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Summary

Assessment of the Load Carrying Capacity of Concrete Bridges – Interaction of 
Shear, Torsion and Bending in the Källösund Bridge. 

Methods to assess the Load Carrying Capacity in combined Shear, Torsion and Bending 
are studied with application to prestressed concrete box girder bridges. 

The methods studied are the two present Swedish codes BBK 94 (1994) and Bro 2002 
(2002), two proposed new Swedish and European codes BBK 04R (2003) and EC2-1 
(2002). Also studied are a method based on the theory of plasticity, Thürlimann (1978), 
Elfgren (1979) and the modified compression field theory, Collins & Mitchell (1996), 
Bentz (2000). 

The methods are applied to the Källösund Bridge, one of the first bridges in Sweden 
constructed with the balanced cantilever construction method (“freivorbau”). It is situ-
ated on the road to the island Tjörn on the Swedish West coast, some 40 km north of 
Gothenburg. It was completed in 1959. 

The report is part of a joint project on the assessment of concrete box girder bridges 
commissioned by the Swedish Road Administration. A summary of the project is given 
in Plos et al (2004b). Reports from other studies within the project carried out by 
Chalmers University of Technology and Lund Institute of Technology are given in Plos 
(2004a) and Jeppsson et al (2004). Additional work carried out at Luleå University of 
Technology is presented in Puurula (2004) dealing with methods to assess the load car-
rying capacity. 

For a box girder bridge, loading in torsion and shear gives rise to a combined shear flow 
in one of the webs. The torsion moment and the shear force can there be replaced with 
an equivalent shear force. 

The following conclusions can be drawn: 

1. The amount of shear reinforcement is very small in the Källösund Bridge (10 mm 
bars with a space of 300 mm close to the web surfaces). 

2. The Swedish Code BBK 94 gives the highest load carrying capacity due to a fa-
vourable influence of the prestressing force. 

3. It is recommended to strengthen critical sections of the bridge. 

4. A measurement program is recommended in order to study the load carrying behav-
iour of the bridge before as well as after the strengthening work. 
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5. Further studies are recommended on the methods for statistical evaluation of mate-
rial properties such as concrete and reinforcement strengths. 

6. Further studies are also recommended regarding the modified compression field the-
ory and its application to the serviceability and ultimate limit states. Models of 
cracking and crack widths are of special interest to study. 

7. Further studies are finally recommended regarding the uncertainties in the studied 
models for load carrying capacity. The uncertainties are needed in order to give a 
better base for probabilistic assessment methods. 
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Sammanfattning

I denna rapport studeras metoder för bedömning av bärförmågan vid samverkan mellan 
tvärkraft, vridmoment och böjmoment i betongkonstruktioner, speciellt med tillämp-
ningar på broar med lådtvärsnitt. De metoder som studeras är dels de som finns i nuva-
rande normer, BBK 94 och Bro 2002, dels de som finns i förslag till nya normer, EC 2-
1 och BBK 04 och dels metoder baserade på plasticitetsteori och modifierad tryckfälts-
teori. 

Metoderna tillämpas på en av de första konsolutbyggda lådbalksbroarna i Sverige, bron 
över Källösund vid Tjörn i Bohuslän (O497). Den färdigställdes 1959. 

Arbetet ingår i ett samarbetsprojekt med namnet: ”Evaluering av bärförmåga med hjälp 
av förfinade analysmetoder, speciellt med avseende på freivorbaubroar”. Det utförs på 
uppdrag av Vägverket tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Lunds teknis-
ka högskola. En sammanfattning av projektet presenteras i Plos et al (2004b). Delresul-
tat från Chalmers om finit elementmodellering redovisas i Plos (2004a), delresultat från 
LTH om material- och lastmodellering redovisas i Jeppsson et al (2004) och delresultat 
från LTU om bärförmåga redovisas i denna rapport och i Puurula (2004). 

För ett lådtvärsnitt ger belastning med vridmoment och tvärkraft upphov till samver-
kande skjuvflöden i en av väggarna. Vridmoment och tvärkraft kan där ersättas med en 
ekvivalent tvärkraft Vekv. Följande slutsatser kan dras: 

1. För Källösundsbron gäller att mängden tvärkraftsarmering är mycket låg (Ø10 c 300 
i livsidorna). 

2. BBK 94 ger högst bärförmåga beroende på att spännarmeringen i denna norm har en 
mycket gynnsam inverkan. I de övriga metoderna slår den låga bygelarmerings-
mängden igenom och indikerar ett sprött brott vid betydligt lägre kapacitet. 

3. Beräkningarna tyder på att Källösundsbron bör förstärkas i kritiska snitt med avse-
ende på samverkande tvärkraft, vridmoment och böjmoment som orsakas av last-
kombination A med boggielasten B ≥ 210 kN. Ett alternativ kan vara att genom 
mätningar skaffa en bättre bild av brons funktion. 

4. Vi rekommenderar att mätningar utförs innan och efter eventuell förstärkning. Mät-
ningen innan förstärkningen har till uppgift att dokumentera aktuella påkänningar 
för ett antal kritiska typfordon med känd boggie-/axellast, för att ge möjlighet till 
jämförelser med framtagna påkänningar från den fördjupade utredning som genom-
förts här. Mätningen innan och efter förstärkningen har tillsammans till uppgift att 
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dokumentera uppnådd förstärkningseffekt ur ett säkerhetsperspektiv samt för att ge 
kunskap inför eventuella framtida uppklassningsbehov av andra broar. 

5. Fortsatta studier behöver göras av hur aktuella materialparametrar bestäms. 

6. Fortsatta studier behöver också göras av den modifierade tryckfältsteorin. Dess re-
sultat bör jämföras med försök på lådbalkskonstruktioner såväl vad gäller brukssta-
dium (sprickbildning och sprickvidder) som brottstadium. 

