga utefter hur andra broar 
är konstruerade och vad de har för förutsättningar. Detta kom fram från diskussion med 
handledare om beräkningsgången och även från den teori- och litteraturstudie som utfördes. 
Träfarbanans storlek och geometri samt slitplankets höjd är även de rimliga med avseende på 
vad liknande brotyper har för dimensioner på dessa.  

Brons kapacitet för böjmoment är godkänd, detta med en utnyttjandegrad för stålbalkarna 
på 63 %. Bron anses även vara godkänd för tvärkraft, detta ses i träsyllarnas utnyttjandegrad 
för tvärkraften, vilken är 72 %. Nedböjningen för bron är 0,003 m. Resultatet ansågs först inte 
vara tillräckligt då utnyttjandegraden för nedböjning skulle kunna förbättras, men då bron inte 
har dimensionerats i bruksgränstillstånd ansågs dessa värden vara tillräckliga och bron anses 
inte vara överdimensionerad.  

Från den sammanställande tabellen är bron med stålbalkar och träfarbana den typen av de 
två konstruerade broarna som har en större mängd koldioxidutsläpp. Det handlar om nästan 
14 ton koldioxid i utsläpp för denna bro under den studerade cykeln. Då bron i största mängd 
består av stål så innebär det att stål är ett material som bidrar till mer koldioxidutsläpp än vad 
trä gör. Skulle alla broar som byggs på ett år konstrueras med stålbalkar och träfarbana med 
liknande förutsättningar skulle utsläppet av koldioxid vara 221 ton per år med avseende på 
hur många broar det byggts sedan 2010-talet. 

Bron har den lägsta produktionskostnaden på cirka 122 000 kr. Jämfört mellan 
produktionskostnaderna är det ett tydligt resultat; det är mycket billigare att tillverka en bro 
med stålbalkar och träfarbana än som en tvärspänd platta. Detta betyder att stålbalkar och 
konstruktionsvirke är billigare som brokonstruktion än vad limträ och stålstag är. Det är även 
billigare att producera en bro med stålbalkar och konstruktionsvirke då det är arbetet på plats 
som genererar den kostnaden. Det gäller dock endast i detta fall då det är en relativt liten typ 
av bro. Detta leder ofta till att en sådan typ av brokonstruktion skulle kunna väljas före den 
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tvärspända plattan för att den är billigare och enklare att producera. Det bör alltså vara i 
åtanke hur miljömässigt hållbara broarna är när valet av brokonstruktion sker mellan dessa 
studerade typer av broar.  

5.5 Sammanställning 
En jämförelse mellan de tre olika broarnas utsläpp av koldioxid visar att samhället skulle 
vinna 2199 ton i koldioxidutsläpp per år om rörbroarna och broarna med stålbalkar och 
träfarbana istället hade projekterats som tvärspända plattor. Samhället skulle även vinna 2071 
ton i koldioxidutsläpp om alla broar projekterades som stålbalkar med träfarbana. Samhället 
skulle förlora 644 ton i koldioxidutsläpp om alla broar projekterades som rörbroar. Det 
betyder att den tvärspända plattan är den mest miljömässigt hållbara bron sett ur ett 
miljömässigt livscykelperspektiv. 
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATS 
En diskussion förs utefter vad resultatet och analysen kan betyda och kopplar även till den 
teori som togs upp i början av rapporten. Detta leder till slutgiltiga svar på de frågeställningar 
som rapporten behandlat. I detta kapitel listas även förslag och rekommendationer till möjliga 
framtida studier.  

6.1 Broar 
Det som bör beaktas i denna studie är de avgränsningar som har gjorts vid dimensioneringen 
och vid livscykelanalyserna. Vissa avgränsningar skulle i några fall kunna vara betydande om 
den ena bron är mer hållbar än den andra. En av avgränsningarna som har utförts och som 
skulle kunna bidra till mer information är att studera broarna under drift, för det underhåll 
som krävs och även vid rivning – alltså under hela deras livscykel. Detta skulle leda till ett 
bredare perspektiv och kanske även ett något annorlunda resultat som antingen blir mer 
särskilt eller mer likställt mellan de studerade broarna. En annan avgränsning som gjordes 
som skulle kunnat ge lite mer information är att brokonstruktionen inte är fullständig då även 
den fick flera avgränsningar och delar av konstruktionen valdes att inte konstrueras. Hade 
båda broarna konstruerats för att vara klara för att byggas hade det med stor sannolikhet gett 
ett bättre resultat. Broarna skulle i sådant fall innehålla flera olika detaljer som upplag, räcken 
och infästningar. Mer material skulle undersökts och resultatet skulle blivit mer noggrant.   

Det som har påpekats som en nackdel med att göra livscykelanalys är att vid ett helt 
livscykelperspektiv blir det inte ett rättvisande resultat då analysen är för övergripande. Det 
kan vara vissa delar av konstruktionen och i arbetet med livscykelanalysen som inte studeras i 
detalj. Avgränsningen för vilken del av livscykeln som ska studeras kan därför vara bra, vilket 
också gjordes i denna studie. I detta fall är det lätt att se vilken av brotyperna som är bättre 
under den första delen av livscykeln, detta just för att arbetet blev mer detaljerat. Slutsatser 
kan lätt dras ur vad livscykelanalysen ger i detta fall. Men för att kunna göra ett val om vilken 
av broarna som är mest hållbar överlag bör ändå hela livscykeln studeras på ett noggrant och 
detaljrikt sätt, då blir resultatet mest tillförlitligt och ett val om vilken av broarna som är mest 
hållbar kan tas. Det bör även utföras med mer pålitliga hjälpmedel och program som är till för 
livscykelanalyser än den klimatkalkyl som användes i den här studien.  

Från början poängterades det att vid en jämförande analys måste de broar som studeras ha 
lika förutsättningar för att analysen ska vara rättvis. För den tvärspända plattan och bron med 
stålbalkar och träfarbana kan en jämförande analys dras då de konstruerats för exakt samma 
förutsättningar. Rörbron är placerad i en liknande miljö som de konstruerade broarna och de 
laster som ger dimensionerande värden är samma som för de konstruerade broarna, men 
rörbrons dimensioner gör att den inte är jämförbar. Rörbron är även en annan typ av 
brokonstruktion, förstärkningslagret och stålrören fungerar tillsammans som bro och upplag. 
De två konstruerade broarna har inte med varken upplag eller grundläggning i analysen och 
därför saknas flera parametrar i analysen. Detta betyder att den jämförelse som utförts mellan 
rörbron och de konstruerade broarna inte är rättvisande. Jämförelsen är bra mellan de två 
konstruerade broarna och skulle kunna fortsättas därifrån, men frågan om broarna är bättre än 
en rörbro går inte att sätta ett konkret svar på. Det är helt enkelt för olika förhållanden och för 
olika brokonstruktioner. 
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Den tvärspända plattan är mycket dyrare än bron med stålbalkar och träfarbana. Detta 
betyder att limträ är ett dyrare material jämfört med stålbalkar och konstruktionsvirke och att 
produktionen av broarna är annorlunda och skiljer mycket i kostnader. Rekommendationerna 
är oftast att man ska projektera de billigaste byggnadsverken då det ofta är kostnader som 
man studerar vid projektering och för att vinna anbud. Då den miljömässiga hållbarheten är i 
fokus i denna studie så är rekommendationen utifrån detta perspektiv att konstruera den 
tvärspända plattan. I dagens samhälle måste miljöproblemen lösas och allt som visar att en, i 
det här fallet, bro är miljömässigt mer hållbar och bättre än en annan så borde det leda till att 
den bron väljs även om den inte är det billigaste alternativet. Dock skulle det vara en idé att 
även studera balkbron med träbalkar istället för stålbalkar och undersöka om det skulle vara 
ett både billigare och mer miljövänligt alternativ än de båda broarna som har studerats. 
Eftersom det är mängden stål som genererar den stora mängden koldioxidutsläpp så skulle 
den brokonstruktionen kunna vara ett bra alternativ för en hållbar typ av brokonstruktion.  

För att kunna bestämma vilken av broarna som är mest hållbar över lag skulle det behövas 
flera olika analyser för att ta ett beslut. Från teorin om olika slags brotyper är tvärspända 
plattor de broar som verkar vara mest eftertraktade idag och de broar som det borde satsas på. 
Det är tydligt att de tvärspända plattorna används flitigt till andra typer av broar, dock inte 
vägbroar då endast 12 av 141 tvärspända plattor har konstruerats som vägbroar sedan 2010. 
Denna trend borde ändras så att fler vägbroar konstrueras som tvärspända plattor då trä har 
flera fördelar som byggnadsmaterial. För att detta skulle bli en verklighet borde i sådant fall 
kostnaderna för limträ och produktionen av tvärspända plattor ses över och ändras så att det 
byggs fler tvärspända plattor. 

Ett tidigare examensarbete, Lundström (2005), som behandlar ämnet träbroar visar att två 
aspekter som inte har tagits upp i denna rapport kan vara avgörande i valet om vilken av 
broarna som är mest miljömässigt hållbar. En av dem är att underhåll av träbroar är viktigt då 
vissa typer av träbroar kräver mycket mer underhåll och olika åtgärder än andra broar. För en 
plattbro med en grusbeläggning som har konstruerats i denna rapport anses det i arbetet att en 
sådan bro är underhållssnål och den skulle inte kräva lika mycket underhåll som en annan typ 
av träbro. Det innebär att plattbron har fördelar när det gäller underhåll vid jämförelse av de 
två konstruerade broarna och har därmed ännu en anledning till varför den är det bättre 
alternativet. En bro med stålbalkar kräver troligtvis mer underhåll då stålbalkarna måste 
undersökas så att deras rostskydd är oskadat. Ännu en viktig aspekt som har diskuterats i 
samma examensarbete är att grundläggning av broar även måste beaktas i livscykelanalysen 
då broar är känsliga för sättningar. Grundläggningen har inte varit i åtanke vid konstruktionen 
och projekteringen av de två olika brotyperna i denna rapport. Det som nämndes i det 
examensarbetet var att grundläggningen av träbroar borde vara enklare och billigare att utföra 
än för andra typer av broar. Anledningen till det är att träbroar är lätta konstruktioner och 
reaktionskrafterna i stöden blir därmed mindre, vilket innebär att grundläggningen inte 
behöver vara lika avancerad som för andra tyngre brotyper. Detta betyder att den lättare typen 
av de två konstruerade broarna borde vara den bron som har ännu en fördel till varför den 
borde väljas som brokonstruktion. Då trä är ett relativt lätt material så har den tvärspända 
plattan ännu en anledning till varför den ska väljas som brokonstruktion istället för bron med 
de tunga stålbalkarna. 
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Anledningen till varför trä bör användas mer i byggnadskonstruktioner togs upp i 
teorikapitlet om trä som byggnadsmaterial, och handlade främst om träets miljömässiga 
fördelar. Utvinningen av byggnadsmaterialet är den delen av processen som är en av de stora 
fördelarna till varför trä är ett sådant bra och miljövänligt material. Det ger positiva 
miljömässiga fördelar att skogen skövlas och det planteras och får växa upp flera nya träd. 
Det som också syns i resultatet är att mängden stål som finns i en bro gör att utsläppen av 
koldioxid ökar drastiskt. Det har även uppdagats fler fördelar med trä som byggnadsmaterial 
och varför den tvärspända plattan är det mest miljömässigt hållbara alternativet som 
brokonstruktion. 

6.2 Arbetssätt 
Arbetet med det här examensarbetet har varit på en sådan nivå att det inte har varit för svårt 
att kunna sätta sig in i teorin och att tillämpa den praktiskt. Det finns mycket bra tillgänglig 
fakta för att läsa på om ämnet och det finns även flera personer som sitter inne på mycket 
information och som även har tid att besvara på frågor som uppstår. Arbetsgången kunde ha 
blivit ännu bättre genom att i första hand inventera broar och se vilka som finns och sedan 
välja en typ som de olika brotyperna ska konstrueras utefter, vilket nämndes tidigare. En 
aktuell bros förutsättningar skulle varit grunden till dimensioneringen av de andra broarna. 
När arbetet gjordes åt andra hållet har det varit svårt att hitta en referensbro som har liknande 
förutsättningar som de dimensionerade broarna. Studien har trots allt bidragit till en djupare 
förståelse för hur de olika broarna tvärspänd platta och stålbalkar med träfarbana ska 
konstrueras. Den livscykelanalys som har utförts har lett till en förståelse i hur 
livscykelanalyser ska arbetas med och hur komplexiteten i dessa är. De avgränsningar som 
har utförts i arbetet har varit väl valda och har troligtvis inte påverkat det slutgiltiga resultatet 
i för stor utsträckning.  

Livscykelanalys är ett mycket bra verktyg att använda när analyser av olika 
byggkonstruktioner ska göras. Dock bör analyserna ske med noggrannhet och även noga 
kritiseras. Det finns vissa nackdelar med att använda sig av LCA som analysverktyg. En av de 
största nackdelarna är att det ofta saknas data. Saknaden av data leder till att datainsamlingen 
kan ta lång tid och vara resurskrävande. Det försvårar användandet av LCA som verktyg i 
flera fall. Även den tillgängliga datakvaliteten är inte alltid tillfredsställande. Sker några 
ändringar i in- och utdata så kan det ge olika stora variationer i slutresultatet. 
Viktningsmetoder kan vara svåra att få tag på och det finns inte heller någon internationellt 
erkänd viktningsmetod som ska användas.  

Livscykelanalysen utfördes utefter den teori som fanns och efter den hjälp som erhölls. Då 
det inte fanns något tillgängligt program för att utföra en hel livscykelanalys fick den utföras 
på ett eget sätt. Klimatkalkylen var ett bra verktyg, men det borde funnits flera verktyg 
tillgängliga för att kunna utföra ett noggrannare arbete. En livscykelanalys bör inte vara den 
enda metoden för att göra en bedömning och ta fram ett beslutsunderlag då den endast ser 
produkten ur ett brett miljöperspektiv. Den bör kompletteras med metoder som till exempel 
LCC, riskanalys och miljörevision för att man ska kunna göra mer detaljrika studier och sedan 
goda hållbara val. I detta projekt har en livscykelanalys utförts från tillverkning av materialet 
och fram till användning, i framtiden och i verkliga projekteringar av byggnadsverk bör hela 
livscykeln studeras för att kunna göra hållbara val. Arbetet har utöver detta ändå gett ett bra 
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och väntat resultat som förmodligen kan vara till nytta vid val av olika brotyper i framtiden. 
Arbetet har även bidragit till att förmedla idén om att göra noggranna analyser kring vilka 
brotyper som är mest hållbara och som även möter dagens efterfrågan om hållbara produkter.  

6.3 Svar på frågeställningar 
Analyserna av resultatet och diskussionen kring dessa har bidragit till svar på de 
frågeställningar som studien har behandlat. Svaren är sammanfattade och kortfattat beskrivna 
nedan. 

• Vilka olika broar används till mindre vägar idag och hur ser de ut? 
De broar som används på mindre vägar idag är rörbroar. Dessa är oftast konstruerade av 
stålrör, men kan även förekomma i plast och betong där betongen kan vara både armerad och 
oarmerad. Det används även tvärspända plattor och balkbroar som konstruktioner för mindre 
trafikerade vägbroar, men i en mycket mindre utsträckning. 

• Vad krävs för att dimensionera de två olika broarna tvärspänd platta och stålbalkar 
med träfarbana? 

För att kunna dimensionera de olika brotyperna krävs kunskap om vilka byggnadsregler som 
finns och hur de ska användas. Det krävs en god kunskap om hur limträ fungerar som 
byggnadsmaterial för att dimensionera den tvärspända plattan. Detsamma gäller för stål och 
trä för att konstruera bron med stålbalkar och träfarbana. Det krävs även kunskap och 
förståelse för att använda olika slags datorprogram och ha en förståelse för hur de räknar. 
Arbetsgången vid dimensionering av broarna kan vara komplex, beroende på vilka 
avgränsningar som sätts i början av ett projekt och vilka antaganden som görs. Det viktigaste 
som behöver tas upp om dimensioneringen av broarna är att det är viktigt att veta var viktig 
information angående dimensioneringen hämtas och hur den ska tolkas.  