7. Fortsatta studier behöver slutligen göras beträffande osäkerheten i studerade model-
ler för att ge underlag för noggrannare sannolikhetsteoretiska bedömningar. 
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
I denna rapport studeras metoder för bedömning av bärförmågan vid samverkan mellan 
tvärkraft, vridmoment och böjmoment i betongkonstruktioner, speciellt med tillämpning 
på broar med lådtvärsnitt. De metoder som studeras är dels de som finns i nuvarande 
normer, BBK (1994) och Bro 2002 (2002), dels de som finns i förslag till nya normer, 
EC 2-1 (2002) och BBK 04 R (2003) och dels metoder baserade på plasticitetsteori, 
Thurlimann (1978), Elfgren (1979), och modifierad tryckfältsteori, Collins & Mitchell 
(1991), Bentz (2000). Metoderna tillämpas på en av de första konsolutbyggda lådbalks-
broarna i Sverige, bron över Källösund vid Tjörn i Bohuslän (O497). Den färdigställdes 
1959.

Arbetet ingår i ett samarbetsprojekt med namnet: Evaluering av bärförmåga med hjälp 
av förfinade analysmetoder, speciellt avseende freivorbaubroar. Det utförs på uppdrag 
av Vägverket tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Lunds tekniska hög-
skola. Sammanfattande resultat redovisas i Plos et al (2004b). Delresultat från Chalmers 
om FE-modellering redovisas i Plos (2004a), delresultat från LTH om material- och 
lastmodellering redovisas i Jeppsson et al (2004) och delresultat från LTU om bärför-
måga redovisas i denna rapport och i Puurula (2004). 

1.2 Kort historik 
De första kända systematiska studierna av bärförmågan vid belastning av balkar gjordes 
i Florens av Galileo Galilei (1564-1642). Töjning på olika nivåer vid böjning av en balk 
introducerades av Jacob Bernoulli (1654-1705) i Basel. Jämvikt, tvärkraft och vridmo-
ment studerades av C. Augustin Coulomb (1736-1806) i Paris. Den klassiska balkteorin 
för böjning av balkar utarbetades vid École Polytechnique i Paris av C. L. M. Navier 
(1785-1836) och den förfinades av hans efterträdare Barré de Saint-Venant (1797-
1886). Barré de Saint-Venant utvecklade även metoder att beräkna skjuv- och vridspän-
ningar. Elasticitetsteorins framväxt behandlas närmare i Timoshenko (1953) och Tod-
hunter-Pearson (1960) och mer översiktligt i Pannell (1964) och Sandström (1968). 

Grundläggande balkteori behandlas i många läro- och handböcker t.ex. Kollbrunner-
Basler (1969), Åkesson (1970, 1971) och Petersson (1983). Epokgörande, ursprungliga 
arbeten om vridning publicerades av C. A. Coulomb (1787), Barré de Saint-Venant 
(1856, 1864), Stepan Timoshenko (1906) och Vasilii Z Vlasov (1940). 

Vridmoment kan upptas på två sätt i ett styvt odeformerbart tvärsnitt, se Figur 1.1. 
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Det kan upptas med dels a) slutna skjuvspänningstrajektorier så kallad Saint-Venantsk 
vridning, dels b) med öppna skjuvspänningstrajektorier så kallad välvvridning eller Vla-
sovsk vridning. För slutna lådtvärsnitt dominerar den Saint-Venantska vridningen me-
dan Vlasovsk vridning dominerar för öppna tunnväggiga tvärsnitt. 

T

τ

T

SAINT-VENANTSK VRIDNING
Slutet skjuvflöde 

VLASOVSK VRIDNING 
Öppet skjuvflöde 

T

tl

tf

b

h

τf = q/tf

T = qbh + qhb = 2 qbh

b

τl = q/tl

h

τf = q/tf

tf q

q

T = qbh

Flänsböjning 
Välvning 

τ
q

Figur 1.1 Saint-Venantsk vridning med slutet skjuvflöde och Vlasovsk vridning med 
öppet skjuvflöde. 

När den armerade betongen började användas på 1800-talet utvecklades metoder att di-
mensionera för böjmoment och tvärkraft i Tyskland och Frankrike av bland andra M 
Koenen, Edmond Coignet, Wilhelm Ritter (1899) och Emil Mörsch (1904). Vridning 
studerades av Ernst Rausch (1929). En pionjär ifråga om förspänd betong var Eugene 
Freysinet (1936). Först utvecklades linjärt elastiska metoder och sedan infördes succes-
sivt metoder som tog hänsyn till armeringens flytning vid brott (plasticitetsteori) och till 
betongens töjningsmjuknande vid tryckbrott. På senare tid har även metoder utvecklats 
där betongens töjningsmjuknande vid dragbrott beaktas (brottmekanik). 

Böjmomentkapaciteten studerades först och den så kallade n-fria metoden lanserades i 
Sverige av Hjalmar Granholm (1944). Konstanten n betecknar förhållandet mellan ar-



3

meringens och betongens elasticitetsmoduler och i de elasticitetsteoretiska metoderna 
antogs ofta ett konstant värde till exempel n = Es /Ec = 15. 

För tvärkraft användes till en början semiempiriska metoder och stora mängder försök 
utfördes på laboratoriebalkar för att studera olika effekter i balkar med och utan skju-
varmering. Utvecklingen beskrivs bland annat i ASCE -ACI (1998) och Lubell et al 
(2004).

Kombinerad vridning-böjning-skjuvning i betongkonstruktioner har behandlats med 
plasticitetsteori av bland andra Thürlimann (1978), Hsu (1984), Karlsson (1973), Leon-
hardt (1979), Lüchinger (1977), Petersson (1972), Petersson-Sundquist (1995), Schle-
ich-Scheef (1982) och Elfgren et al (1972, 1974, 1979, 2000). Metoder där även be-
tongens töjningsmjuknande beaktas har studerats av Collins-Mitchell (1991), Gabriels-
son (1999), Hsu (1993) och Carolin-Elfgren (2002). Försök med vridbelastade betong-
konstruktioner redovisas dessutom bl.a. av Scordelis et al (1977, 1979), Ghoneim-
MacGregor (1993), Karlsson-Elfgren (1976) och Gabrielsson-Elfgren (1996). 

1.3 Allmänt om snittkrafter och påkänningar 
I ett tvärsnitt förekommer i det allmänna fallet sex snittkrafter: tre normalkrafter (axial-
kraft och tvärkrafter i två riktningar) och tre moment (vridmoment och böjmoment 
kring två axlar). 

Dessa snittkrafter samverkar när de påverkar påkänningar i armering och betong. Det är 
enklast att behandla snittkrafterna var och en för sig: böjmoment, vridmoment och tvär-
kraft, men deras interaktion är viktig för att förstå den totala funktionen. 

I ett lådtvärsnitt med måtten b×z samverkar vridmomentet och tvärkraften i en av sidor-
na, medan de motverkar varandra i den andra, se Figur 1.2. 

TTq

Vq

b

z

z

2T
Tq
bz

=

T TT q z b q b z= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅

2V
Vq

z
=

2 VV q z= ⋅

V

Figur 1.2 Skjuvflöde q på grund av vridmoment T och tvärkraft V i ett lådtvärsnitt. 
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I det liv där vridmoment T och tvärkraft V samverkar kan man använda sig av en ekvi-
valent tvärkraft Vekv

( )
2 2 2 2ekv T V

ef

T V T VV z q q z
A z b

= + = + = +  1.1 

där qT är den del av skjuvflödet som orsakas av vridande moment 
qV är den del av skjuvflödet som orsakas av tvärkraft 
T är dimensionerande vridmoment 
V är dimensionerande tvärkraft 
z är inre hävarm 
Aef är den area som innesluts av de anslutande delsektionernas centrumlinjer 

(inklusive hålets area) 
b är avståndet mellan två motstående livsidors centrumlinje. 
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2 Fackverksmodeller

2.1 Allmänt
Fackverksanalogin framlades för första gången av Wilhelm Ritter (1899) med en modell 
enligt Figur 2.1. Ritter förklarade flödet av krafter i ett uppsprucket armerat betongtvär-
snitt genom att jämföra de diagonala tryckspänningarna med trycksträvor i ett fackverk 
och tvärarmeringen (byglarna) med vertikala dragsträvor. Den längsgående dragarme-
ringen verkar som en dragsträva i underkant medan tryckzonen verkar som en trycksträ-
va i överkant. 

Figur 2.1 Fackverksanalogi efter Ritter (1899).

En mer utförlig modell presenterades av Emil Mörsch (1909), som även förklarade att 
trycksträvorna inte behövde gå från övre delen av en bygel till nedre delen av en annan. 
Vid ett senare tillfälle utvecklade han denna teori genom att klargöra att det snarare var i 
form av kontinuerliga tryckfält istället för diskreta trycksträvor som betongen motstod 
tvärkraft, Mörsch (1922). Både Ritter och Mörsch bortsåg ifrån dragspänningar i 
sprucket tillstånd samt antog att 45° lutning på trycksträvorna bibehölls även efter upp-
sprickning. Det konservativa antagandet grundades på att lutningen var ytterst svårbe-
stämd och därmed inte ansågs vara hanterbar vid praktisk dimensionering. Tidigare 
svenska dimensioneringsmetoder för tvärkraftsarmering t.ex. metod A enligt de svenska 
betongbestämmelserna B 7 (1968), grundades på denna teori. 

2.1.1 Fackverksmodell med variabel lutning 
Den konservativa fackverksmodellen med 45° lutning har bl.a. modifierats i amerikans-
ka och svenska normverk, se t.ex. ACI 318-85 (1995) och BBK 94 (1994), genom att 
tillföra ett till synes saknat betongtillskott. Modellen kan dock göras mer korrekt genom 
att beakta en mer realistisk lutning som vanligtvis är mindre än 45 grader. En sådan 
modell infördes för första gången i en modellnorm utarbetad av CEB-FIP (1978). Där 
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ges möjlighet att välja en lutning mellan 31°-59°. I Figur 2.2 studeras just en fack-
verksmodell med variabel lutning på trycksträvorna. 

s

s sinθ

Fv

V cotθ

z cosθ

M
σc

Fc

Ft

z

a = z cotθ

V

M - Va 
2
z

sin
V

θ

a)

b)

o

P P 

θ

s

V θ

FtFt

σc

Figur 2.2 Balk utsatt för böjmoment och tvärkraft. Snittkrafter V och M, inre påkän-
ningar σc, Fc, och Ft samt lutning θ i en fackverksmodell enligt tryckfälts-
teori med variabel lutning på trycksträvorna. I figur a) angriper tvärkraf-
ten V och momentet M i högra ändan av ett element med längden z cot θ
och inre hävarmen z. I figur b) studeras den vertikala jämvikten i ett ele-
ment med längden s, mellan kraften i en bygel och den diagonala tryck-
spänningen med lutningen θ mot horisontalaxeln. 

Tvärsnittet ifråga belastas med en känd tvärkraft V och ett känt moment M, medan fyra 
okända storheter söks: huvudtryckspänningen i betongen σc, dragkraften i längsarme-
ring Ft, dragkraften i tvärarmering Fv, samt lutningen θ på trycksträvorna (skjuvsprick-
orna). Enligt jämviktsteori kan emellertid endast tre oberoende jämviktsekvationer an-
sättas.
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Ur en första vertikal jämvikt för högra balkänden i Figur 2.2a där tvärkraften, V antas 
verka, fås tryckspänningen i betongen för en balk med bredden b enligt 

cos sin sin
sin sin cosc c

V Vbz
bz

σ θ θ θ σ
θ θ θ

= =  2.1 

förutsatt att tvärarmeringen är tillräckligt tätt fördelad (s ≤ 0,75d) för att tryckspänning-
en ska kunna anses jämnt fördelad. 

Med en andra vertikal jämvikt för elementet i Figur 2.2b och med tryckspänningen en-
ligt ekvation 2.1 insatt, erhålls kraften i bygeln enligt 

2
2 sinsin tan

sin cosv c v
Vbs sF bs F V

bz z
θσ θ θ

θ θ
= = =  2.2 

där b antingen utgörs av ett homogent tvärsnitts minsta bredd, eller av tjockleken 
på en livsida i ett lådtvärsnitt. 

Fv är den kraft som verkar i bygeln. 
V är den för tvärsnittet dimensionerande tvärkraften. För ett lådtvärsnitt med 

två livsidor motsvarar det antingen den sammanlagda tvärkraften i båda liv-
sidorna eller aktuell tvärkraft för det liv som studeras.