• Vilken av de två dimensionerade broarna är mest miljömässigt hållbar enligt en 
livscykelanalys? 

Den bro som är mest miljömässigt hållbar av de två studerade brotyperna är den tvärspända 
plattan. Detta är utifrån hur mycket koldioxid som den släpper ut i den studerade livscykeln. 
Anledningen till varför den tvärspända plattan är mest miljömässigt hållbar är för att trä är ett 
mycket mer miljövänligare material än stål. 

• Skulle någon av de två dimensionerade brotyperna vara mer miljömässigt hållbar i 
jämförelse med de broar som finns idag? 

Utifrån de jämförelser som har dragits och den diskussion som har förts omkring rörbron och 
de konstruerade broarna är någon av de konstruerade broarna mer miljömässigt hållbar än en 
rörbro. De är även mer hållbara utifrån andra aspekter, inte bara den stora mängden utsläpp av 
koldioxid, utan även den produktionskostnad som räknades ut. 

6.4 Slutsatser 
De slutsatser som kan dras utefter de studier som har gjorts är att det har framkommit ett par 
olika lösningar på vad det finns för broar på mindre vägar idag, och även hur olika 
träkonstruktioner för broar kan vara bra hållbara lösningar. Det mest hållbara alternativet sett 
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till utsläpp av koldioxid under den cykel som har studerats är den tvärspända plattan. 
Kortfattat kan resultatet från den sammanställande tabellen i kapitel 4.5 beskrivas enligt 
följande: de två olika broarna är hållbara på två olika sätt, den tvärspända plattan är 
miljömässigt hållbar med avseende på koldioxidutsläpp och bron med stålbalkar och 
träfarbana är ekonomiskt hållbar sett till den låga produktionskostnaden.  

Det slutgiltiga resultatet om hur mycket koldioxid som de olika broarna släpper ut och vad 
samhället skulle vinna på genom att bara använda träbroar jämförs med de 10 miljoner ton 
koldioxid som det visar sig att Sveriges byggindustrier släpper ut. Då miljöproblemen i 
dagens samhälle bara blir värre och konsekvenserna förödande så måste bland annat flera 
olika miljömässigt hållbara lösningar träda fram. Att välja mellan dessa broar kanske verkar 
litet i jämförelse med de problem som finns i Sverige och i världen idag, men det är alltid ett 
litet steg mot en mer hållbar framtid.  

Det borde läggas ner mer tid och resurser för att studera olika tillverkningsalternativ, likt 
arbetet i denna studie, för att möta samhällets mål om att vara mer energi- och 
materialeffektiv i byggnadssektorn och även för att bygga ett hållbart samhälle.  

6.5. Framtida studier 
Förslag och rekommendationer på framtida studier som kan bli en utveckling på detta 
examensarbete. 

• Fortsätta studien med ett fokus på det ekonomiska perspektivet (LCC) och/eller de 
andra aspekterna av hållbarhet (social och ekonomisk).  

• Broarnas totala livscykel kan studeras vilket blir en fortsättning av detta arbete där 
användning, underhåll och rivning beaktas i livscykelanalysen. 

• Konstruktionen av broarna kan göras mer detaljerad där övriga laster tas i hänsyn och 
där mer brodetaljer konstrueras. I det fallet skulle en mer detaljerad och rättvis 
jämförelse mellan broarna kunna utföras.  

• En jämförande analys borde göras för betongbroar i samma förhållanden då betong är 
ett av de mest använda byggnadsmaterialen idag. 
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8. BILAGOR 

Följande bilagor tillhör rapporten: 

BILAGA A - Konstruktionsberäkningar tvärspänd platta 

BILAGA B - Beräkningar i Brigade Standard 

BILAGA C - Konstruktionsberäkningar stålbalkar med träfarbana 

BILAGA D – In- och utdata från STRIP-STEP2 

BILAGA E - Livscykelanalys 

 



BILAGA A - Konstruktionsberäkningar tvärspänd platta

 A.1 Förutsättningar
Brons spännvidd är 8 meter och den fria brobredden är 4,5 meter.
Enligt TRVK Bro 11 kap. B.2.2.1 ska säkerhetsklassen för vägbroar vara SK 2, vilket ger:

γd 0.91� 
Enligt TRVR Bro 11 kap. F.1.2. är klimatklassen för limträplattan KK 2, vilket ger: 

γn 0.91� 

 A.2 Material
Väljer limträklass GL-28c.
Partialkoefficient för limträ är enligt tabell 2.3 i SS-EN 1995-1-1.

γM 1.25� 

Dimensionerande värde för materialegenskaper räknas ut enligt:

 
kmod fik�

γM

Korrektionsfaktorn kmod är enligt SS-EN 1995-1-1 kap 3.1.3.(2) och tabell 3.1.

kmod 0.9� 
Korrektionsfaktorn för deformation kdef är enligt tabell 3.2 i SS-EN 1995-1-1.

kdef 0.8� 

Materialegenskaper hämtas från SS-EN 14080 tabell 4. 

fm.k 28MPa� 
ft0k 19.5MPa� 
ft90k 0.5MPa� 
fc0k 24MPa� 
fc90k 2.5MPa� 
fvk 3.5MPa� 
E0mean 12500MPa� 
E0.05 10400MPa� 
E90.mean 300MPa� 
G0.05 540MPa� 

γlimträ 4.5
kN

m3
� γbel 24

kN

m3
� 

fid



Dimensionerande värden räknas ut :

fm.d
kmod fm.k�

γM
2.016 107u Pa � 

ft0d
kmod ft0k�

γM
1.404 107u Pa � 

ft90d
kmod ft90k�

γM
3.6 105u Pa � 

fc0d
kmod fc0k�

γM
1.728 107u Pa � 

fc90d
kmod fc90k�

γM
1.8 106u Pa � 

fvd
kmod fvk�

γM
2.52 106u Pa � 

E0mean.d
E0mean

γM
1 1010u Pa � 

E0.05.d
E0.05

γM
8.32 109u Pa � 

E90.mean.d
E90.mean

γM
2.4 108u Pa � 

Ed
kmod E0.05�

γM
7.488 109u Pa � 



 A.3 Geometri
Längden på bron:

lbro 8m� 
Den fria brobredden:

Bfri 4.5m� 

Antar en höjd på plattan till:

hplatta 0.45m� 

Antar även en höjd på beläggningen: Figur A.1: Sektion, tvärspänd platta.

hbel 80mm� 
Arean för hela bron:

Abro lbro Bfri� 36 m2 � 

Tvärsnittsarean för bron:

Atvärsnitt Bfri hplatta� 2.025 m2 � 

Tröghetsmomentet för bron räknas ut i y- och z-riktning enligt:

Iy
Bfri hplatta

3�

12
0.03417 m4 � 

Iz
hplatta Bfri

3�

12
3.41719 m4 � 

Böjmotståndet för bron räknas ut:

Wz.bro
hplatta Bfri

2�

6
1.519 m3 � 

Lastspridningen från vertikala punktlaster i tvärled räknas ut enligt SS-EN 1995-2 kap 5.1.3, se figur A.2
nedan.

Figur A.2: Lastspridning.



Spridningsvinkel i lamellplatta: βpl 15deg� 

Spridningsvinkel i beläggning: βbel 45deg� 
Bredd/längd på hjul är enligt SS-EN 1991-2 kap 4.3.2.

bw 0.4m� 
Lastavkännande bredd för referensplanet mitt i plattan räknas ut enligt:

bw.mitt tan βbel� � hbel� tan βpl� �
hplatta

2
��

§
¨
©

·
¸
¹

2� bw� 0.681 m � 

Den effektiva bredden räknas ut i enlighet med SS-EN 1995-2 5.1.3(1).

a 0.3m� 
bef bw.mitt a�� 

bef 0.981 m 
Lastspridningen från de vertikala punktlasterna i längsled räknas ut enligt SS-EN 1995-2 tabell 5.2.
För moment:

bLm bw 2 hbel�� hplatta� 1.01 m � 

För tvärkraft:

bL.t bw 2 hbel�� 0.56 m � 

Räknar ut tröghetsmoment, böjmotstånd och area med den effektiva bredden:

Ief.y
bef hplatta

3�

12
7.44626 10 3�u m4 � 

wef.y
bef hplatta

2�

6
0.033 m3 � 

wef.z
bef bef

2�

6
0.157 m3 � 

Aef hplatta bef� 0.441 m2 � 



 A.4 Laster
De laster som antas verka på bron är de vertikala trafiklasterna och egentyngder, övriga försummas i
beräkningarna. Trafiklasterna räknas ut i enlighet med SS-EN 1991-2.

 A.4.1 Egentyngder
Egentyngderna räknas ut för både den effektiva breden och för hela bron.
För den effektiva bredden:

gef.bro hbel γbel� hplatta γlimträ��� � bef� 3.868 103u kg s 2�� � 

För hela bron:

gbro hbel γbel� hplatta γlimträ��� � Bfri� 1.775 104u kg s 2�� � 

 A.4.2 Trafiklaster - lastmodell 1
På den aktuella bron finns det ett lastfält med bredden 3m.

blastfält 3m� 

I en lastgrupp har vardera axellast tyngden:

 αQ Qk�

 αq qk�
Figur A.3: Lastmodell 1.

Karakteristiska värden för ett boogisystem och den utbredda lasten är hämtade från tabell 4.2 

Qk 300kN� axellast� �

qk 9
kN

m2
� utbredd last� �

Anpassningsfaktorerna αQ och αq hämtas ur TRVFS tabell 7.1.  

αQ 0.9� 
αq 0.8� 
Axellasten blir då:

qLM1.axel 270kN� 

Och ytlasten blir:

qLM1.utbredd 7.2
kN

m2
� 

qLM1.axel

qLM1.utbredd



Hjultryckets fördelning i längsled blir då enligt nedan.
För moment:

qm.1 =
qLM1.axel

2
1

bLm
�

qtvär.1qm.1 86.54
kN
m

� 

För tvärkraft:

qtvär.1 =
qLM1.axel

2
1

bL.t
�

qtvär.1 241.07
kN
m

� 

 A.4.3 Till systemberäkning i Brigade standard
Geometri enligt tidigare kapitel och materialparametrar enligt nedan. 

E0mean 1.25 1010u Pa 

Poissions tal:

υ G0.05

E0mean
0.04 � 

γlimträ 4.5 103u m 2� kg s 2��� 

Laster enligt tidigare samt en extra parameter för egenvikt av beläggning.

qbel γbel hbel� 1.92 103u Pa � 

 A.4.4 Från systemberäkning
Dimensionerande moment:

MEd 413.2kN m�� 

Dimensionerande tvärkraft:

VEd 378.9kN� 
Maximal nedböjning bruksgränstillstånd:

ubruks 0.02461m� 
Minsta nedböjning:

umin 0.006732m� 



 A.5 Dimensionering av platta
Plattans kapacitet i brottgränstillstånd räknas ut i enlighet med SS-EN 1995-1-1 kap.6. 
 A.5.1 Böjning
Plattans kapacitet för böjning räknas ut enligt nedan.
Böjning kring y-axeln:

kh.y.platta min
600
450

§̈
©

·̧
¹

0.1
1.1��

ª
«
¬

º
»
¼

1.029 � 

fm.d.y.platta fm.d kh.y.platta� 2.075 107u Pa � 

Momentkapacitet: 

MRd.y.ef fm.d.y.platta wef.y� 6.867 105u J � 

Utnyttjandegrad: 

MEd

MRd.y.ef
0.602 

Plattan håller för böjmotståndet med en utnyttjandegrad på 60,2%.

 A.5.2 Tvärkraftskapacitet 
Kontrollen för balkens tvärkraftskapacitet görs enligt kap. 6.1.7.
För skjuvning gäller:

τd fv.dd

där skjuvpåkänningen räknas ut med: 

 
VEd

bef.skjuv hplatta�

Den effektiva bredden med avseende på skjuvning räknas ut enligt 6.1.7(2). 

kcr 0.67� 
bef.skjuv kcr bef� 0.657 m � 

τd
VEd

bef.skjuv hplatta�� � 1.282 106u Pa � 

Utnyttjandegrad: τd

fvd
0.509 

Plattan håller för tvärkraften med en utnyttjandegrad på 50,9%.

τd



 A.6 Deformationer
Enligt TRVK Bro 11 kap B.3.4.2.2 får beräknad nedböjning av trafiklast inte överskrida följande krav.

umax
lbro

400
0.02 m � 

 A.6.1 Nedböjning: 
Den omedelbara deformationen, uinst.q, är den deformation som räknats ut i systemberäkningen.

uinst.q ubruks 0.025 m � 

Den slutliga deformationen, ufin.q, räknas ut enligt SS-EN 1995-1-1 ekvation (2.4) kap 2.2.3. 

 uinst.q 1 ψ2.1 kdef��� ��

där faktorn ψ2.1 hämtas från tabell A2.1 i SS-EN 1990. 

ψ2.1 0� 

ufin.q uinst.q 0.0246 m � 

 A.6.2 Överhöjning:  
Deformationen från systemberäkningen blev:

uinst.g umin� 

Den slutliga deformationen, ufin.g, räknas ut enligt ekvation (2.3) kap 2.2.3.

 uinst.g 1 kdef�� ��

ufin.g uinst.g 1 kdef�� �� 0.012 m � 

 A.6.3 Total nedböjning:  
Nettoutböjningen blir, enligt ekv. 7.2 kap. 7.2. 

utot uinst.q ufin.g� 0.012 m � 

Då utot umax� klarar sig plattan med avseende på nedböjning med överhöjning.

utot

umax
0.625 

Utnyttjandegraden för nedböjning blir då 62,5%.

ufin.q

ufin.g



 A.7 Dimensionering av spännstag
Spännstagen ska begränsas enligt SS-EN 1992-1-1, kap 5.10.2(1) och kap. 5.10.3 (2) före och efter
låsning. Beräkningarna är gjorda utefter liknande projekts kontroller.

 A.7.1 Före låsning
Antar antal lager av spännstag till 2 st.

nlager 2� 
Avståndet mellan spännstagen antas till: 

sspännstag 500mm� 

Diametern på spännstagen är hämtade från Dywidags datablad för GEWI-stag.

dspännstag 15mm� 

Förspänningsnivån ska vara på 1.0MPa efter låsning. En kontroll görs för att stagen ska klara av en
förspänning på 1.1MPa.

σuppspänning 1.1MPa� 

Spännkraften i stagen före låsning räknas ut enligt nedan. 

Puppspänning
σuppspänning hplatta� sspännstag�

nlager
1.238 105u N � 

 A.7.1.1 Kontroll
Enligt SS-EN 1992-1-1 är den maximala tillåtna kraften under uppspänning enligt nedan.

Pmax Ap σp.max�=

Där Ap är ett spännstags area.

Ap
dspännstag

2 π�
4

1.767 10 4�u m2 � 

Maximala spänningen ges av följande ekvation:

σp.max min k1 fpk� k2 fp0.1k���� �=

Materialparametrarna är enligt tillverkarens specifikationer.
Karakteristskt värde för spännarmeringens draghållfasthet:
fpk 1.1GPa� 

Karakteristiskt värde för spännarmeringen vid töjningen 0.1%:
fp0.1k 0.9GPa� 

Enligt kap 5.10.2.1(1) är faktorerna:

k1 0.8� 
k2 0.9� 



Vilket ger maximala spänningen:

σp.max min k1 fpk� k2 fp0.1k���� � 8.1 108u Pa � 

Maximala tillåtna kraften:

Pmax Ap σp.max� 1.431 105u N � 

Utnyttjandegrad: 
Puppspänning

Pmax
0.865 

 A.7.2 Efter låsning
Efter låsning förväntas den initiella förspänningen vara:

σp.initiell 1.0MPa� 

Spännkraften efter låsning blir då:

Pinitiell
σp.initiell hplatta� sspännstag�

nlager
1.125 105u N � 

Den maximala initiella förspänningskraften blir enligt nedan.