Horisontell jämvikt ger kraftbidraget från tvärkraften i vardera gruppen av längsarme-
ring enligt 

cot
2t c
VF F θΔ = −Δ =  2.3 

Med en momentjämvikt runt punkten, o fås det tillhörande momentet enligt 

1 cot
2tM F z Vz θ= −  2.4 

vilket inte bör överstiga maximala momentkapaciteten inom den betraktade balkdelen. 
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2.1.2 CEB-FIP Model Code 1990 
I en internationell modellnorm, CEB-FIP (1990), se även Regan (1999), ges rekom-
mendationer för dimensionering mot tvärkraft baserade på jämviktsekvationerna i före-
gående avsnitt, enligt följande: 

Om ekvation 2.1 och 2.2 skrivs om kan lutningen θ, dels väljas så att tryckspänningen i 
betongen inte överskrider tryckhållfastheten 

sin cos
S

c c
V f

bz
σ

θ θ
= ≤  2.5 

dels så att dragspänningen i byglarna inte överskrider dess sträckgräns 

tanv
sv S yw

sw sw

F sV f
A A z

σ θ= = ≤  2.6 

En minsta mängd tvärarmering erfordras dock för att ett fackverk ska hinna utvecklas 
och för att förhindra att brott inträffar omedelbart när tvärkraftssprickor först framträder. 
Empiriskt har erhållits 

( )2 30,06sw yw
c

A f
f

bs
≥  2.7 

vilket säkerställer förmågan att överföra krafter över tvärkraftssprickor. För beräkning 
med dimensionerande värden används fc = fck. Metoden för att beräkna minsta mängd 
tvärarmering är verifierad genom försök med en karakteristisk betongtryckhållfasthet på 
upp till 80 MPa. 

Slutligen får inte dragkraften i dragarmeringen, som orsakas av samverkande böjmo-
ment och tvärkraft, överskrida dragarmeringens kapacitet 

1 cot
2

S
t t S s y

MF F V A f
z

θ+ Δ = + ≤  2.8 

Ovanstående ekvationer innebär att plasticitetsteori med vissa begränsningar kan an-
vändas för att finna två lösningar för den största möjliga tvärkraftskapaciteten. Det för-
sta fallet, om dragarmeringens kapacitet är tillräcklig enligt ekvation 2.8, inträffar om 
byglarna uppnår sin sträckgräns, samtidigt som tryckspänningen i trycksträvorna närmar 
sig tryckkapaciteten för aktuell betong. Med andra ord om tvärkraftens bidrag antas vara 
lika stor i byglar som i trycksträvor, kan lutningen θ  beräknas ur ekvation 2.1 och 2.2 
med hållfasthetsvärden insatta enligt 
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2
2

2 2 2
sin 1sin

sin cos 1 cot
v

c

F
bs

θθ
σ θ θ θ

= = =
+ +

cot 1 1c c

v sw yw

fbs bs
F A f
σθ = − = −  2.9 

Det andra fallet inträffar om krafterna i elementet omlagras vid uppnådd brottlast, så att 
flytning uppnås samtidigt i både tvär- och längsarmering. Lutningen θ  på trycksträvor-
na kan då beräknas ur förhållandet mellan den vertikala kraften Fv i byglarna och till-
skottet ΔFl +ΔFc i längsarmeringen, enligt ekvationerna 2.2 och 2.3 

22 tan
tan cot 2

v t v

t

F z F F zV
s s F

θ
θ θ

Δ= = = ⋅
Δ

tan
2

sw ywv sw sw

t s s s y

A fF z A z z
s F s A s A f

σθ
σ

= ⋅ = ⋅ = ⋅
Δ Δ Δ

 2.10 

där ΔAs är tillskottet i längsarmeringen på grund av tvärkraften. 

Enligt CEB-FIP bör θ ≥ 18,4° (tan θ ≤ 1/3) för att säkerställa att krafterna skall kunna 
omlagras. 

De olika ekvationerna illustreras i Figur 2.3 där tvärsnittskapaciteten för halva tvärsnit-
tet (ett liv) av Källösundsbron visas för olika värden på trycksträvornas lutning θ. Ut-
formningen och bärigheten för Källösundsbron presenteras närmare i kapitel 5.1, för 
geometri se t.ex. Figur 5.4. Här används något idealiserade värden. 

Betongens maximala kapacitet Vc har beräknats med ekvation 2.5. Betongkapaciteten 
växer med ökande lutning. Byglarnas bidrag Vs har beräknats enligt ekvation 2.6. By-
gelkapaciteten är stor vid flacka lutningar och sjunker sedan till strax under 380 kN vid 
45°. För att befintliga byglar skall klara av att bära tvärkraften VS,ekv = 2 900 kN måste 
vinkeln θ  vara så låg som 7-8° vilket alltså är väsentligt under minsta tillåtna värde. 
Därför fordras en större minsta mängd tvärarmering enligt ekvation 2.7 som omskrivet 
och insatt i ekvation 2.6 ger bidraget Vs,min. Kurvan för Vs,min ligger följaktligen över 
kurvan över Vs och skär VS,ekv för θ ≈ 17,5°. Längsarmeringens maximala kapacitet Vl
beräknas ut ekvation 2.8. Längsarmeringens kapacitet ökar när lutningen växer och är i 
detta fall mycket stor på grund av stor andel spännarmering. 

Lösningen av ekvation 2.9 motsvaras i Figur 2.3 av skärningspunkten mellan tvärkrafts-
bidraget från byglar Vs och från trycksträvornas hållfasthet Vc vid θ ≈ 6°.
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Lösningen för ekvation 2.10 motsvaras av skärningspunkten mellan tvärkraftsbidraget 
från byglar Vs och från dragarmering Vl vid θ ≈ 6°. De låga lutningarna understryker 
förhållandet att mängden byglar är mycket låg i tvärsnittet, långt under vad som är nor-
malt för tvärkraftsbelastade konstruktioner. Den låga tvärkraftsarmeringen kompenseras 
av förspänningens positiva inverkan, vilket behandlas i nästa avsnitt. 