Pm0 Ap σpm0�=

Där den maximala initiella förspänningen blir: 

σpm0 min k7 fpk� k8 fp0.1k���� �=

Enligt kap 5.10.3(2) är faktorerna:

k7 0.75� 
k8 0.85� 

Vilket ger maximala initiella spänningen:

σpm0 min k7 fpk� k8 fp0.1k���� � 7.65 108u Pa � 

Maximala tillåtna initiella kraften:

Pm0 Ap σpm0� 1.352 105u N � 

Utnyttjandegrad: 

Pinitiell

Pm0
0.832 



 A.7.3 Kontroll för prägling vid spännstag
Den maximala kraften som kommer att verka i kontaktytan mot förankringsbricka, innan låsning, räknas
ut enligt nedan.

Pspännstag Puppspänning nlager� 2.475 105u N � 
Efter låsning:

Pspänn.initiell Pinitiell nlager� 2.25 105u N � 

Kontrollerar att trycket vinkelrätt fibrerna inte överstiger hållfastheten enligt SS-EN 1995-1-1 kap. 6.1.5.
Villkor:σc.90.d kc.90 fc.90.d�d

Där spänningen är:

σc.90.d
Fc.90.d

Aef
=

Faktorn kc.90 är enligt SS-EN 1995-2 kap 6.1.2 (9): 

kc.90 1.3� 

Kontrollerar trycket för både momentan uppspänning och det tryck som uppstår efter spänning.
Hållfastheten för limträ räknas ut enligt nedan med värden för korrektionsfaktorn kmod enligt SS-EN
1995-1-1 tabell 3.1.

kmod.momentan 1.1� 

kmod.lång 0.7� 

Detta ger:

fc.90.d.moment
fc90k kmod.momentan�

γM
2.2 106u Pa � 

fc.90.d.lång
fc90k kmod.lång�

γM
1.4 106u Pa � 

Den effektiva arean för limträplattan räknas ut enligt nedan.

Aef.platta hplatta Bfri 2 30� mm�� �� 2.052 m2 � 
Spänningen för momentan uppspänning och den efter låsning blir enligt nedan.

σc.90.d.momentan
Pspännstag

Aef.platta
1.206 105u Pa � 

Kontroll: σc.90.d.initiell
Pspänn.initiell

Aef.platta
1.096 105u Pa � 

kc.90 fc.90.d.moment� 2.86 106u Pa  > 1.206 105u Pa OK! 

kc.90 fc.90.d.lång� 1.82 106u Pa  > 1.096 105u Pa OK! 



Utnyttjandegraderna för bron är listade nedan.

Limträplatta: 
Böjmotstånd = 60,2%
Tvärkraft = 50,9% 

Spännstag: 
Innan låsning = 86,5%
Efter låsning = 83,2%

Nedböjning = 62,5% 



BILAGA B - Brigade standard 

B.1.1 Resultatlinjer 
De linjer som resultatpunkter har studerats från kan ses i Figur 1 nedan. 

 
Figur 1: Resultatlinjer 



B.1.2 Snittkrafter i brottgränstillstånd 
Snittkrafterna för de två linjerna har studerats. Både maximala och minimala värden för 
böjmoment och tvärkraft har erhållits från modellen. 

B.1.2.1 Längsgående böjmoment (Ma) 
Linje 1, maximalt värde: 

 
Figur 2: Maximala böjmoment ULS. 

 

 
Figur 3: FEM-modell för maximala böjmoment, linje 1. 

 



 

 

Linje 1, minsta värde: 

 
Figur 4: Minsta böjmoment, ULS. 

 
Figur 5: FEM-modell för minsta böjmoment. 

 

 

 

 



 

 

Linje 2, maximalt värde: 

 
Figur 6: Maximala böjmoment, ULS. 

 
Figur 7: FEM-modell för maximala böjmoment, linje 2. 

 

 

 



 

 

Linje 2, minsta värde: 

 
Figur 8: Minsta böjmoment, linje 2. 

 
Figur 9: FEM-modell för minsta böjmoment, linje 2. 

 

 

 



 

 

B.1.2.2 Längsgående tvärkraft (Vsz) 
Linje 1, maximalt värde: 

 
Figur 10: Maximal tvärkraft linje 1. 

 
Figur 11: FEM-modell för maximal tvärkraft, linje 1. 

 

 



 

 

 

Linje 1, minsta värde: 

 

Figur 12: Minsta tvärkraft linje 1. 

 
Figur 13: FEM-modell för minsta tvärkraft linje 1. 

 

 



 

 

 

 

Linje 2, maximalt värde: 

 
Figur 14: Maximal tvärkraft, ULS. 

 
Figur 15: FEM-modell för maximala tvärkraft, linje 2. 

 



 

 

 

Linje 2, minsta värde: 

 
Figur 16: Minsta tvärkraft, ULS. 

 
Figur 17: FEM-modell för minsta tvärkraft, linje 2. 

 

 



B.1.3 Nedböjning i bruksgränstillstånd 
Även nedböjningen studerades i de två linjerna. 

B.1.3.1 Nedböjning (Uz) 
Linje 1, maximalt värde: 

 
Figur 18: Maximal nedböjning, linje 1. 

 

 
Figur 19: FEM-modell för maximal nedböjning, linje 1. 

 

 



Linje 1, minsta värde: 

 
Figur 20: Minsta nedböjning, linje 1. 

 
Figur 21: FEM-modell för minsta nedböjning, linje 1. 

 

 

 

 

 



Linje 2, maximalt värde: 

 
Figur 22: Maximal nedböjning, linje 2. 

 
Figur 23: FEM-modell för maximal nedböjning, linje 2. 

 

 

 

 

 



Linje 2, minsta värde: 

 
Figur 24: Minsta nedböjning, linje 2. 

 
Figur 25: FEM-modell för minsta nedböjning, linje 2. 



BILAGA C-Konstruktionsberäkningar stålbalkar med träfarbana

 C.1. Förutsättningar 
Brons spännvidd är 8 meter och den fria brobredden är 4,5 meter.

Enligt TRVK Bro 11 kap. B.2.2.1 ska säkerhetsklassen för vägbroar vara SK 2, vilket ger:
γd 0.91� 

 C.2. Material
Listar materialparametrar för stålbalkarna och träfarbanan. 

 C.2.1 Stål
Stålkvalteten väljs till S355. Tabell 3.1 i SS-EN 1993-1-1 ger då följande värden.
fyk 355MPa� 

fuk 510MPa� 

E-modulen för stål är: 
ES 210GPa� 

Tungheten för stål är enligt tabell A.4 i SS-EN 1991-1-1.

γstål 78
kN

m3
� 

εstål är enligt tabell 5.2 i SS-EN 1993-1-1. 

εstål 0.81� 

 C.2.2 Trä
Konstruktionsvirke C24 väljs. Tabell 4 i SS-EN 14080 ger då följande värden.

fmk 24MPa� 

fvk 4MPa� 

fc.90.k 2.5MPa� 

E0.mean 11GPa� 

Gmean 0.69GPa� 

E0.05 7.4GPa� 

G0.05
E0.05

16
4.625 108

u Pa � 

Korrektionsfaktorn kmod är enligt SS-EN 1995-1-1 kap 3.1.3.(2) och tabell 3.1
kmod 0.9� 

Partialkoefficient för k-virke är enligt SS-EN 1995-1-1 tabell 2.3
γM 1.3� 

Tungheten för trä är enligt tabell A.3 i SS-EN 1991-1-1.

γträ 4.2
kN

m3
� 



Dimensionerande värden räknas ut enligt:

 
kmod fk�

γM

Vilket ger följande:

fmd
kmod fmk�

γM
1.662 107

u Pa � 

fvd
kmod fvk�

γM
2.769 106

u Pa � 

fc.90.d
kmod fc.90.k�

γM
1.731 106

u Pa � 

Em.d
kmod E0.mean�

γM
7.615 109

u Pa � 

Ed
kmod E0.05�

γM
5.123 109

u Pa � 

 C.3. Geometri
Längden på bron:
lbro 8m� 

Fri brobredd:
Bfri 4.5m� 

Avstånd mellan stålbalkar:
l1 500mm� 

l2 1000mm� 

l3 1500mm� 
Figur C.1: Sektion, stålbalkar med träfarbana.

l4 l2� 

l5 l1� 

Träsyllar: 
hsyll 200mm� 

bsyll 150mm� 

lsyll 4500mm� 

ssyll 265mm� 

Slitplank:
hplank 50mm� 

fd



 C.3.1 Lastspridningen från de vertikala punktlasterna
Lastspridningen räknas ut för att veta hur systemet ska studeras i systemberäkningarna.
Lastspridningen är i enlighet med SS-EN 1995-2 figur 5.1 och tabell 5.2, se figur C.2 nedan.

1: Beläggning
2: Lamellplatta
3: Referensplan mitt i plattan 

Figur C.2: Lastspridning.

För lastmodell 1 i längsled:

bL.1 400mm 2 hplank�� hsyll�� �
bsyll
ssyll
� 0.396m � 

För lastmodell 1 i tvärled:

bT.1 400mm 2 hplank�� hsyll� 0.7m � 

För tvärkraften i tvärled:

bT.lv 400mm 2 hplank�� 0.5m � 

 C.3.2 Styvheter utifrån lastspridningen av punktlasterna 
Lastmodell 1:

Iy.syll
bL.1 hsyll

3
�

12
2.64151 10 4�

u m4
 � 

Asyll bL.1 hsyll� 0.079m2
 � 

 C.3.3 Elastiska upplag
Vid beräkning i brons tvärled fungerar stålbalkarna som ett elastiskt upplag för träsyllarna. Räknar
då ut en fjäderstyvhet som används för alla spännvidder.

x
lbro

4
2m � 

Detta gäller för stålbalken HEA280. Tröghetsmoment hämtad från Tibnor (2011).

Iy.balk 13670 104
� mm4

� 

Fjäderstyvheten räknas ut enligt nedan. Formel för fjäderstyvhet är enligt konstruktionsberäkningar
från Bodin & Eriksson (2015).  

yy
x2 lbro x�� �2
�

3 lbro� ES� Iy.balk�
� 

yy 2.09 10 7�
u kg 1� s2

� 



 C.4.Laster vid dimensionering av träfarbana
De laster som antas verka på bron är de vertikala trafiklasterna samt egentyngder. Övriga laster
försummas i beräkningarna. Trafiklasterna räknas ut enligt SS-EN 1991-2.

 C.4.1 Egentyngder
Egentyngder inom fördelningsbredden från de vertikala trafiklasterna.

qsyll.1 γträ
hsyll bsyll�

ssyll
� bL.1� 188.394kg s 2�

� � 

qplank.1 γträ hplank� bL.1� 83.208kg s 2�
� � 

qegen.1 qsyll.1 qplank.1� 271.602kg s 2�
� � 

 C.4.2 Trafiklast
Lastfältbredd:
blastfält 3m� 

Återstående yta:
wr Bfri blastfält� 1.5m � 

Figur C.3: Lastmodell 1.
 C.4.2.1 Lastmodell 1
Karakteristiska värden på axellaster är hämtade från SS-EN 1991-2 och α-faktorer är hämtade från
TRVFS tabell 7.1.

Qk 300kN� (axellast) 

qk 9
kN

m2
� (utbredd last)

αQ 0.9� 

αq 0.8� 

Axellasten blir då totalt:

qLM1.axel Qk αQ� 2.7 105
u N � 

Ytlasten blir:

qLM1.utbredd 7.2
kN

m2
� 

Böjmoment från axellasten i lastmodell 1:

qm.1
qLM1.axel

2
1

bT.1
� 1.929 105

u kg s 2�
� � 



Böjmoment från ytlasten i lastmodell 1:

qyt.1 qLM1.utbredd bL.1� 2.853 103
u kg s 2�

� � 

Tvärkraft från axellasten i lastmodell 1:

qv.1
qLM1.axel

2
1

bT.lv
� 2.7 105

u kg s 2�
� � 

 C.4.3 Till systemberäkning i STRIP-STEP2
Följande värden, tillsammans med brons geometri,  används i programmet STRIP-STEP2 för att
räkna ut dimensionerande moment och dimensionerande tvärkraft.

Ed 5.12308 109
u Pa 

G0.05
Ed

0.09 

Iy.syll 2.642 10 4�
u m4

 

Asyll 0.079m2
 

 C.4.3.1 Laster

qegen.1 271.602kg s 2�
� 

qv.1 2.7 105
u kg s 2�

� 

qm.1 1.929 105
u kg s 2�

� 

qyt.1 2.853 103
u kg s 2�

� 

Lastkombinationer görs utefter tabell A2.4(B) i SS-EN 1990. Endast ekv. 6.10b används då den
kommer vara den dimensionerande ekvationen (6.10a kan bara vara dimensionerande vid stora
egentyngder, vilket inte är fallet). Värdet för faktorn ψ0 hämtas från tabell A2.1 i SS-EN 1990.

 C.4.4 Från systemberäkning
Systemet för syllarna är enligt figur C.1. Beräkningarna resulterade i det dimensionerande
momentet och tvärkraften enligt nedan.

Figur C.1: Träfarbanans upplag.

Dimensionerande moment:

MEd 32.72kN m�� 

Dimensionerande tvärkraft:



VEd 139.74kN� 

 C.5. Dimensionering trä 
Syllarnas kapacitet räknas ut i enlighet med SS-EN 1995-1-1.

 C.5.1 Böjning 
Böjmotståndet för en syll: 

Wx.syll
bL.1 hsyll

2
�

6
2.642 10 3�

u m3
 � 

Korrektionsfaktorn, kh räknas ut enligt nedan. 

kh.x.syll min
150
200
§̈
©

·̧
¹

0.2
1.3��

ª
«
¬

º
»
¼

0.944 � 

Böjhållfastheten blir då: 

fmd.x.syll kh.x.syll fmd� 1.569 107
u Pa � 

Syllens kapacitet mot böjning:

MRd.syll Wx.syll fmd.x.syll� 4.144 104
u J � 

Utnyttjandegraden: 
MEd

MRd.syll
0.79 

Syllarna håller mot böjning, med en utnyttjandegrad på 79%. 

 C.5.2 Tvärkraft
För skjuvning gäller:
τd fv.dd

Där skjuvpåkänningen räknas ut med följande formel: 

τd
VEd

bef.skjuv hplatta�
=

Den effektiva bredden med avseende på skjuvning räknas ut enligt 6.1.7(2). 
kcr 0.67� 

bef.skjuv kcr bL.1� 0.265m � 

τd
VEd

bef.skjuv hsyll�� � 2.632 106
u Pa � 

Utnyttjandegrad: 
τd
fvd

0.95 

Syllarna håller för skjuvningen från tvärkraften med en utnyttjandegrad på 95%.



 C.6. Laster vid dimensionering av stålbalkar
Balkarna ses som fritt upplagda och systemberäkningen utförs för en huvudbalk. 

 C.6.1 Tvärsnittsdata
För balken HEA280 gäller följande värden, enligt Tibnor (2011).

Iy.balk 1.367 10 4�
u m4

 

Iz.balk 4763 104
� mm4

� 

Wel.y 1010 103
� mm3

� 

Wpl.y 1110 103
� mm3

� 

Astålbalk 9726mm2
� 

Zv 64.5 103
� mm3

� 

tf 13mm� 

bf 280mm� 

tliv 8mm� 

hbalk 270mm� 

Rbalk 24mm� 

 C.6.1.1 Tvärsnittsklass
Kontrollen av tvärsnittsklass görs enligt tabell 5.2 i SS-EN 1993-1-1.

Liv:
cliv hbalk 2 tf�� 2 Rbalk�� 0.196m � 

cliv
tliv

24.5 

72 εstål� 58.32 

Då
cliv
tliv

72 εstål�� är livet i tvärsnittsklass 1.

Överfläns:

cfläns
bf tliv� 2 Rbalk��

2
0.112m � 

cfläns
tf

8.615 

14 εstål� 11.34 



Då 
cfläns

tf
14 εstål�� är livet i tvärsnittsklass 3.

Hela tvärsnittet är i tvärsnittsklass 3 och ses som elastiskt.

 C.6.2 Beräkning av filfaktor
För att beräkna brons filfaktor ska ännu en systemberäkning i STRIP-STEP2 utföras. Till
systemberäkning i STRIP-STEP2 gäller samma värden som i första fallet, förutom att e-modulen
för syllen byts ut. Beräkningsgången är gjord utefter en liknande bros filfaktor.

Em.d 7.615 109
u Pa 

Får då följande maximala upplagsreaktioner från resultatet av STRIP-STEP2-beräkningarna:

Regen.max 0.58kN� 

Rtrafik.max 141.62kN� 

 C.6.2.1 Beräkning med avseende på egentyngd

Egentyngd av stålbalken:

qstål Astålbalk γstål�� � 758.628
kg

s2
 � 

Egentyngd av syll:

qsyll.full γträ
hsyll bsyll� lsyll�

ssyll
� 2.14 103

u
kg

s2
 � 

Egentyngd av slitplank:

qplank.full γträ hplank� lsyll� 945
kg

s2
 � 

Filfaktorn m.a.p. egentyngden blir då:

fk.egen
Regen.max

qsyll.full qplank.full�� � lsyll
0.042 � 

 C.6.2.2 Beräkning med avseende på trafiklast

Med en balkbro på två stöd:

εbalk
740

20
lbro
m

�
§
¨
©

·
¸
¹

1
100
� 0.264 � 

Filfaktor blir då:

fk.trafik
Rtrafik.max

qLM1.axel 1 εbalk�� ��
0.415 � 



 C.6.3 Till systemberäkning av stålbalk
Systemberäkningen görs även i detta fall i STRIP-STEP2 med följande värden.

ES 2.1 1011
u Pa 

Iy.balk 1.367 10 4�
u m4

 

Astålbalk 9.726 10 3�
u m2

 

qstål 758.628kg s 2�
� 

Trafiklaster som tidigare samt filfaktorer enligt ovan. 

 C.6.4 Från systemberäkning
Systemet för stålbalkarna är enligt figur C.2. Det dimensionerande momentet och tvärkraften från
beräkningen redovisas nedan.

Figur C.2: Stålbalkarnas upplag.

Dimensionerande värden:

MEd.balk 282.0kN m�� 

VEd.balk 141.0kN� 



 C.7. Dimensionering stålbalkar
Kapaciteten för stålbalkarna räknas ut enligt SS-EN 1993-1-1 kap 6.

 C.7.1 Böjmoment
Ekvation 6.14 ger:

Mc.Rd =
Wel.y fyd�

γM0

Där partialkoefficienten, γM0 , är enligt SS-EN 1993-2 kap, 6.1 : 

γM0 1.0� 

Dimensionerande värdet på sträckgränsen:

fyd
fyk
1.0

3.55 108
u Pa � 

Bärförmågan för moment blir:

Mc.Rd
Wel.y fyd�

γM0
3.586 105

u J � 

Utnyttjandegraden blir då:
MEd.balk

Mc.Rd
0.787 

Stålbalken håller för böjningn med en utnyttjandegrad på 78,7%.

 C.7.2 Tvärkraft elastiskt tvärsnitt 
Ekvation 6.21 ger:

τEd
fy

3 γM0�� �

1.0d

Där: 

τEd
VEd
Aw

=

Livarean Aw räknas ut enligt nedan. 

hliv hbalk tf� 0.257m � 

Aw hliv tliv� 2.056 10 3�
u m2

 � 



Dimensionerande bärförmågan för tvärkraft blir:

τEd
VEd
Aw

6.797 107
u Pa � 

Utnyttjandegraden blir då:
τEd
fyd

3 γM0�� �

0.332 

Stålbalken håller för tvärkraften med en utnyttjandegrad på 33.2%.

 C.7.3 Vippning
Balken kontrolleras mot vippning enligt SS-EN 1993-1-1 kap. 6.3.2.1

Dimensionerande bärförmåga för moment med hänsyn till vippning är enligt ekvation 6.55.

Mb.Rd  χLT Wy�
fy

γM1
�

Där Wy i detta fall är det elastiska, Wy.el.

Koefficienten, γM1, är enligt kap. 6.1: 

γM1 1.0� 

χLT är reduktionsfaktorn för vippning och räknas ut enligt kap. 6.3.2.2.

χLT =
1

ΦLT ΦLT
2 λLT

2
��

Där:
ΦLT  0.5 1 αLT λLT 0.2�� ��� λLT

2
�ª

¬
º
¼�

Knäckningskurva b ger:
αLT 0.34� 

Slankhetsparametern räknas ut enligt:

λLT  
Wy fy�

Mcr

Där det kritiska vippningsmomentet, Mcr, räknas ut i enlighet med Bodin & Eriksson (2015):

Mcr  κm
π

κcr l1�
� Es Iy.balk� C

π2 Cw�

lbro
2

�
§
¨
¨
©

·
¸
¸
¹

��

För en fritt upplagd balk är paramerarna:
κm 0.8� 



κcr 0.6� 

För tvärsnittet  är parametrarnaC och Cw enligt Tibnor (2011).

Cvippning 69.3 109
u N� mm2

�� 

Cw.vippning 252 1015
� N mm4

�� 

Kritiska vippningsmomentet blir
då:

Mcr κm
π

κcr l1�
� ES Iy.balk� Cvippning

π2 Cw.vippning�

lbro
2

�
§
¨
¨
©

·
¸
¸
¹

�� 1.476 107
u J � 

Vilket ger slankhetsparametern:

λLT
Wel.y fyk�

Mcr
0.156 � 

Vilket ger:

ΦLT 0.5 1 αLT λLT 0.2�� ��� λLT
2

�ª
¬

º
¼� 0.505 � 

Detta ger reduktionsfaktorn:

χLT.1
1

ΦLT ΦLT
2 λLT

2
��

1.016 � 

Dock är maximala värdet på reduktionsfaktorn 1.0.

χLT 1.0� 

Bärförmågan med hänsyn till vippning blir då:

Mb.Rd χLT Wel.y�
fyd

γM1
� 3.586 105

u J � 

Utnyttjandegraden blir då:

MEd.balk
Mb.Rd

0.787 

Stålbalken håller för vippning med en utnyttjandegrad på 78.7%.

 C.7.4 Nedböjning
Från systemberäkningen i STRIP-STEP2 är nedböjningarna från trafiklasterna:

uAxel 4.2mm� 

Tillåten nedböjning enligt TRVK Bro B.3.4.2.2:



utill
lbro
400

0.02m � 

Då uAxel utill� klarar stålbalken kriteriet för maximala nedböjning.
uAxel
utill

0.21 

Utnyttjandegraden för nedböjningen blir då 21%.

Utnyttjandegraderna för brons olika konstruktionselement är listade nedan.

Träsyllar: 

Böjning = 79%
Tvärkraft = 95%

Stålbalkar: 

Böjning = 78,7%
Vippning = 78,7%
Tvärkraft = 33,2%

Nedböjning = 21%



BILAGA D – In- och utdata från STRIP-STEP2 

 

 



STTF.RES 2016-08-22

1

D A T A I N P U T STRIP STEP 2 (PC-05-041001) DATE:
2016-08-22 TIME: 16:01:32 PAGE 1 :

:
CARD 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6
6 7 7
NO 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1
6 1 6

--------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------

1* 9000 STRIP-STEP2 STANDARDRITN
2* 9100 TRÄSYLLAR PÅ ELASTISKA STÖD
3* 9200 LM11 (EUROKOD)
4* 9300 SYLL 200 BREDD 4,5 M
5* 9002 SI 86 1
6* 2000 RAM
7* 2010 1000000 7615 0.09 1
8* 2020 1 BALK N
9* 2022 1.0 264.000
79000
10* 2030 F1 1000000 0 50 FRI
11* 2030 F2 1000000 FRI 50 FRI
12* 2040 1 0 0
1 2
13* 2040 2 1 0.500 0 F2
14* 2040
1 3
15* 2040 3 2 1.000 0 F2
16* 2040
1 4
17* 2040 4 3 1.500 0 F2
18* 2040
1 5
19* 2040 5 4 1.000 0 F1
20* 2040
1 6
21* 2040 6 5 0.500 0
-1 5
22* 2050 EGEN 1 6
0.441

BW: 6 JOINTS: 2
23* 2050 V2 3 4 0.350
270
24* 2050 0.750
270
25* 2050 V3 4 5 0.300
270
26* 2050 0.800
270
27* 2080 BANA 1 6
28* 2090 LM1 0 0
29* 2090 0.150 0
30* 2090 0.150 193
31* 2090 0.850 193
32* 2090 0.850 0
33* 2090 2.150 0
34* 2090 2.150 193
35* 2090 2.850 193
36* 2090 2.850 0
37* 2090 3.000 0
38* 2090 YTL 0 3.78
39* 2090 3 3.78
40* 2090 3 1.32
41* 2090 4.5 1.32
42* 2090 4.5 0

1
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43* 2100 AXEL-1 BANA STOP
LM1 STOP
44* 2100 YTLAST BANA STOP
YTL STOP
45* 2140 PERMANENT EGEN STAND1.05
46* 2140
47* 2140 TRAFIKA M AXEL-1 TILLF1.23
48* 2140 RZ YTLAST TILLF0.49
49* 2140 Q
50* 2140
51* 2140 LK-A M TRAFIKA TILLF1.23
52* 2140 RZ PERMANENT STAND1.05
53* 2140 Q TILLF0.092
54* 2140
55* 2140 TVÄRKV2 Q V2 TILLF1.23
56* 2140 PERMANENT STAND1.05
57* 2140 TILLF0.092
58* 2140
59* 2140 TVÄRKV3 Q V3 TILLF1.23
60* 2140 PERMANENT STAND1.05
61* 2140 TILLF0.092
62* 2140
63* 2170 1 2 4
64* 2170 2 3 4
65* 2170 3 4 4
66* 2170 0.350
67* 2170 4 5 4
68* 2170 0.350
69* 2170 5 6 4

1
WSP Sverige AB S T R I P STEP 2 PC-05-041001 TRÄSYLLAR PÅ ELASTISKA
STÖD SIDA :

KONSTRUKTIONSTYP RAM LM11 (EUROKOD)
1 :
DATAKVITTO SYLL 200 BREDD 4,5 M

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR
DATUM

STANDARDRITN
16-08-22

0

0E N H E T E R : SI-SYSTEMET

0 LANGDER METER
0 VINKLAR RADIAN
0 LASTER, KRAFTER KILONEWTON
0 P•KŽNNINGAR, ELASTICITETSMODULER MEGAPASCAL
0 MASSOR TON
0 TEMPERATURER KELVIN
0 FREKVENSER HERTZ
0
0FR•N DESSA GRUNDENHETER SAMT KOMBINATIONER HŽRAV G™RES
F™LJANDE UNDANTAG:
0

VINKEL I GEOMETRIBESKRIVNING OCH
ROTATIONER I DEFORMATIONSRESULTAT GRADER
(360/VARV)

0 F™RSKJUTNINGAR I DEFORMATIONER MILLIMETER
1
WSP Sverige AB S T R I P STEP 2 PC-05-041001 TRÄSYLLAR PÅ ELASTISKA
STÖD SIDA :

KONSTRUKTIONSTYP RAM LM11 (EUROKOD)
2 :
DATAKVITTO SYLL 200 BREDD 4,5 M

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR
DATUM

STANDARDRITN
16-08-22

0
M A T E R I A L K O N S T A N T E R

I K I E0 I G0/E0 I DENSI- I OMEGA T I EPSILON I FI-KRYP I

2
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I I I I TET I *100000 I *100000 I I
I---------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I

1000000 7615 .090 1.000
0
E L E M E N T T Y P E R

I NR I ARBETS I E I DEN- I KRYP- I R I TVAR- I F I D I
H I K*I I K*A I K*AQ I
I I BIDRAG I G I SITET I IND I I SNITT I I I
I I I I
I------I--------I--------I-------I-------I-------I-------I-------I-------
I-------I---------I---------I---------I

1 N 7615 .000
264.000 79000.000

BALK 685.350 1.000
264.000 79000.000

0
E L A S T I S K A L E D - O C H R E A K T I O N S T Y P E R

I NAMN I FAKTOR I K1*CETA I K1*CZETA I K1*CFI I
I I K1 I I I I
I------I----------I----------I----------I----------I

F1 1000000 .000 50.000 FRI

F2 1000000 FRI 50.000 FRI
0
S Y S T E M B E S K R I V N I N G

I KNUTPT I Y I Z I DELTA Y I DELTA Z I LED-TYP I ALFA I
ELEMENT I KNUTPT I
I START I I I I I REAKT. I I
TYP I SLUT I
I--------I---------I---------I---------I---------I---------I---------
I---------I--------I

1 .000 .000
1 2

2 .500 .000 F2

1 3

3 1.500 .000 F2

1 4

4 3.000 .000 F2

1 5

5 4.000 .000 F1

1 6

6 4.500 .000
-1 5

0
S T A N D A R D L A S T F A L L

I LASTFALL I KNUTPUNKT I R I W I LAST- I P-Y I P-Z I
M I
I NAMN I START-SLUT I I I TYP I I I
I
I----------I-------------I-------I-------I-------I---------I---------
I---------I

EGEN 1-2 .000 UTBR -.44
1.000 UTBR -.44

2-3 .000 UTBR -.44

3



STTF.RES 2016-08-22

1.000 UTBR -.44
3-4 .000 UTBR -.44

1.000 UTBR -.44
4-5 .000 UTBR -.44

1.000 UTBR -.44
5-6 .000 UTBR -.44

1.000 UTBR -.44

V2 3-4 .233 UTBR -270.00
.500 UTBR -270.00

V3 4-5 .300 UTBR -270.00
.800 UTBR -270.00

1
WSP Sverige AB S T R I P STEP 2 PC-05-041001 TRÄSYLLAR PÅ ELASTISKA
STÖD SIDA :

KONSTRUKTIONSTYP RAM LM11 (EUROKOD)
3 :
DATAKVITTO SYLL 200 BREDD 4,5 M

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR
DATUM

STANDARDRITN
16-08-22

0
F A R B A N O R

I NAMN I KNUTPUNKT I H-W I FARBANEBREDD I
I I START-SLUT I I START I SLUT I
I------I-------------I---------I---------I---------I

BANA 1-2
2-3
3-4
4-5
5-6

0
T R A F I K L A S T G R U P P E R

I LAST- I S I PUNKTLAST I UTBREDD LAST I IND I
I GRUPP I I P-BEL I P-OBEL I P-BEL I P-OBEL I I
I----------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I

LM1 .000 .00 .00
.150 .00 .00
.150 193.00 193.00
.850 193.00 193.00
.850 .00 .00
2.150 .00 .00
2.150 193.00 193.00
2.850 193.00 193.00
2.850 .00 .00
3.000 .00 .00

YTL .000 3.78 3.78
3.000 3.78 3.78
3.000 1.32 1.32
4.500 1.32 1.32
4.500 .00 .00

0
T R A F I K L A S T F A L L

I LASTFALL I -BROMSKRAFT- I FARBANE I DYNAMISKT I L A S T G R
U P P E R I
I NAMN I DEL AV VERT I EXCENTR I NAMN I TILLSKOTT I NAMN I
NAMN I NAMN I
I----------I-------------I---------I---------I-----------I----------
I----------I----------I

AXEL-1 BANA STOP LM1
STOP

YTLAST BANA STOP YTL

4
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STOP
0
L A S T K O M B I N A T I O N E R

I LASTKOMBINATION I - L A S T F A L L - I SPANN. I K-KRYP
I
I NAMN I ART I NAMN I TYP I FAKTOR I ALTER I IND I
I
I----------I------I----------I--------I--------I--------I--------I--------
I

PERMANENT EGEN STAND 1.050

TRAFIKA MAXM AXEL-1 TILLF 1.230
MAXRZ YTLAST TILLF .490
MAXQ

LK-A MAXM TRAFIKA TILLF 1.230
MAXRZ PERMANENT STAND 1.050
MAXQ TILLF .092

TVÄRKV2 MAXQ V2 TILLF 1.230
PERMANENT STAND 1.050

TILLF .092

TVÄRKV3 MAXQ V3 TILLF 1.230
PERMANENT STAND 1.050

TILLF .092

1
WSP Sverige AB S T R I P STEP 2 PC-05-041001 TRÄSYLLAR PÅ ELASTISKA
STÖD SIDA :

KONSTRUKTIONSTYP RAM LM11 (EUROKOD)
4 :
RESULTAT SYLL 200 BREDD 4,5 M

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR
DATUM

STANDARDRITN
16-08-22

0
S N I T T K R A F T E R

I I PERMANENT I TRAFIKA MAX-M
I TRAFIKA MIN-M I
I PUNKT I--------------------------------
I--------------------------------I--------------------------------I
I I M I N I Q I M I N I Q
I M I N I Q I
I-----------I----------I----------I----------I----------I----------
I----------I----------I----------I----------I