0

5000

10000

15000

20000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

θ  [º]

V [kN]

V l V c

V s

V S ekv

V s min

2 3
min

sin cos

cot

0,06 cot

2 tan

c cd

s sw st

s ck

S tillh
l s yd

V bzf
zV A f
s

V bzf

M
V A f

z

θ θ

θ

θ

θ

=

=

=

= −

Figur 2.3 Tvärkraftsbidrag enligt CEP-FIP (1990) som funktion av lutningen θ på 
trycksträvorna. Beräkningarna är baserade på dimensionerande last- och 
materialvärden för ett halvt tvärsnitt (ett liv) av Källösundsbron (s = 29,5 
m i fack 3-4 med något generaliserade värden, se vidare kapitel 5.6). An-
vända data är: b = 450 mm, z = 2 300 mm, As = 23 000 mm2 (inkl. spänn-
armering), Asw /s = 524 mm2/m (2 Ø10 s 300), fck = 56,5 MPa, fcd = 31,4
MPa, fst = 312 MPa, fyd = 700 MPa. Med boggielasten B = 210 kN erhålls 
en ekvivalent tvärkraft VS ekv = 2 900 kN med ett tillhörande moment MS

tillh = 27 000 kNm. 
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2.2 BBK 94 
Figur 2.4 illustrerar BBK:s modell för tvärkraftsdimensionering, den s.k. additionsmo-
dellen (eller additionsprincipen), där kapaciteten beräknas som summan av ”betongens 
kapacitet” Vc+Vp och ”skjuvarmeringens kapacitet” Vs, beräknad under förutsättning att 
skjuvsprickorna lutar 45°. Beskrivningen nedan bygger på BBK 94 (1994) och Wester-
berg (2002a). 

Qd

z cotθ = z

θ

(Vd + Vi)cotθ

Fs

Fc

z

Vd

Md

Snittkrafter Inre krafter

a) Positivt moment

Vd + Vi

Vi Vs

Asv
θ = 45°

s

γ

Vc (+ Vp)

Qd

Fs

z

Vd

Md

(Vd - Vi)cotθ

Vd - Vi

s

Fc
Vi

 z cotθ = z 

b) Negativt moment

θ

Asv
θ = 45°

γ
Vs

Vc (+ Vp)

Figur 2.4 Additionsmodell enligt BBK 94, med 45 graders lutning på trycksträvor 
(skjuvsprickor) för en balkdel som belastas i sin vänstra ände med sam-
verkande tvärkraft Vd och böjmoment Md. Den last som angriper ovanför 
den tänkta sprickan betecknas Qd. I övrigt beteckningar enligt BBK 94 
(1994). Figur baserad på Westerberg (2002a). Alla krafter i den högra de-
len av figuren har inte ritats ut. 
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En vertikal jämviktsekvation för den “grå” delen i Figur 2.4b ger 

( ) 0d i AB s c pV V Q V V V− − − − + =

ABipscd QVVVVV ++++=  2.11 

Här är betongens bidrag 

c w vV b df=  2.12 

där ( )1 50 0,3v ctf fξ ρ= +  där 

ξ  beaktar storlekseffekten (vid tvärkraftsarmerade konstruktioner med statiskt 
verksam armering behöver ξ ej sättas mindre än 1,0). 

0 0,02s p

w

A A
b d

ρ
+

= ≤  beaktar andelen böjarmering i dragzonen. 

Skjuvarmeringens kapacitet är (jfr BBK 3.7.4.2a, med z = 0,9d):

s
zfAV svsvs =  2.13 

vilket ger erforderlig area 

sv

ssv

zs f
VA
⋅

=

För att tvärkraftsarmeringen skall få räknas som statiskt verksam krävs minst 

 0,2s w ctV b df≥  2.14 

Förspänningens inverkan ges av 

0

min

1
1,2p d

n d

MV V
Mγ

=  2.15 

Tanken är här att förspänningen tar en andel av tvärkraften motsvarande den del av 
momentet M0 som ger nolltöjning i den dragna sidan av balken, se Figur 2.5. 
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M0

P
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M
W

=+NL

0

Figur 2.5 Beräkning av moment M0 som ger nolltöjning i dragen sida. 

För att uppskatta M0 tecknar vi spänningarna i balkens överkant för det moment som ger 
spänningen noll 

0
00s ök

s
ök ök

M P e P WM P e
W W A A

⋅− − = = +

Inverkan av lutande krafter ges av Vi som är en komponent i tvärkraftens riktning av 
tryck- och dragkrafter i aktuellt snitt, inberäknat effektiva spännkraften vid lutande 
spännarmering. 

Kontroll av risken för livtryckbrott (negativt moment) görs med hjälp av horisontell 
jämviktsekvation: 

d i c w cos sin   0V V b zσ θ θ− − =  2.16 

Tryckspänningen begränsas till σc ≤ ν fcc med ν = 0,5, vilket med  = 45 ο ger (jfr BBK 
ekv 3.7.4.1b): 

 0,25 d i w ccV V zb f− ≤  2.17 

(BBK har här d i stället för z).

Vid beräkning av Vi ska man i princip ta hänsyn till tryck- respektive dragresultantens 
förskjutning enligt nedan: 

Negativt moment: 

i c tanV F γ=  2.18 
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d i d c
c

tan
2 2

M V V M V FF
z z

γ− −= − = −  2.19 

( )
d

c
/ / 2

1 tan / 2
M z VF

γ
−=

−
 2.20 

Positivt moment: 

i s tanV F γ=  2.21 

d i d s
s

tan
2 2

M V V M V FF
z z

γ+ += + = +  2.22 

( )
d

s
/ / 2

1 tan / 2
M z VF

γ
+=

−
 2.23 

Det spelar ganska liten roll om man tar hänsyn till förskjutningseffekten eller ej. Man 
kan därför försumma den i detta sammanhang (däremot inte vid avslutning av arme-
ring).

2.3 Euro Code 2 
Dimensioneringen av samverkande tvärkraft och vridande moment i den nya Europako-
den EC 2-1 (2002) är baserad på CEB-FIP (1990). Metoden i EC 2-1 har sedan med viss 
modifiering införts som alternativ dimensioneringsmetod i BBK 04 R (2003) för tvär-
kraft och vridande moment. 

2.3.1 Armerad betong utan statiskt verksam tvärkraftsarmering 
Betongens medelskjuvspänning fv uttrycks som en empirisk funktion av tryckhållfast-
heten, andelen längsarmering, tvärsnittets höjd och eventuellt verkande tryckspänning. 