1.000
.250 -.06
-.01 -.08
.500 -.01 -.12
-1.21 -23.90
.750 -.03 -.17
-6.05 -53.66
2.000 -.06 -.23
-14.62 -83.41

2.000 -.06 .23
-14.62 57.97
.250 -.01 .12 16.78
44.15 -7.57 -1.54
.500 22.29
.82 -12.72 -25.44
.750 -.01 -.12 17.80

5
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-35.00 -19.10 -25.60
3.000 -.06 -.23 6.13
-54.41 -25.52 -25.76

3.000 -.06 .35 6.13
69.10 -25.52 70.88
.233 .03 .19 25.79
38.12 -5.04 35.00
.250 .04 .17 26.57
35.52 -4.19 32.11
.500 .07 25.91
45.74
.750 .04 -.17 26.54
-35.58 -4.19 -32.11
4.000 -.06 -.35 6.13
-69.07 -25.57 -70.94

4.000 -.06 .23 6.13
54.42 -25.57 26.26
.250 -.01 .12 17.80
35.00 -19.06 25.80
.350 -.01 .07 20.67
22.18 -16.49 25.61
.500 22.30
-.84 -12.68 25.36
.750 -.01 -.12 16.78
-44.15 -7.58 1.13
5.000 -.06 -.23
-14.77 -58.68

5.000 -.06 .23
-14.77 84.01
.250 -.03 .17
-6.14 54.11
.500 -.01 .12
-1.24 24.20
.750 .06
-.01 .23
6.000

1
WSP Sverige AB S T R I P STEP 2 PC-05-041001 TRÄSYLLAR PÅ ELASTISKA
STÖD SIDA :

KONSTRUKTIONSTYP RAM LM11 (EUROKOD)
5 :
RESULTAT SYLL 200 BREDD 4,5 M

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR
DATUM

STANDARDRITN
16-08-22

0
S N I T T K R A F T E R

I I TRAFIKA MAX-Q I TRAFIKA MIN-Q
I LK-A MAX-M I
I PUNKT I--------------------------------
I--------------------------------I--------------------------------I
I I M I N I Q I M I N I Q
I M I N I Q I
I-----------I----------I----------I----------I----------I----------
I----------I----------I----------I----------I

1.000
.250 -.01
-.08 -.06
.500 -1.21
-23.90 -.02 -.12
.750 -6.05
-53.66 -.03 -.18
2.000 -14.62
-83.41 -.06 -.24

2.000 -.08 90.97

6
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-4.17 -.06 .24
.250 14.81 59.49 -1.04
-4.17 20.63 54.43
.500 16.60 33.19 1.07
-47.71 27.42 1.01
.750 10.05 13.40 4.85
-82.29 21.87 -43.17
3.000 .51 .51 -4.61
-112.87 7.47 -67.16

3.000 .35 113.31
7.47 85.35
.233 -.83 70.23 12.98
-21.44 31.76 47.08
.250 .93 70.18 13.90
-23.66 32.72 43.87
.500 20.72 59.26 21.07
-59.30 31.94 56.27
.750 13.87 23.64 .90
-70.24 32.69 -43.95
4.000 .30
-113.35 7.47 -85.32

4.000 -4.66 113.37 .51
-.51 7.47 67.18
.250 4.89 82.50 10.05
-13.41 21.87 43.17
.350 5.19 68.96 13.32
-20.49 25.42 27.35
.500 1.11 47.63 16.61
-33.22 27.43 -1.04
.750 -1.04 4.17 14.80
-59.90 20.63 -54.43
5.000 4.17 -.23
-91.67 -.06 -.24

5.000 -14.77 84.01
-.06 .24
.250 -6.14 54.11
-.03 .18
.500 -1.24 24.20
-.02 .12
.750 -.01 .23
.06
6.000

1
WSP Sverige AB S T R I P STEP 2 PC-05-041001 TRÄSYLLAR PÅ ELASTISKA
STÖD SIDA :

KONSTRUKTIONSTYP RAM LM11 (EUROKOD)
6 :
RESULTAT SYLL 200 BREDD 4,5 M

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR
DATUM

STANDARDRITN
16-08-22

0
S N I T T K R A F T E R

I I LK-A MIN-M I LK-A MAX-Q
I LK-A MIN-Q I
I PUNKT I--------------------------------
I--------------------------------I--------------------------------I
I I M I N I Q I M I N I Q
I M I N I Q I
I-----------I----------I----------I----------I----------I----------
I----------I----------I----------I----------I

1.000
.250 -.01 -.16
-.06 -.01 -.16
.500 -1.50 -29.52 -.02
-.12 -1.50 -29.52

7
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.750 -7.48 -66.18 -.03
-.18 -7.48 -66.18
2.000 -18.04 -102.84 -.06
-.24 -18.04 -102.84

2.000 -18.04 71.54 -.16
112.13 -.06 -4.89
.250 -9.32 -1.78 18.20
73.29 -1.30 -5.01
.500 -15.65 -31.29 20.41
40.82 1.32 -58.68
.750 -23.51 -31.61 12.34
16.36 5.95 -101.34
3.000 -31.45 -31.93 .57
.39 -5.73 -139.07

3.000 -31.45 87.54 .37
139.74 -.06 .36
.233 -6.16 43.24 -.98
86.57 16.00 -26.17
.250 -5.12 39.68 1.18
86.50 17.14 -28.91
.500 .08 25.56
72.89 25.99 -72.93
.750 -5.12 -39.68 17.11
28.89 1.15 -86.58
4.000 -31.51 -87.61 -.06
-.36 .31 -139.78

4.000 -31.51 32.54 -5.79
139.69 .57 -.39
.250 -23.46 31.85 6.00
101.59 12.35 -16.37
.350 -20.29 31.58 6.37
84.90 16.38 -25.13
.500 -15.59 31.19 1.37
58.58 20.43 -40.86
.750 -9.34 1.27 -1.30
5.01 18.19 -73.80
5.000 -18.23 -72.42 -.06
4.89 -.35 -113.00

5.000 -18.23 103.58 -18.23
103.58 -.06 .24
.250 -7.59 66.73 -7.59
66.73 -.03 .18
.500 -1.55 29.89 -1.55
29.89 -.02 .12
.750 -.02 .35 -.02
.35 .06
6.000

1
WSP Sverige AB S T R I P STEP 2 PC-05-041001 TRÄSYLLAR PÅ ELASTISKA
STÖD SIDA :

KONSTRUKTIONSTYP RAM LM11 (EUROKOD)
7 :
RESULTAT SYLL 200 BREDD 4,5 M

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR
DATUM

STANDARDRITN
16-08-22

0
S N I T T K R A F T E R

I I TVÄRKV2 MAX-Q I TVÄRKV2 MIN-Q
I TVÄRKV3 MAX-Q I
I PUNKT I--------------------------------
I--------------------------------I--------------------------------I
I I M I N I Q I M I N I Q
I M I N I Q I
I-----------I----------I----------I----------I----------I----------
I----------I----------I----------I----------I

8
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1.000
.250 -.06
-.06 -.06
.500 -.02 -.12 -.02
-.12 -.02 -.12
.750 -.03 -.18 -.03
-.18 -.03 -.18
2.000 -.06 -.24 -.06
-.24 -.06 -.24

2.000 -.06 .24 -.06
-5.48 -.06 .24
.250 -.02 .12 -1.45
-5.60 -.02 .12
.500 -2.86
-5.73
.750 -.02 -.12 -4.31
-5.85 -.02 -.12
3.000 -.06 -.24 -5.79
-5.97 -.06 -.24

3.000 -5.79 81.53 -.06
.36 -.06 .36
.233 22.72 81.36 .04
.19 .04 .19
.250 24.65 73.05 .04
.18 .04 .18
.500 .08 28.66
-51.67 .08
.750 .04 -.18 9.25
-51.85 .04 -.18
4.000 -.06 -.36 -10.23
-52.04 -.06 -.36

4.000 -10.23 10.41 -.06
.24 -4.59 79.50
.250 -7.64 10.29 -.02
.12 15.27 79.38
.350 -6.62 10.24 -.01
.07 22.79 62.72
.500 -5.09 10.17
28.45 12.83
.750 -2.56 10.05 -.02
-.12 -.02 -.12
5.000 -.06 9.93 -.06
-.24 -.06 -.24

5.000 -.06 .24 -.06
.24 -.06 .24
.250 -.03 .18 -.03
.18 -.03 .18
.500 -.02 .12 -.02
.12 -.02 .12
.750 .06
.06 .06
6.000

1
WSP Sverige AB S T R I P STEP 2 PC-05-041001 TRÄSYLLAR PÅ ELASTISKA
STÖD SIDA :

KONSTRUKTIONSTYP RAM LM11 (EUROKOD)
8 :
RESULTAT SYLL 200 BREDD 4,5 M

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR
DATUM

STANDARDRITN
16-08-22

0
S N I T T K R A F T E R

I I TVÄRKV3 MIN-Q I
I PUNKT I--------------------------------I

9
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I I M I N I Q I
I-----------I----------I----------I----------I

1.000
.250 -.06
.500 -.02 -.12
.750 -.03 -.18
2.000 -.06 -.24

2.000 -.06 -3.64
.250 -.99 -3.76
.500 -1.94 -3.89
.750 -2.93 -4.01
3.000 -3.95 -4.13

3.000 -3.95 -.07
.233 -4.00 -.24
.250 -4.01 -.25
.500 -4.13 -.43
.750 -4.33 -.61
4.000 -4.59 -.80

4.000 -.06 .24
.250 -.02 .12
.350 -.01 .07
.500
.750 21.27 -70.31
5.000 -.06 -87.04

5.000 -.06 .24
.250 -.03 .18
.500 -.02 .12
.750 .06
6.000

1
WSP Sverige AB S T R I P STEP 2 PC-05-041001 TRÄSYLLAR PÅ ELASTISKA
STÖD SIDA :

KONSTRUKTIONSTYP RAM LM11 (EUROKOD)
9 :
RESULTAT SYLL 200 BREDD 4,5 M

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR
DATUM

STANDARDRITN
16-08-22

0
R E A K T I O N E R

I I PERMANENT I TRAFIKA MAX-RZETA
I TRAFIKA MIN-RZETA I
I PUNKT I--------------------------------
I--------------------------------I--------------------------------I
I I R-ETA I R-ZETA I R-M I R-ETA I R-ZETA I R-
M I R-ETA I R-ZETA I R-M I
I-----------I----------I----------I----------I----------I----------
I----------I----------I----------I----------I

2 -.46 4.17
-141.38

3 -.58
-126.50

4 -.58
-127.06

5 -.46 4.17
-142.69

0
R E A K T I O N E R

I I LK-A MAX-RZETA I LK-A MIN-RZETA
I

10
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I PUNKT I--------------------------------
I--------------------------------I
I I R-ETA I R-ZETA I R-M I R-ETA I R-ZETA I R-
M I
I-----------I----------I----------I----------I----------I----------
I----------I

2 4.64 -174.38

3 -.61 -156.21

4 -.61 -156.89

5 4.64 -176.00
1
WSP Sverige AB S T R I P STEP 2 PC-05-041001 TRÄSYLLAR PÅ ELASTISKA
STÖD SIDA :

KONSTRUKTIONSTYP RAM LM11 (EUROKOD)
-1 :
RESULTAT SYLL 200 BREDD 4,5 M

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR
DATUM

STANDARDRITN
16-08-22

0
0I N N E H • L L S F ™ R T E C K N I N G
0
DATAKVITTO SIDA
0 ENHETER 1

MATERIALKONSTANTER 2
ELEMENTTYPER 2
ELASTISKA LED- OCH REAKTIONSTYPER 2
SYSTEMBESKRIVNING 2
STANDARDLASTFALL 2
FARBANOR 3
TRAFIKLASTGRUPPER 3
TRAFIKLASTFALL 3
LASTKOMBINATIONER 3

0
RESULTAT

0 I LASTKOMBINATIONS I STABI- I SPŽN- I SNITT- I REAK- I
DEFOR- I

I NAMN I LITET I NINGAR I KRAFTER I TIONER I
MATIONER I
I------------------I----------I----------I----------I----------
I----------I

PERMANENT 4 9
TRAFIKA 4 9
LK-A 5 9
TVÄRKV2 7
TVÄRKV3 7

0
SISTA SIDA I DENNA BERŽKNING 9
1
WSP Sverige AB S T R I P STEP 2 TRÄSYLLAR PÅ ELASTISKA STÖD

FRAME LM11 (EUROKOD)
STATISTIC SYLL 200 BREDD 4,5 M

PROJECT NO SYSTEM NO NO DATE COMP-DATE
START-TERM.TIME VERSION
STANDARDRITN 2016-08-22
16:01:32-16:02:55 PC-05-041001
0

6 JOINTS I CROSS SECTION EVAL .00 I
MATRIX ROWS BAND DETERM PIVOT INCR
5 ELEMENTS I INPUT EVALUATION I
0 ARCHES I GEOMETRY 1.43 I
A22I 1 0 .10E+01 .10E+01 0
4 REACTIONS I LOADCASES .38 I SR
19 18 .16E-35 .83E-06 -50

11



STTF.RES 2016-08-22

LOADEL I PRESTRESSING .00 I
KM1T 17 5 .40E+36 .20E+04 45

3 STANDARD LOADCASES 7 I RESULT REQUESTS 2.31 I
0 TEMPERATURE LOADC. 0 I MATRIX PREPARATION I FILE
TRK POS FILE TRK POS
0 SUPPORT SETTLEMENTS 0 I GEOMETRY .16 I
0 PRESTR. LOADCASES 0 I REDUCTION .28 I 1
0 0 11 0 0

I LOADING CASES .44 I 2
0 0 14 0 0

1 TRACKS (MAX. 5 ELEMENTS) I INFLUENCE LINES .99 I 3
0 0 19 0 0
2 TRAFFIC GROUPS I 2ND ORDER/CREEP .00 I 4
0 0 20 0 0
2 TRAFFIC LOADCASES I CALCULATION PARTS I 7
0 0 21 0 0

I RANDF. REDUCT. 2.03 I 8
0 0 22 0 0

0 CROSS SECTIONS I INVERT A22 .05 I 9
0 0 24 0 0

I SYSTEM MATRICES .83 I 10
0 0 25 0 0

5 COMBINATIONS I INVERT VR .00 I
1 ADDITIVE I TRIANG K .11 I
ERROR WITHIN PROGRAM PART 0
8 ENVELOPES I DEFORM URT .00 I NO
OF CALLS TO SUBROUTINE DISC 0
0 CREEP/SHRINKAGE I GROSSFORCES POO 1.21 I
0 STRESSES I DEFORMATIONS .00 I
RESULT PAGES ECHOPRINT 3
0 SECOND ORDER I BASIC INFL.LINES 1.10 I
STRESSES 0
0 STABILITY I TRAFFIC INFL. 5.33 I
GROSSFORCES 5

I INFLUENCE LINES .05 I
REACTIONS 1

27 RESULT POINTS I SECOND ORDER .00 I
DEFORMATIONS 0
0 DEFORMATION POINTS I CREEP .00 I
INFLUENCE LINES 0
0 INFLUENCE LINES I STABILITY .00 I
STABILITY 0

----------------------------------I TRAFFIC EVALUATION .00
I--------------------------------------------

I COMBINATION PART 1.21 I IBM
PC
I RESULT PRINT PART I
TOTAL ELAPSED TIME 83.43 SECONDS
I STRESSES .00 I
I FORCES / DEFORM 1.59 I
I INFLUENCE LINES .00

12
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1

D A T A I N P U T STRIP STEP 2 (PC-05-041001) DATE:
2016-08-22 TIME: 16:31:54 PAGE 1 :

:
CARD 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6
6 7 7
NO 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1
6 1 6

--------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------

1* 9000 STRIP-STEP2
2* 9100 STÅLBALKAR
3* 9200
4* 9300 YTRE BALKAR
5* 9002 2 SI 86 1
6* 2000 RAM
7* 2010 1000000 210000 0.4 1
8* 2020 1 BALK N
9* 2022 1.0 1367
97260
10* 2040 1 0 0 YZR
11* 2040
1 2
12* 2040 2 1 8.0 0 ZR
13* 2040
-1 1
14* 2050 EGV 1 2
0.7586

BW: 6 JOINTS: 2
15* 2080 BANA 1 2
16* 2090 A-A 0 270
17* 2090 B-B 0.0 79.2
18* 2090 1.0
19* 2090 B-C 0.0 90.0
20* 2090 1.3
21* 2090 B-D 0.0 99.0
22* 2090 1.8
23* 2090 B-E1 0.0 70.2
24* 2090 1.0 70.2
25* 2090 2.0
26* 2090 B-E2 0.0 70.2
27* 2090 1.0
28* 2090 B-F1 0.0 79.2
29* 2090 1.3 79.2
30* 2090 2.6
31* 2090 B-F2 0.0 79.2
32* 2090 1.3
33* 2090 B-G1V 0.0 0.0
34* 2090 2.5 79.2
35* 2090 3.8 79.2
36* 2090 5.1 79.2
37* 2090 7.5 79.2
38* 2090 10.0 5.0 0.0
39* 2090 12.5
40* 2090 B-G2V 0.0 5.0 0.0
41* 2090 2.5
42* 2090 5.0 79.2
43* 2090 6.3 79.2
44* 2090 7.6 79.2
45* 2090 10.0 79.2
46* 2090 12.5 0.0
47* 2090 B-G1H 0.0 0.0
48* 2090 2.5 79.2
49* 2090 4.9 79.2
50* 2090 6.2 79.2

1
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51* 2090 7.5 79.2
52* 2090 10.0 5.0 0.0
53* 2090 12.5
54* 2090 B-G2H 0.0 5.0 0.0
55* 2090 2.5
56* 2090 5.0 79.2
57* 2090 7.4 79.2
58* 2090 8.7 79.2
59* 2090 10.0 79.2
60* 2090 12.5 0.0
61* 2090 B-H1V 0.0 0.0
62* 2090 2.5 79.2
63* 2090 3.8 79.2
64* 2090 5.1 79.2
65* 2090 10.1 0.0
66* 2090 B-H2V 0.0 90.0
67* 2090 1.3 90.0
68* 2090 4.3 99.0
69* 2090 6.8 0.0
70* 2090 B-H1H 0.0 79.2
71* 2090 1.3 79.2
72* 2090 2.6 79.2
73* 2090 5.1 0.0
74* 2090 B-H2H 0.0 0.0
75* 2090 2.5 99.0
76* 2090 5.5 90.0
77* 2090 6.8 90.0
78* 2090 11.8 0.0
79* 2090 B-I1V 0.0 0.0
80* 2090 2.5 59.4

1
D A T A I N P U T STRIP STEP 2 (PC-05-041001) DATE:
2016-08-22 TIME: 16:31:54 PAGE 2 :

:
CARD 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6
6 7 7
NO 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1
6 1 6

--------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------

81* 2090 3.5 59.4
82* 2090 7.1 99.0
83* 2090 8.9 99.0
84* 2090 12.9 0.0
85* 2090 B-I2V 0 99.0
86* 2090 1.8 99.0
87* 2090 5.6 79.2
88* 2090 8.1 0.0
89* 2090 B-I2H 0.0 0.0
90* 2090 2.5 79.2
91* 2090 6.3 99.0
92* 2090 8.1 99.0
93* 2090 12.1 0.0
94* 2090 B-I1H 0.0 99.0
95* 2090 1.8 99.0
96* 2090 5.4 59.4
97* 2090 6.4 59.4
98* 2090 8.9 0.0
99* 2090 B-MV 0.0 79.2
100* 2090 1.3 79.2
101* 2090 3.1 79.2
102* 2090 6.5 90
103* 2090 8.3 90
104* 2090 9.6 59.4
105* 2090 B-MH 0.0 59.4
106* 2090 1.3 90
107* 2090 3.1 90
108* 2090 6.5 79.2
109* 2090 8.3 79.2
110* 2090 9.6 79.2

2
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111* 2090 B-NV 0.0 21.6
112* 2090 1.1 59.4
113* 2090 2.6 99
114* 2090 4.6 99
115* 2090 6.6 99
116* 2090 B-NH 0.0 99
117* 2090 2.0 99
118* 2090 4.0 99
119* 2090 5.5 59.4
120* 2090 6.6 21.6
121* 2090 Q 5.0 0.0
122* 2100 AXEL BANA A-A
123* 2100 BO-B BANA B-B
FRI B-B
124* 2100 BO-C BANA B-C
FRI B-C
125* 2100 BO-D BANA B-D
FRI B-D
126* 2100 BO-E1 BANA B-E1
FRI B-E2
127* 2100 BO-E2 BANA B-E2
FRI B-E1
128* 2100 BO-F1 BANA B-F1
FRI B-F2
129* 2100 BO-F2 BANA B-F2
FRI B-F1
130* 2100 BO-G1 BANA Q
B-G1V FRI
131* 2100 B-G2V Q
132* 2100 BO-G2 BANA Q
B-G1H FRI
133* 2100 B-G2H Q
134* 2100 BO-H1 BANA Q
B-H1V FRI
135* 2100 B-H2V Q
136* 2100 BO-H2 BANA Q
B-H2H FRI
137* 2100 B-H1H Q
138* 2100 BO-I1 BANA Q
B-I1V FRI
139* 2100 B-I2V Q
140* 2100 BO-I2 BANA Q
B-I2H FRI
141* 2100 B-I1H Q
142* 2100 BO-M1 BANA B-MV
143* 2100 BO-M2 BANA B-MH
144* 2100 BO-N1 BANA B-NV
145* 2100 BO-N2 BANA B-NH
146* 2140 EGENVIKT EGV
147* 2140 TRAFIKA M AXEL TILLF
148* 2140 Q
149* 2140 DZ
150* 2140 INTER
151* 2140 TRAFIKB M BO-B TILLF ALTER
152* 2140 Q BO-C TILLF ALTER
153* 2140 DZ BO-D TILLF ALTER
154* 2140 INTERBO-E1 TILLF ALTER
155* 2140 BO-E2 TILLF ALTER
156* 2140 BO-F1 TILLF ALTER
157* 2140 BO-F2 TILLF ALTER
158* 2140 BO-G1 TILLF ALTER
159* 2140 BO-G2 TILLF ALTER
160* 2140 BO-H1 TILLF ALTER

1
D A T A I N P U T STRIP STEP 2 (PC-05-041001) DATE:
2016-08-22 TIME: 16:31:54 PAGE 3 :

:
CARD 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6
6 7 7
NO 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1
6 1 6

3
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--------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------
161* 2140 BO-H2 TILLF ALTER
162* 2140 BO-I1 TILLF ALTER
163* 2140 BO-I2 TILLF ALTER
164* 2140 BO-M1 TILLF ALTER
165* 2140 BO-M2 TILLF ALTER
166* 2140 BO-N1 TILLF ALTER
167* 2140 BO-N2 TILLF ALTER
168* 2140 AXEL_12 M TRAFIKA TILLF0.415
169* 2140 Q
170* 2140 DZ
171* 2140 BOGGI_18 M TRAFIKB TILLF0.415
172* 2140 Q
173* 2140 DZ
174* 2140 TRAFIK M AXEL_12 TILLF ALTER
175* 2140 Q BOGGI_18 TILLF ALTER
176* 2140 DZ
177* 2140 LK-A M TRAFIK TILLF 1.23
178* 2140 Q EGENVIKT STAND 1.05
179* 2140 LK-B:C DZ TRAFIKA TILLF0.264 ALTER
180* 2140 TRAFIKB TILLF0.264 ALTER
181* 2140 AXEL-B:C DZ TRAFIKA TILLF0.264
182* 2140 BOGG-B:C DZ TRAFIKB TILLF0.264
183* 2160 8
184* 2170 1 2 6 DEF
185*

+
*DELETED*

186*
+
*DELETED*

187*
+
*DELETED*

188*
+
*DELETED*

189*
+
*DELETED*

190*
+
*DELETED*

191*
+
*DELETED*
1
WSP Sverige AB S T R I P STEP 2 PC-05-041001 STÅLBALKAR
SIDA :

KONSTRUKTIONSTYP RAM
1 :
DATAKVITTO YTRE BALKAR

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR
DATUM

16-08-22
0

0E N H E T E R : SI-SYSTEMET

0 LANGDER METER
0 VINKLAR RADIAN
0 LASTER, KRAFTER KILONEWTON
0 P•KŽNNINGAR, ELASTICITETSMODULER MEGAPASCAL
0 MASSOR TON
0 TEMPERATURER KELVIN
0 FREKVENSER HERTZ
0
0FR•N DESSA GRUNDENHETER SAMT KOMBINATIONER HŽRAV G™RES
F™LJANDE UNDANTAG:

4
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0
VINKEL I GEOMETRIBESKRIVNING OCH
ROTATIONER I DEFORMATIONSRESULTAT GRADER
(360/VARV)

0 F™RSKJUTNINGAR I DEFORMATIONER MILLIMETER
1
WSP Sverige AB S T R I P STEP 2 PC-05-041001 STÅLBALKAR
SIDA :

KONSTRUKTIONSTYP RAM
2 :
DATAKVITTO YTRE BALKAR

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR
DATUM

16-08-22
0
M A T E R I A L K O N S T A N T E R

I K I E0 I G0/E0 I DENSI- I OMEGA T I EPSILON I FI-KRYP I
I I I I TET I *100000 I *100000 I I
I---------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I

1000000 210000 .400 1.000
0
E L E M E N T T Y P E R

I NR I ARBETS I E I DEN- I KRYP- I R I TVAR- I F I D I
H I K*I I K*A I K*AQ I
I I BIDRAG I G I SITET I IND I I SNITT I I I
I I I I
I------I--------I--------I-------I-------I-------I-------I-------I-------
I-------I---------I---------I---------I

1 N 210000 .000
1367.000 97260.000

BALK 84000 1.000
1367.000 97260.000

0
S Y S T E M B E S K R I V N I N G

I KNUTPT I Y I Z I DELTA Y I DELTA Z I LED-TYP I ALFA I
ELEMENT I KNUTPT I
I START I I I I I REAKT. I I
TYP I SLUT I
I--------I---------I---------I---------I---------I---------I---------
I---------I--------I

1 .000 .000 YZR

1 2

2 8.000 .000 ZR

-1 1
0
S T A N D A R D L A S T F A L L

I LASTFALL I KNUTPUNKT I R I W I LAST- I P-Y I P-Z I
M I
I NAMN I START-SLUT I I I TYP I I I
I
I----------I-------------I-------I-------I-------I---------I---------
I---------I

EGV 1-2 .000 UTBR -.76
1.000 UTBR -.76

0
F A R B A N O R

I NAMN I KNUTPUNKT I H-W I FARBANEBREDD I
I I START-SLUT I I START I SLUT I
I------I-------------I---------I---------I---------I

5
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BANA 1-2
0
T R A F I K L A S T G R U P P E R

I LAST- I S I PUNKTLAST I UTBREDD LAST I IND I
I GRUPP I I P-BEL I P-OBEL I P-BEL I P-OBEL I I
I----------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I

A-A .000 270.00 270.00

B-B .000 79.20 79.20
1.000

B-C .000 90.00 90.00
1.300

B-D .000 99.00 99.00
1.800

B-E1 .000 70.20 70.20
1.000 70.20 70.20
2.000

B-E2 .000 70.20 70.20
1.000

B-F1 .000 79.20 79.20
1.300 79.20 79.20
2.600

1
WSP Sverige AB S T R I P STEP 2 PC-05-041001 STÅLBALKAR
SIDA :

KONSTRUKTIONSTYP RAM
3 :
DATAKVITTO YTRE BALKAR

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR
DATUM

16-08-22
0
T R A F I K L A S T G R U P P E R (FORTS.)

I LAST- I S I PUNKTLAST I UTBREDD LAST I IND I
I GRUPP I I P-BEL I P-OBEL I P-BEL I P-OBEL I I
I----------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I

B-F2 .000 79.20 79.20
1.300

B-G1V .000 .00 .00
2.500 79.20 79.20
3.800 79.20 79.20
5.100 79.20 79.20
7.500 79.20 79.20
10.000 5.00 .00
12.500

B-G2V .000 5.00 .00
2.500
5.000 79.20 79.20
6.300 79.20 79.20
7.600 79.20 79.20
10.000 79.20 79.20
12.500 .00 .00

B-G1H .000 .00 .00
2.500 79.20 79.20
4.900 79.20 79.20
6.200 79.20 79.20
7.500 79.20 79.20

6
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10.000 5.00 .00
12.500

B-G2H .000 5.00 .00
2.500
5.000 79.20 79.20
7.400 79.20 79.20
8.700 79.20 79.20
10.000 79.20 79.20
12.500 .00 .00

B-H1V .000 .00 .00
2.500 79.20 79.20
3.800 79.20 79.20
5.100 79.20 79.20
10.100 .00 .00

B-H2V .000 90.00 90.00
1.300 90.00 90.00
4.300 99.00 99.00
6.800 .00 .00

B-H1H .000 79.20 79.20
1.300 79.20 79.20
2.600 79.20 79.20
5.100 .00 .00

B-H2H .000 .00 .00
2.500 99.00 99.00
5.500 90.00 90.00
6.800 90.00 90.00
11.800 .00 .00

B-I1V .000 .00 .00
2.500 59.40 59.40
3.500 59.40 59.40
7.100 99.00 99.00
8.900 99.00 99.00
12.900 .00 .00

B-I2V .000 99.00 99.00
1.800 99.00 99.00
5.600 79.20 79.20
8.100 .00 .00

1
WSP Sverige AB S T R I P STEP 2 PC-05-041001 STÅLBALKAR
SIDA :

KONSTRUKTIONSTYP RAM
4 :
DATAKVITTO YTRE BALKAR

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR
DATUM

16-08-22
0
T R A F I K L A S T G R U P P E R (FORTS.)

I LAST- I S I PUNKTLAST I UTBREDD LAST I IND I
I GRUPP I I P-BEL I P-OBEL I P-BEL I P-OBEL I I
I----------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I

B-I2H .000 .00 .00
2.500 79.20 79.20
6.300 99.00 99.00
8.100 99.00 99.00
12.100 .00 .00

B-I1H .000 99.00 99.00
1.800 99.00 99.00
5.400 59.40 59.40
6.400 59.40 59.40

7
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8.900 .00 .00

B-MV .000 79.20 79.20
1.300 79.20 79.20
3.100 79.20 79.20
6.500 90.00 90.00
8.300 90.00 90.00
9.600 59.40 59.40

B-MH .000 59.40 59.40
1.300 90.00 90.00
3.100 90.00 90.00
6.500 79.20 79.20
8.300 79.20 79.20
9.600 79.20 79.20

B-NV .000 21.60 21.60
1.100 59.40 59.40
2.600 99.00 99.00
4.600 99.00 99.00
6.600 99.00 99.00

B-NH .000 99.00 99.00
2.000 99.00 99.00
4.000 99.00 99.00
5.500 59.40 59.40
6.600 21.60 21.60

Q 5.00 .00
0
T R A F I K L A S T F A L L

I LASTFALL I -BROMSKRAFT- I FARBANE I DYNAMISKT I L A S T G R
U P P E R I
I NAMN I DEL AV VERT I EXCENTR I NAMN I TILLSKOTT I NAMN I
NAMN I NAMN I
I----------I-------------I---------I---------I-----------I----------
I----------I----------I

AXEL BANA A-A

BO-B BANA B-B FRI
B-B

BO-C BANA B-C FRI
B-C

BO-D BANA B-D FRI
B-D

BO-E1 BANA B-E1 FRI
B-E2

BO-E2 BANA B-E2 FRI
B-E1

BO-F1 BANA B-F1 FRI
B-F2

BO-F2 BANA B-F2 FRI
B-F1

BO-G1 BANA Q B-G1V
FRI

B-G2V Q

BO-G2 BANA Q B-G1H
FRI

B-G2H Q

BO-H1 BANA Q B-H1V
FRI

8
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B-H2V Q

1
WSP Sverige AB S T R I P STEP 2 PC-05-041001 STÅLBALKAR
SIDA :

KONSTRUKTIONSTYP RAM
5 :
DATAKVITTO YTRE BALKAR

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR
DATUM

16-08-22
0
T R A F I K L A S T F A L L (FORTS.)