3
,

0,18 100 0,15
1,5Rd c v w ck cm w

n

V f b d k f b dρ σ
γ

= = ⋅ ⋅ +  2.24 

där 0,2  1 2,0
d

k = + ≤  med d i m 
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0 0,02s

w

A
b d

ρ = ≤

σcm är medeltryckspänningen av antingen effektiv spännkraft eller normalkraft 
dividerat med 1,2γn.

2.3.2 Armerad betong med statiskt verksam tvärkraftsarmering 
Modellen som används i EC 2 är en renodlad fackverksmodell där hela tvärkraften tas 
av skjuvarmeringen efter att skjuvsprickor (trycksträvor) bildats, se Figur 2.6. 

b) Negativt moment

Qd

Ftd

z

VEd

MEd

(VEd - Vccd)cotθ

VEd - Vccd

s

Fcd

Vccd

θ

VRd, s

Asw

θ ≤ 45°

γ

θ

a) Positivt moment

Qd

Fcd

z

VEd

MEd

(VEd + Vtd)cotθ

VEd + Vtd

s

Ftd

Vtd
z cotθ

VRd, s

Asw

θ ≤ 45°

γ

Snittkrafter Inre krafter

z cotθ

Figur 2.6 Fackverksmodell enligt EC 2-1 och BBK 04 R, med variabel lutning på 
trycksträvor (skjuvsprickor) för en balkdel som belastas i sin vänstra ände 
med samverkande tvärkraft Vd och böjmoment Md. Den last som angriper 
ovanför den tänkta sprickan betecknas Qd. Figur baserad på Westerberg 
(2002a). Alla snittkrafter i den högra delen av figuren har inte ritats ut. 
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En vertikal jämviktsekvation ger för fallet med negativt moment i Figur 2.6b 

, 0Ed ccd d Rd sV V Q V− − − =  2.25 

där VRd är minimum av VRd, s och VRd, max enligt nedan 

, cotRd s sv sv
zV A f
s

θ=  (flytning i byglar) 

,max tan cot
w cc

Rd c
b d fV να
θ θ

=
+

 (betongkrossbrott, jämför med ekvation 2.9 och 2.6) 

där ( ) ( )min 1 ;1,25;2,5 1c cp ct cp ctf fα σ σ= + −

( )0,6 1 250ckfν = −

För att tvärkraftsarmeringen ska kunna anses statiskt verksam krävs att en minsta 
mängd armering finns enligt 

, min
0,08 ck

sw w
yk

f
A b

f
=  (area per längdenhet) 

På motsvarande sätt som i BBK 94 kan även hänsyn tas till lutande tryck- och dragsträ-
vor. I vårt fall får vi ett positivt bidrag till bärförmågan från den tryckta underflänsen. 
Bidraget kan skrivas som Vi ≈ Fc tan γ,  där tryckresultanten Fc av ett moment som ger 
drag i ö.k. kan tecknas som summan av bidragen från momentet M, från spännkraften P
och tvärkraften V (trycksträvor med lutningen θ). 

2
cot)( θidufs

c
VV

P
A

A
z

ePM
F

−
−+

⋅−
=

cot
2

1 0,5 tan cot

ufs d

c

AM Pe VP
z z AF

θ

γ θ

− + −
=

− ⋅ ⋅

Tilläggskraften i form av drag i längsarmeringen, som orsakas av tvärkraften Vs kan be-
räknas enligt 

 0,5 cottd SF V θΔ =  2.26 

d tdM z F+ Δ  bör ej överstiga maxdM z
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3 Plasticitetsteori

Enligt plasticitetsteori, Thürlimann (1978), Hsu (1993) och Elfgren et al (1972, 1974, 
1979), kan ett interaktionssamband bestämmas enligt brottmoden i Figur 3.1. Om all 
armering flyter före brott kan en jämviktsekvation ställas upp som styr mod a i interak-
tionsdiagrammet enligt Figur 3.2. Detta diagram kan även bestämmas med en kinema-
tisk metod enligt Figur 3.3. Då studeras det inre och yttre arbete som utförs när balken 
roterar kring tryckzonsaxeln AD i Figur 3.3b. Arbetsekvationen leder fram till ekvatio-
nerna 3.1 - 3.3. Försök som illustrerar den antagna brottfiguren visas i Figur 3.4. 

Figur 3.1 Brottyta vid studium av balk belastad med böjmoment M, vridmoment T
och tvärkraft V. Elfgren (1972). 
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Figur 3.2 Tredimensionellt interaktionsdiagram inkluderande tre brottmoder med 
tryckzon i a) överkant, b) underkant och c) längs en vertikal sida, enligt 
Elfgren (1972). Diagrammet definierar bärförmågan för ett underarmerat 
tvärsnitt belastat med samverkande tvärkraft V, vridande moment T och 
böjande moment M.

Bärförmågan vid enbart böjmoment, enbart vridmoment respektive med enbart tvärkraft 
kan med beteckningar enligt Figur 3.3a beräknas som 

( )0 3 5M h P P= +  3.1 

3 5
0 2 S

P PT bh p
b h

+=
+

3 5
0 2 S

P PV h p
h
+=

Interaktionssambandet i Figur 3.2 ges med kinematisk metod enligt 

2 2

0 0 0

1M T V
M T V

+ + =  3.2 
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a)

b)

c)

d)

e)

Figur 3.3 Beteckningar och brottdeformationer vid beräkningar enligt kinematisk 
metod, Elfgren (1979). När armeringen flyter i sprickorna ABC och DEF 
roterar balken runt axeln AD. 
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Uppträdande vinklar kan bestämmas som 

2

4

6

1cot cot cot
2 2

1cot cot
2

1cot cot cot
2 2

T V
S

T
S

T V
S

T V
bh h p

T
bh p
T V
bh h p

α α α

α α

α α α

= + = +

= =

= − = −

 3.3 

Ovansida

Framsida 

Undersida

Baksida 

Figur 3.4 Sprickmönster och brottmekanismer för en provad balk illustrerande brott-
figuren i Figur 3.3. I vänstra balkdelen är två brottsprickor ABC och FED 
samt rotationsleden AD markerade. (Balken är rektangulär med b×h×l = 
0,1×0,2×3,3 m. Kapaciteten för byglarna ps = 0,236 MN/m. I brottsnittet 
är balken belastad med samverkande tvärkraft, vridmoment och böjmo-
ment med förhållandet 0,2:0,5:1). Elfgren (1979). 
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4 Modifierad tryckfältsteori 

4.1 Allmänt
Den modifierade tryckfältsteorin (Modified Compression Field Theory, MCFT) bygger 
på arbeten av Michael P Collins och medarbetare vid University of Toronto sedan 1970-
talet, se t.ex. Vecchio-Collins (1986), Collins-Mitchell (1991), Collins et al (1996), 
Bentz (2000), Angelakos et al (2001) och Gupta-Collins (2001). Metoden används nu i 
amerikanska bronormer, AASHTO (2002) och i den svenska handboken för dimensio-
nering av högpresterande betong, HPCS (2000). Den modifierade tryckfältsteorin förut-
säger hela last-deformationsförhållandet för en armerad betongkonstruktion belastad 
med tvärkraft. 