I LASTFALL I -BROMSKRAFT- I FARBANE I DYNAMISKT I L A S T G R
U P P E R I
I NAMN I DEL AV VERT I EXCENTR I NAMN I TILLSKOTT I NAMN I
NAMN I NAMN I
I----------I-------------I---------I---------I-----------I----------
I----------I----------I

BO-H2 BANA Q B-H2H
FRI

B-H1H Q

BO-I1 BANA Q B-I1V
FRI

B-I2V Q

BO-I2 BANA Q B-I2H
FRI

B-I1H Q

BO-M1 BANA B-MV

BO-M2 BANA B-MH

BO-N1 BANA B-NV

BO-N2 BANA B-NH
0
L A S T K O M B I N A T I O N E R

I LASTKOMBINATION I - L A S T F A L L - I SPANN. I K-KRYP
I
I NAMN I ART I NAMN I TYP I FAKTOR I ALTER I IND I
I
I----------I------I----------I--------I--------I--------I--------I--------
I

EGENVIKT EGV STAND 1.000

TRAFIKA MAXM AXEL TILLF 1.000
MAXQ
MAXDZ
INTER

TRAFIKB MAXM BO-B TILLF 1.000 ALTER
MAXQ BO-C TILLF 1.000 ALTER
MAXDZ BO-D TILLF 1.000 ALTER
INTER BO-E1 TILLF 1.000 ALTER

BO-E2 TILLF 1.000 ALTER
BO-F1 TILLF 1.000 ALTER
BO-F2 TILLF 1.000 ALTER
BO-G1 TILLF 1.000 ALTER
BO-G2 TILLF 1.000 ALTER
BO-H1 TILLF 1.000 ALTER
BO-H2 TILLF 1.000 ALTER
BO-I1 TILLF 1.000 ALTER
BO-I2 TILLF 1.000 ALTER
BO-M1 TILLF 1.000 ALTER

9
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BO-M2 TILLF 1.000 ALTER
BO-N1 TILLF 1.000 ALTER
BO-N2 TILLF 1.000 ALTER

AXEL_12 MAXM TRAFIKA TILLF .415
MAXQ
MAXDZ

BOGGI_18 MAXM TRAFIKB TILLF .415
MAXQ
MAXDZ

TRAFIK MAXM AXEL_12 TILLF 1.000 ALTER
MAXQ BOGGI_18 TILLF 1.000 ALTER
MAXDZ

LK-A MAXM TRAFIK TILLF 1.230
MAXQ EGENVIKT STAND 1.050

LK-B:C MAXDZ TRAFIKA TILLF .264 ALTER
TRAFIKB TILLF .264 ALTER

AXEL-B:C MAXDZ TRAFIKA TILLF .264

BOGG-B:C MAXDZ TRAFIKB TILLF .264
1
WSP Sverige AB S T R I P STEP 2 PC-05-041001 STÅLBALKAR
SIDA :

KONSTRUKTIONSTYP RAM
6 :
RESULTAT YTRE BALKAR

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR
DATUM

16-08-22
0
S N I T T K R A F T E R

I I EGENVIKT I AXEL_12 MAX-M
I AXEL_12 MIN-M I
I PUNKT I--------------------------------
I--------------------------------I--------------------------------I
I I M I N I Q I M I N I Q
I M I N I Q I
I-----------I----------I----------I----------I----------I----------
I----------I----------I----------I----------I

1.000 3.03
.167 3.37 2.02 124.50
-18.68
.333 5.39 1.01 199.20
-37.35
.500 6.07 224.10
-56.02
.667 5.39 -1.01 199.20
-74.70
.833 3.37 -2.02 124.50
-93.38
2.000 -3.03

0
S N I T T K R A F T E R

I I AXEL_12 MAX-Q I AXEL_12 MIN-Q
I BOGGI_18 MAX-M I
I PUNKT I--------------------------------
I--------------------------------I--------------------------------I
I I M I N I Q I M I N I Q
I M I N I Q I
I-----------I----------I----------I----------I----------I----------
I----------I----------I----------I----------I

1.000 112.05
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.167 124.50 93.38 124.50
-18.68 100.26 35.14
.333 199.20 74.70 199.20
-37.35 155.90 47.03
.500 224.10 56.02 224.10
-56.02 170.50 -22.08
.667 199.20 37.35 199.20
-74.70 155.90 -47.03
.833 124.50 18.67 124.50
-93.38 100.26 -35.14
2.000
-112.05

0
S N I T T K R A F T E R

I I BOGGI_18 MIN-M I BOGGI_18 MAX-Q
I BOGGI_18 MIN-Q I
I PUNKT I--------------------------------
I--------------------------------I--------------------------------I
I I M I N I Q I M I N I Q
I M I N I Q I
I-----------I----------I----------I----------I----------I----------
I----------I----------I----------I----------I

1.000
101.71
.167 99.01
74.26 44.51 -6.68
.333 135.58
50.84 97.11 -18.21
.500 133.12
33.28 133.12 -33.28
.667 97.11
18.21 135.58 -50.84
.833 44.51
6.68 99.01 -74.26
2.000
-101.71

0
S N I T T K R A F T E R

I I TRAFIK MAX-M I TRAFIK MIN-M
I TRAFIK MAX-Q I
I PUNKT I--------------------------------
I--------------------------------I--------------------------------I
I I M I N I Q I M I N I Q
I M I N I Q I
I-----------I----------I----------I----------I----------I----------
I----------I----------I----------I----------I

1.000
112.05
.167 124.50 -18.68
124.50 93.38
.333 199.20 -37.35
199.20 74.70
.500 224.10 -56.02
224.10 56.02
.667 199.20 -74.70
199.20 37.35
.833 124.50 -93.38
124.50 18.67
2.000

1
WSP Sverige AB S T R I P STEP 2 PC-05-041001 STÅLBALKAR
SIDA :

KONSTRUKTIONSTYP RAM
7 :
RESULTAT YTRE BALKAR

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR
DATUM

11
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16-08-22
0
S N I T T K R A F T E R

I I TRAFIK MIN-Q I LK-A MAX-M
I LK-A MIN-M I
I PUNKT I--------------------------------
I--------------------------------I--------------------------------I
I I M I N I Q I M I N I Q
I M I N I Q I
I-----------I----------I----------I----------I----------I----------
I----------I----------I----------I----------I

1.000
3.19 3.19
.167 124.50 -18.68 156.68
-20.85 3.54 2.12
.333 199.20 -37.35 250.68
-44.88 5.66 1.06
.500 224.10 -56.02 282.02
-68.91 6.37
.667 199.20 -74.70 250.68
-92.94 5.66 -1.06
.833 124.50 -93.38 156.68
-116.98 3.54 -2.12
2.000 -112.05
-3.19 -3.19

0
S N I T T K R A F T E R

I I LK-A MAX-Q I LK-A MIN-Q
I
I PUNKT I--------------------------------
I--------------------------------I
I I M I N I Q I M I N I Q
I
I-----------I----------I----------I----------I----------I----------
I----------I

1.000 141.01
3.19
.167 156.68 116.98 156.68
-20.85
.333 250.68 92.94 250.68
-44.88
.500 282.02 68.91 282.02
-68.91
.667 250.68 44.88 250.68
-92.94
.833 156.68 20.85 156.68
-116.98
2.000 -3.19
-141.01

1
WSP Sverige AB S T R I P STEP 2 PC-05-041001 STÅLBALKAR
SIDA :

KONSTRUKTIONSTYP RAM
8 :
RESULTAT YTRE BALKAR

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR
DATUM

16-08-22
0
R E A K T I O N E R

I I EGENVIKT I
I PUNKT I--------------------------------I
I I R-ETA I R-ZETA I R-M I
I-----------I----------I----------I----------I

1 -3.03
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2 -3.03
1
WSP Sverige AB S T R I P STEP 2 PC-05-041001 STÅLBALKAR
SIDA :

KONSTRUKTIONSTYP RAM
9 :
RESULTAT YTRE BALKAR

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR
DATUM

16-08-22
0
D E F O R M A T I O N E R

I I EGENVIKT I AXEL_12 MAX-DZ
I AXEL_12 MIN-DZ I
I PUNKT I--------------------------------
I--------------------------------I--------------------------------I
I I DELTA-Y I DELTA-Z I ROT. I DELTA-Y I DELTA-Z I
ROT. I DELTA-Y I DELTA-Z I ROT. I
I-----------I----------I----------I----------I----------I----------
I----------I----------I----------I----------I

1.000 -.003
.167 -.071 -.003
-2.045 .081
.333 -.122 -.002
-.001 -3.581 .048
.500 -.141
-.001 -4.163
.667 -.122 .002
-.001 -3.581 -.048
.833 -.071 .003
-.001 -2.045 -.081
2.000 .003

0
D E F O R M A T I O N E R

I I BOGGI_18 MAX-DZ I BOGGI_18 MIN-DZ
I TRAFIK MAX-DZ I
I PUNKT I--------------------------------
I--------------------------------I--------------------------------I
I I DELTA-Y I DELTA-Z I ROT. I DELTA-Y I DELTA-Z I
ROT. I DELTA-Y I DELTA-Z I ROT. I
I-----------I----------I----------I----------I----------I----------
I----------I----------I----------I----------I

1.000
.167 -1.983
.076
.333 -.001 -3.396
.043
.500 -.001 -3.903
.667 -.001 -3.396
-.043
.833 -.001 -1.983
-.076
2.000

0
D E F O R M A T I O N E R

I I TRAFIK MIN-DZ I LK-B:C MAX-DZ
I LK-B:C MIN-DZ I
I PUNKT I--------------------------------
I--------------------------------I--------------------------------I
I I DELTA-Y I DELTA-Z I ROT. I DELTA-Y I DELTA-Z I
ROT. I DELTA-Y I DELTA-Z I ROT. I
I-----------I----------I----------I----------I----------I----------
I----------I----------I----------I----------I

1.000
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.167 -2.045 .081
-1.301 .051
.333 -.001 -3.581 .048
-2.278 .030
.500 -.001 -4.163
-.001 -2.649
.667 -.001 -3.581 -.048
-.001 -2.278 -.030
.833 -.001 -2.045 -.081
-.001 -1.301 -.051
2.000

0
D E F O R M A T I O N E R

I I AXEL-B:C MAX-DZ I AXEL-B:C MIN-DZ
I BOGG-B:C MAX-DZ I
I PUNKT I--------------------------------
I--------------------------------I--------------------------------I
I I DELTA-Y I DELTA-Z I ROT. I DELTA-Y I DELTA-Z I
ROT. I DELTA-Y I DELTA-Z I ROT. I
I-----------I----------I----------I----------I----------I----------
I----------I----------I----------I----------I

1.000
.167 -1.301
.051
.333 -2.278
.030
.500 -.001 -2.649
.667 -.001 -2.278
-.030
.833 -.001 -1.301
-.051
2.000

1
WSP Sverige AB S T R I P STEP 2 PC-05-041001 STÅLBALKAR
SIDA :

KONSTRUKTIONSTYP RAM
10 :
RESULTAT YTRE BALKAR

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR
DATUM

16-08-22
0
D E F O R M A T I O N E R

I I BOGG-B:C MIN-DZ I
I PUNKT I--------------------------------I
I I DELTA-Y I DELTA-Z I ROT. I
I-----------I----------I----------I----------I

1.000
.167 -1.262 .048
.333 -2.161 .027
.500 -.001 -2.483
.667 -.001 -2.161 -.027
.833 -.001 -1.262 -.048
2.000

1
WSP Sverige AB S T R I P STEP 2 PC-05-041001 STÅLBALKAR
SIDA :

KONSTRUKTIONSTYP RAM
-1 :
RESULTAT YTRE BALKAR

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR
DATUM

16-08-22
0
0I N N E H • L L S F ™ R T E C K N I N G
0
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DATAKVITTO SIDA
0 ENHETER 1

MATERIALKONSTANTER 2
ELEMENTTYPER 2
SYSTEMBESKRIVNING 2
STANDARDLASTFALL 2
FARBANOR 2
TRAFIKLASTGRUPPER 2
TRAFIKLASTFALL 4
LASTKOMBINATIONER 5

0
RESULTAT

0 I LASTKOMBINATIONS I STABI- I SPŽN- I SNITT- I REAK- I
DEFOR- I

I NAMN I LITET I NINGAR I KRAFTER I TIONER I
MATIONER I
I------------------I----------I----------I----------I----------
I----------I

EGENVIKT 6 8
9
AXEL_12 6
9
BOGGI_18 6
9
TRAFIK 6
9
LK-A 7

LK-B:C
9
AXEL-B:C
9
BOGG-B:C
9

0
SISTA SIDA I DENNA BERŽKNING 10
1
WSP Sverige AB S T R I P STEP 2 STÅLBALKAR

FRAME
STATISTIC YTRE BALKAR

PROJECT NO SYSTEM NO NO DATE COMP-DATE
START-TERM.TIME VERSION

2016-08-22
16:31:54-16:34
:40
PC-05-041001

0
2 JOINTS I CROSS SECTION EVAL .00 I
MATRIX ROWS BAND DETERM PIVOT INCR
1 ELEMENTS I INPUT EVALUATION I
0 ARCHES I GEOMETRY 1.26 I
A22I 3 2 .10E+01 .10E+01 0
2 REACTIONS I LOADCASES 2.03 I SR
3 2 .25E-16 .39E-06 0

LOADEL I PRESTRESSING .00 I
KM1T 3 2 .39E+17 .11E+06 0

1 STANDARD LOADCASES 1 I RESULT REQUESTS 4.06 I
0 TEMPERATURE LOADC. 0 I MATRIX PREPARATION I FILE
TRK POS FILE TRK POS
0 SUPPORT SETTLEMENTS 0 I GEOMETRY .11 I
0 PRESTR. LOADCASES 0 I REDUCTION .22 I 1
0 0 11 0 0

I LOADING CASES .17 I 2
0 0 14 0 0

1 TRACKS (MAX. 1 ELEMENTS) I INFLUENCE LINES 32.68 I 3
0 0 19 0 0
25 TRAFFIC GROUPS I 2ND ORDER/CREEP .00 I 4
0 0 20 0 0
18 TRAFFIC LOADCASES I CALCULATION PARTS I 7
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0 0 21 0 0
I RANDF. REDUCT. 1.87 I 8
0 0 22 0 0

0 CROSS SECTIONS I INVERT A22 .05 I 9
0 0 24 0 0

I SYSTEM MATRICES .67 I 10
0 0 25 0 0

10 COMBINATIONS I INVERT VR .05 I
1 ADDITIVE I TRIANG K .05 I
ERROR WITHIN PROGRAM PART 0
20 ENVELOPES I DEFORM URT .00 I NO
OF CALLS TO SUBROUTINE DISC 0
0 CREEP/SHRINKAGE I GROSSFORCES POO 1.09 I
0 STRESSES I DEFORMATIONS .28 I
RESULT PAGES ECHOPRINT 5
0 SECOND ORDER I BASIC INFL.LINES .44 I
STRESSES 0
0 STABILITY I TRAFFIC INFL. 1.65 I
GROSSFORCES 2

I INFLUENCE LINES .00 I
REACTIONS 1

7 RESULT POINTS I SECOND ORDER .00 I
DEFORMATIONS 2
7 DEFORMATION POINTS I CREEP .00 I
INFLUENCE LINES 0
0 INFLUENCE LINES I STABILITY .00 I
STABILITY 0

----------------------------------I TRAFFIC EVALUATION .00
I--------------------------------------------

I COMBINATION PART 1.98 I IBM
PC
I RESULT PRINT PART I
TOTAL ELAPSED TIME 166.20 SECONDS
I STRESSES .00 I
I FORCES / DEFORM 1.43 I
I INFLUENCE LINES .00
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BILAGA E - LIVSCYKELANALYS 
Denna bilaga innehåller livscykelanalysen för broarna. De konstruerade träbroarna ska i första 
hand jämföras mot varandra och sedan även mot en aktuell rörbro. Denna livscykelanalys är 
utförd i enlighet med Rydh et al (2002). 