4.2 Dimensioneringsmetod enligt AASHTO 
Baserad på den allmänna teorin har en dimensioneringsmetod utarbetats. 

För ett icke spännarmerat tvärsnitt kan skjuvkapaciteten enligt American Association of 
State Highway and Transportation Officials, se AASHTO (2002), skrivas som summan 
av betongtryckfältets och bygelarmeringens bidrag 

[ ]R c sV V V N= +  4.1 

eller med uttryck för Vc och Vs insatta 

0,083 cotv y
R c v v v

A f
V f b d d

s
β θ′= +  4.2 

där betongens tryckhållfasthet cf ′  anges i dimensionen MPa. 

Värden för β och θ bestämda enligt MCFT ges i Figur 4.1 för tvärsnitt med bygelarme-
ring ≥ minimimängd, och i Figur 4.2 för tvärsnitt med bygelarmering < minimimängd. 
För att tvärsnittet ska kunna räknas som skjuvarmerat måste en minsta mängd bygelar-
mering per längdenhet ingå enligt 

min 0,083v c
v

yk

A f
b

s f
′

=  (area per längdenhet) 4.3 
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a)

b)

Figur 4.1 Modifierad tryckfältsteori: a) Illustration av parametrar och lokalisering 
av εx, och b) värden för θ och β för tvärsnitt med bygelarmering enligt mi-
nimivillkor, Collins och Mitchell (1991).
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a)

b) c)

d)

Figur 4.2 Modifierad tryckfältsteori: a) Lokalisering av εx, b) balk med koncentrerad 
längsarmering, c) balk med fördelad längsarmering och d) värden för θ
och β för tvärsnitt utan bygelarmering, Collins och Mitchell (1991).
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Dragspänningsfaktorn β som indikerar ett sprucket betongtvärsnitts förmåga att trans-
mittera dragspänningar beräknas enligt 

1

1

cot 0,33cot 0,18
241 500 0,3

16
c

f
wf

a

θ θβ
ε

= = ≤
′ + +

+

 4.4 

där a är största storlek på ballast (aggregate) och sprickvidden w är beräknad som 
sprickavståndet sθ multiplicerat med största huvudtöjningen ε1. Detta innebär att värde-
na för både β och θ är relaterade till den longitudinellt verkande töjningen εx som upp-
träder i livet, se Figur 4.1a. För att förenkla beräkningen av εx kan den antas linjärt be-
roende av εt, vilken motsvarar töjningen i nivå med böjarmeringens tyngdpunkt på den 
dragna sidan. Denna beror på storleken av böjmomentet Mu, den samtidigt uppträdande 
skjuvkraften Vu, samt i förekommande fall även axiell dragkraft Nu, och den effektiva 
förspänningen ApsFps på den dragna sidan, i det betraktade snittet enligt  

pspsss

psuuvu
t AEAE

FVNdM
+

−++
=

θ
ε

cot5,05,0/
 4.5 

där u är ett index som indikerar att aktuell snittkraft motsvarar dimensionerande 
värde i brottgränstillstånd 

Aps är totala arean för spännarmeringen på den dragna sidan 
 Fps är effektiva spännkraften efter beaktad spännförlust 
 As är arean för slakarmering på den dragna sidan. 

För tvärsnitt utan tvärkraftsarmering, se Figur 4.2a, kan töjningen εx bestämmas enligt 

x tε ε=  4.6 

För tvärsnitt med tvärkraftsarmering kan istället töjningen εx beräknas som medeltöj-
ningen längs tvärsnittets höjd, se Figur 4.1a, enligt 

 0,5x tε ε=  4.7 

I ekvation 4.5 bortses det ifrån betongstyvheten, vilket kan anses acceptabelt vid drag. 
Om ”dragsidan” är tryckt erhålles negativa töjningar enligt ekvationen 4.5, vilket inne-
bär en överskattning av bärförmågan. I sådana fall kan töjningsvärdet εx sättas lika med 
noll vilket är på säkra sidan, eller så kan töjningsvärdet beaktas mer noggrant genom 
multiplicering med faktorn 
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+ +

 4.8 

där Ac motsvarar betongarean på tvärsnittets dragna sida. Töjningen får naturligtvis ej 
heller överskrida sträckgränsen för dragarmeringen εsy.

Vid bestämning av β och θ  för ett skjuvarmerat tvärsnitt i Figur 4.1b, ingår en relativ 
skjuvspänning cfν ′  där skjuvspänningen ν beräknas som 

( )u i p

v v

V V V
b d

ν
− +

=  4.9 

För ett tvärsnitt utan skjuvarmering ingår istället ett uppskattat sprickavstånd sxe, som 
bestäms enligt Figur 4.2b om längsarmeringen är koncentrerad i tvärsnittet, och enligt 
Figur 4.2c om längsarmeringen istället är fördelad över tvärsnittets höjd. 

4.3 Allmän metod - RESPONSE 
Evan Bentz (2000) har i sin doktorsavhandling vidareutvecklat den modifierade tryck-
fältsteorin och utifrån den skapat en serie program som är allmänt tillgängliga på nätet. I 
det grundläggande programmet delas ett tvärsnitt upp i horisontella element och för vart 
och ett av dessa beräknas deformationer och påkänningar. Som konstitutivt samband för 
den armerade betongen används en modell som empiriskt beskriver betong med tvär-
kraftsarmering. 