E.1 Mål och omfattning 
Första fasen i en livscykelanalys, mål och omfattning för studien, definieras i detta kapitel. 

E.1.1 Måldefinition: 
Livscykelanalysen har utförts för att jämföra vilken av de två olika träbroarna som är bäst 
utifrån de miljömässiga fördelarna de har. Den har även utförts för att jämföra träbroarna med 
en av de vanligaste broarna som används under liknande förutsättningar idag. Resultatet från 
livscykelanalysen används för att få en förståelse om vilken av broarna som är mest 
miljömässigt hållbar. 

Det resultat som är intressant är i detta fall hur mycket växthusgaser det släpps ut per bro 
och även den energi de olika broarna kräver vid tillverkning och montering. Den här studien 
har behandlat den delen av livscykeln som är från tillverkning och utvinning av material fram 
tills broarna är klara att användas (från vaggan till grinden), se Figur E.1 för produkternas 
analyserade livscykel. En kostnadsbedömning kan behövas för att få in fler parametrar vid 
bedömningen av vilken av broarna som är bäst lämpad (då är inte broarna bara sedda ur 
miljömässiga förhållanden, utan även vissa ekonomiska). Kostnadsbedömningen utförs i 
sådant fall utöver denna livscykelanalys. 

 

 
Figur E.1: Produkternas livscykel 

E.1.2 Omfattning: 
De objekt som har studerats är den tvärspända plattan, bron med stålbalkar och träfarbana 
samt en rörbro. I detta fall är rörbron ett slags referensprojekt till de konstruerade broarna, den 
har dock inte samma förutsättningar och ska därför inte jämföras lika noggrant som de 
konstruerade broarna. De delar som innan analysen antas ge mest miljöpåverkan fram tills 
färdig montering av de olika broarna är mängden stålmaterial och energiåtgången av allt 
signifikant material i broarna. Dock har allt material tagits i hänsyn i livscykelanalysen. 
Miljöpåverkanskategorin i detta projekt har varit att undersöka påverkan på klimat (mätt i ton 
CO2 – ekvivalenter per m3 eller kg material) och mängden åtgång av energi (mätt i MJ per m3 
eller kg material).  

Broarna har konstruerats för exakt lika förhållanden och de har placerats på skogsvägar 
med en tillräckligt stor mängd skogsavverkningstrafik. Broarna har studerats fram till färdig 
montering. Endast de bärande delarna av brokonstruktionerna studeras.  



 

 
 

E.2 Inventeringsanalys  
Inventeringsanalysen är den andra fasen i livscykelanalysen där datainsamling och 
beräkningar görs för att fastställa kvantiteten av relevanta in- och utflöden till 
produktsystemen. För att kunna göra en tillförlitlig datainsamling, få fakta om data och 
beräkna massaflödet är rekommendationen att använda en klimatkalkyl. I detta fall har 
klimatkalkylen använts för det ändamålet och för att enkelt få ut Excel-filer för att jämföra 
utgående data för de olika broarna.  

E.2.1 Inventering av material 
Produkternas materialsammansättning har räknats ut med hjälp av broarnas geometri och den 
mängd material broarna består av (det som framkom i dimensionering av träbroarna och vid 
inventering av material i rörbron). Den totala summan av materialet för broarna kan ses i 
Tabell E.1, Tabell E.2 och Tabell E.3.  

Tabell E.1: Mängder tvärspänd platta. 

	
Mängd  

Träplatta 16,2 m3 
Stålstag 193 kg 
Bärlager 2,88 m3 

Tabell E.2: Mängder stålbalkar & träfarbana 

 
Mängd  

Träfarbana 7,4 m3 

Stålbalkar 2412 kg 
Bärlager 2,88 m3 

Tabell E.3: Mängder rörbro. 

		 Mängd  
Förstärkningslager 1100 m3 
Stål 33 362 kg 
 

E.2.2 Processträd 
För de väsentliga materialen, trä och stål, har ett processträd för aktiviteter till färdig 
monterad och användbar bro ritats upp, se Figur E.2. Detta är också systemgränsen för 
analysen av träbroarna. För rörbron ritas inte ett processträd upp, dock antas processen för stål 
vara densamma i alla tre broar. 



 

 
 

 
Figur E.2: Processträd för träbroarna 

E.2.3 Klimatkalkyl 
Klimatkalkylen som används är en begränsad version från trafikverket. Flera emissionsvärden 
för olika material finns listat i modellen, dessa värden har hämtats ut för varje material som 
ska vara med i beräkningarna och som inte redan finns automatiskt inlagt i klimatkalkylen. 
För limträ och varmförzinkat stål hämtas nya värden, vilka är enligt Tabell E.4 nedan. Övriga 
emissionsvärden är redan inlagda i klimatkalkylen som ”default”-värden. 

Tabell E.4: Emissionsfaktorer, Trafikverket (2016). 

 
 

Därefter upprättades en klimatkalkyl för varje bro, detta med hjälp av kalkylguiden. Kalkylen 
är uppdelad i 5 steg, de tre första är till för att ge en introduktion, välja en kalkylmapp samt att 
ange kalkyluppgifter. I det fjärde steget lägger man in vilka typåtgärder samt vilka byggdelar 
som projektet består av, se Figur E.3 och Figur E.4. Då typåtgärder är utöver den delen av 
systemet som ska studeras har det steget lämnats tomt för alla broar. 



 

 
 

 
Figur E.3: Steg 4(1) i klimatkalkylen, Trafikverket (2016). 

 
Figur E.4: Steg 4(2) i klimatkalkylen, Trafikverket (2016). 

 

 

 



 

 
 

När byggdelarna har lagts till skrevs mängderna av material in i tabellen, se Figur E.5. 

 
Figur E.5: Byggdelar tvärspänd platta, Trafikverket (2016). 

Sedan slutfördes kalkylen och en sammanställning av kalkylen visades. I denna ändrades 
typvärdena för träet och stålets emissionsfaktorer till de som hämtades tidigare och kalkylen 
räknas om. Resultatet från kalkylen sammanfattades sedan, vilket kan ses på nästa sida för 
den tvärspända plattan. 
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 6.2 Byggnadsverk/Konstbyggnad

 6.2 Byggnadsverk/Konstbyggnad

  Klimatkalkyl framtagen med Trafikverkets modell Klimatkalkyl 4.0 begränsad version.



BYGG ton CO2-ekv. GJ

6.2 Byggnadsverk/Konstbyggnad 3 222

TOTALT 3 222

ÅRLIGT ton CO2-ekv. GJ

Bygg & Reinvestering, per projekt & år 0 3

Resultatsammanställning till samlad effektbedömning

FASER ton CO2-ekv. GJ

Bygg totalt - Hela byggfasen 3 222

Bygg & Reinvestering, per projekt & år 0 3

Bygg + Reinvestering under kalkylperiod 1 111

Kalkylperiod enligt samlad effektbedömning 40

Omvandling av energienhet till SEB (GJ är default) GJ

Resultatsammanställning enligt EPD-format

BYGG ton CO2-ekv. GJ

Bygg totalt - Hela byggfasen per projektkm INF INF

ÅRLIGT ton CO2-ekv. GJ

Bygg & Reinvestering, per projektkm & år INF INF



 

 
 

Arbetsgången var likadan för bron med stålbalkar och träfarbana. Mängden material kan ses i 
Figur E.6.  

 
Figur E.6: Byggdelar stålbalkar med träfarbana, Trafikverket (2016). 

Emissionsfaktorn för stål ändrades även i detta fall. Träets emissionsfaktor ändrades bara i 
förra fallet då limträ var det aktuella materialet. Men för träfarbanan används 
konstruktionsvirke som material, vilket redan har de angivna emissionsfaktorerna. Resultatet 
från kalkylen sammanfattades och redovisas på nästa sida för bron med stålbalkar och 
träfarbana. 
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BYGG ton CO2-ekv. GJ

6.2 Byggnadsverk/Konstbyggnad 11 193

TOTALT 11 193

ÅRLIGT ton CO2-ekv. GJ

Bygg & Reinvestering, per projekt & år 0 2

Resultatsammanställning till samlad effektbedömning

FASER ton CO2-ekv. GJ

Bygg totalt - Hela byggfasen 11 193

Bygg & Reinvestering, per projekt & år 0 2

Bygg + Reinvestering under kalkylperiod 6 96

Kalkylperiod enligt samlad effektbedömning 40

Omvandling av energienhet till SEB (GJ är default) GJ

Resultatsammanställning enligt EPD-format

BYGG ton CO2-ekv. GJ

Bygg totalt - Hela byggfasen per projektkm INF INF

ÅRLIGT ton CO2-ekv. GJ

Bygg & Reinvestering, per projektkm & år INF INF



 

 
 

Sedan upprättades en klimatkalkyl för rörbron. Ingående material och mängder i 
klimatkalkylen kan ses i Figur E.7 nedan. 

 
Figur E.7: Byggdelar rörbro. Källa: Trafikverket (2016). 

Emissionsfaktorer för stål ändrades även i detta fall. Resultatsammanställningen för rörbron 
kan ses på nästa sida.  



Kalkylmapp

Kontaktperson Internet user

Namn kalkylmapp Louise

Objektnr 1

Objektnamn

Åtgärdsnr 1

Åtgärdsnamn

Ärendenr 1

Beskrivning

Klimatkalkyl

Kalkylnamn Rörbro

Skede Klimatdeklaration

Investeringskostnad

Prisnivå

Beskrivning

Projektlängd 0

Modellversion 2016

Senast ändrad 2016-09-28 12:55:57

Senast ändrad av Internet user

Status Arbetsversion

Underhållsdistrikt Mitt

Resultatsammanställning klimat & energi

Klimatutsläpp Bygg, totalt
Klimatutsläpp Bygg & Reinvestering,

per projekt & år

Energianvändning Bygg, totalt
Energianvändning Bygg & Reinvestering,

per projekt & år

0

50

100

150

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0

5

10

15

20

25

30

35

 6.4 Väg

 6.2 Byggnadsverk/Konstbyggnad

 6.4 Väg

 6.2 Byggnadsverk/Konstbyggnad

  Klimatkalkyl framtagen med Trafikverkets modell Klimatkalkyl 4.0 begränsad version.



BYGG ton CO2-ekv. GJ

6.2 Byggnadsverk/Konstbyggnad 150 2 552

6.4 Väg 0 0

TOTALT 150 2 552

ÅRLIGT ton CO2-ekv. GJ

Bygg & Reinvestering, per projekt & år 2 32

Resultatsammanställning till samlad effektbedömning

FASER ton CO2-ekv. GJ

Bygg totalt - Hela byggfasen 150 2 552

Bygg & Reinvestering, per projekt & år 2 32

Bygg + Reinvestering under kalkylperiod 75 1 276

Kalkylperiod enligt samlad effektbedömning 40

Omvandling av energienhet till SEB (GJ är default) GJ

Resultatsammanställning enligt EPD-format

BYGG ton CO2-ekv. GJ

Bygg totalt - Hela byggfasen per projektkm INF INF

ÅRLIGT ton CO2-ekv. GJ

Bygg & Reinvestering, per projektkm & år INF INF



 

 
 

Kalkylerna för de två konstruerade broarna jämfördes med varandra för att se vilken av 
broarna som är den mest hållbara sett till koldioxidutsläpp och mängden energi som används 
vid tillverkning. Denna jämförelse ställdes upp i klimatkalkylprogrammet och skrevs ut i 
Excel. Broarna jämförs även med rörbron för att se om de konstruerade broarna är bättre än 
rörbron utifrån de värden som klimatkalkylen ger. I Tabell E.5 nedan visas de jämförande 
värdena som klimatkalkylen resulterade i. 

Tabell E.5: Jämförelse mellan klimatkalkylerna. 

 

E.3 Miljöpåverkansbedömning  
I en miljöpåverkansbedömning omvandlas resultatet till mer relevant information, alltså mer 
om miljöpåverkan än information om utsläpp och resursanvändning. Referensvärdet i dessa 
bedömningar är utsläpp av koldioxid. 

En sammanfattande tabell med klimatvärden och energivärden upprättades utifrån de 
värden som visas i Tabell E.5. Den sammanställningen kan ses i Tabell E.6 nedan. 

Tabell E.6: Sammanställning klimat- och energipåverkan. 
Total påverkan per bro 

  Klimat   Energi   
Tvärspänd platta 2,93 ton CO2 221,72 GJ 
  

   
  

Stålbalkar & träfarbana 11,32 ton CO2 192,88 GJ 
       
Rörbro 150,3 ton CO2 2  551,76 GJ 

 

Klimatkalkyl framtagen med Trafikverkets modell Klimatkalkyl 4.0 begränsad version.

Mängd Bygg totalt Bygg & reinvest Bygg totalt Bygg & reinvest
2,93 0,04 221,72 2,77

2,88 0,02 0 0,31 0
0,732 0,88 0,01 14,9 0,19

16,2 2,03 0,03 206,51 2,58

Mängd Bygg totalt Bygg & reinvest Bygg totalt Bygg & reinvest
11,32 0,14 192,88 2,41

2,88 0,02 0 0,31 0
2,81 10,85 0,14 184,28 2,3
7,36 0,44 0,01 8,29 0,1

Mängd Bygg totalt Bygg & reinvest Bygg totalt Bygg & reinvest
150,3 1,88 2551,76 31,9

2200 0 0 0 0
33,4 150,3 1,88 2551,76 31,9Stål, konstruktion, Väg (6.2) ton

Energi (GJ)
Enhet

Totalt för projekt
Byggdelar
Annat material, geotekniska förstärkningsåtgärder (6.4) m3

Trä (6.2) m3

Klimatkalkyl	-	Rörbro
Ingående objekt Inom intervall Klimat (ton CO2-ekv.)

Totalt för projekt
Byggdelar
Bärlager, obundet, Väg (6.2) m3
Stål, konstruktion, Väg (6.2) ton

Klimatkalkyl	-	Stålbalkar	och	träfarbana
Ingående objekt Inom intervall Klimat (ton CO2-ekv.) Energi (GJ)

Enhet

Stål, konstruktion, Väg (6.2) ton
Trä (6.2) m3

Byggdelar
Bärlager, obundet, Väg (6.2) m3

Enhet
Totalt för projekt

Klimatkalkyl	-	Tvärspänd	platta
Ingående objekt Inom intervall Klimat (ton CO2-ekv.) Energi (GJ)



 

 
 

E.3.1 Klassificering & karakterisering 
Den miljöeffektkategori som har valts att studera är den globala uppvärmningen 
(växthuseffekten) för att den passar väl in i rapportens ämne. Både utsläppen av koldioxid och 
energianvändningen sorteras in i den kategorin. 

För att kunna göra en rättvis bedömning om hur tillverkningen av broarna påverkar 
klimatet räknas energin som går åt för varje bro om till mängden koldioxidutsläpp som 
energin genererar. Antaget att broarna konstrueras i Sverige gör att den el som antas gå åt och 
användas för att omsätta den mängden energi är svensk medelel som har ett värde för 
koldioxidsemissioner på 13g/MJel, detta enligt Rydh et al (2002). Detta ger värden för 
koldioxidutsläpp för energin enligt Tabell E.7. 

Tabell E.7: Mängden koldioxidutsläpp från energin. 

 

 

E.3.2 Viktning 
Utifrån värdena i Tabell E.7 kan då klimatpåverkan och användningen av energin viktas 
samman. Detta gör det möjligt att bedöma vilken av de två broarna som är mest miljömässigt 
hållbar utifrån utsläppen av koldioxid som de genererar. Den totala mängden koldioxidutsläpp 
för broarna kan ses i Tabell E.8 nedan. 

Tabell E.8: Totala koldioxidutsläpp för broarna. 
Koldioxidutsläpp per bro [ton] 

Tvärspänd platta 5,812 
    
Stålbalkar & träfarbana 13,827 
    
Rörbro 183,472 
 

 
Mängd CO2 [ton] 

Tvärspänd platta 2,882 
Stålbalkar & träfarbana 2,507 
Rörbro 33,172 