4.3.1 Teori
Innan sprickor uppkommer i balklivet bärs tvärkraften av diagonala drag- och tryck-
spänningar. Efter det att lutande sprickor bildats bärs tvärkraften i den modifierade 
tryckfältsteorin av diagonala tryckspänningar f2, tillsammans med diagonala dragspän-
ningar f1. Dragspänningarna i den spruckna betongen antas variera från noll i sprickan 
till ett maximalt värde mellan sprickorna, se Figur 4.4. 

Skjuvspänningen , i balklivet antas vara jämnt fördelad 

v v

Vv
b d

=  4.10 

Den maximala skjuvspänningen kan uttryckas med hjälp av Mohrs cirkel, se Figur 4.3, 
som 
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1 2 1 2
1 2sin 2 ( )sin cos

2 tan cot
f f f fv f fα θ θ

θ θ
+ += = + =

+
 4.11 

där f2 är huvudtryckspänningen 
f1 är huvuddragspänningen 
θ är vinkeln mellan huvudtryckspänningen och den horisontella längdaxeln. 

f2

f1

α

f2 f1

α 2α

a) b)

Figur 4.3 Spänningar i tvärkraftsbelastad balk. a) Spänningar som verkar på ett litet 
element i balkens liv, och b) Mohrs cirkel för skjuvspänning ν och huvud-
spänningar f1 och f2.

De diagonala tryckspänningarna trycker isär flänsarna medan de diagonala dragspän-
ningarna håller ihop dem. Eftersom tryckspänningarna f2 kan bli mycket större än drag-
spänningarna, f1, måste skillnaden tas av dragkrafter i byglarna. Jämvikten för den 
vänstra skuggade delen i Figur 4.4 ger 

( )2 2
2 1sin cosv v vA f f f b sθ θ= −  4.12 

där fv är den genomsnittliga spänningen i byglarna. 

Om f2 från ekvation 4.12 sätts in i 4.11 erhålls 

1
cotcot v

v v v v c s
dV f b d A f V V

s
θθ= ⋅ + = +  4.13 
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Ekvationen för bärförmågan med avseende på tvärkraft kan alltså skrivas om som sum-
man av en betongdel, som beror på dragkrafter i betongen, och en armeringsdel, som 
beror på dragkrafter i byglarna, jämför med ekvation 4.1 och 4.2. 

Dragspänningens 
variation i betongen

Av fv

θ

f2

f1

f1

f2 θ

V

dv

Nv

s Vf2bvdv cosθ

f1bvdv sinθ
Nv

Figur 4.4 Jämviktsförhållandena enligt modifierad tryckfältsteori för en balk med 
bredden bv och effektiva höjden dv och försedd med byglar på avståndet s.
Balkdelen är i höger ände belastad med en tvärkraft V och en normalkraft 
Nv. Från Gabrielsson (1999). 

Om balken inte är utsatt för axiella krafter skall den längsgående komposanten av de di-
agonala tryckspänningarna tas av dragspänningar i den längsgående armeringen. Jäm-
vikten i längdled kan uttryckas som, se den högra skuggade delen i Figur 4.4 

( )2 2
2 1= = cos sinv sx l px p v vN A f A f f f b dθ θ+ −  4.14 

där fl och fp är de genomsnittliga spänningarna i den längsgående armeringen och 
spännarmeringen. Med f2 insatt från ekvation 4.11 erhålls 

1= = cotv sx l px p v vN A f A f V f b dθ+ −  4.15 

När balklivet har börjat spricka minskar den genomsnittliga spänningen f1, medan  
huvudtöjningen 1 ökar. 

De lokala spänningarna i sprickorna skiljer sig från de ovan beräknade genomsnittliga 
spänningarna. Dragspänningarna i betongen går lokalt ner till noll i sprickan medan 
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spänningarna i byglarna ökar. Tvärkraftskapaciteten begränsas av sprickans förmåga att 
föra krafter över sprickan. Vid låg tvärkraft förs dragkrafter över sprickan med lokalt 
ökade spänningar i byglarna. Vid en viss tvärkraft når byglarna sträckgränsen i sprickan. 
Vid ännu högre tvärkrafter krävs det lokala skjuvspänningar vci på sprickytan för att 
överföra dragspänningar över sprickan, se Figur 4.5. När huvudtöjningarna blir större 
och sprickvidden ökar, begränsas tvärkraftskapaciteten i balklivet av sprickornas förmå-
ga att föra över spänningar. Skrovligheten av sprickytan ger en övre gräns på förmågan 
att föra över skjuvspänningar över sprickan, se Figur 4.5a. 

A B

Av fvy

Av fvy

νci

νci

dv /tanθ

θ

Av fv

f1

f1

Av fv

dv

BA

a) b)

Figur 4.5 a) Lokala skjuvspänningar νci i en spricka, Collins & Mitchell (1997)  
b) De två snitt som studeras för att erhålla en övre gräns för den genom-
snittliga huvuddragspänningen, ekvation 4.16. I snitt A-A, där tvärsnittet 
är sprucket, har byglarna nått sträckgränsen, Gabrielsson (1999). 

När betongen har spruckit, skall krafterna som förs över sprickan vara lika stora som 
krafterna i utrymmet mellan sprickorna. En jämviktsbetraktelse ger en gräns för den ge-
nomsnittliga dragspänningen, se Figur 4.5b: 

( )

1

1

sin cos
tan sin tan sin

tan

v v v v v v
v vy ci v v

v
ci vy v

v

d b d d b dA f v A f f
s s

Af v f f
sb

θ θ
θ θ θ θ

θ

+ = +

= + −

 4.16 

I Figur 4.6 sammanfattas de antaganden som görs i den modifierade tryckfältsteorin. 
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Figur 4.6 Jämviktsvillkor, geometriska villkor och konstitutiva samband enligt modi-
fierad tryckfältsteori, Bentz (2000). 

Vad beträffar draghållfasthetens töjningsmjuknande har Bentz modifierat det ursprung-
liga sambandet som ges i Figur 4.6 för att bättre beakta storlekseffektens inverkan. 
Bentz använder sambandet 

1
11 3,6

t

c

b

ff
m

Am
d

ε

π

=
+ ⋅

=
 4.17 

där m är en vidhäftningsparameter 
Ac är den betongarea som häftar vid närliggande armering 
db är stångdiametern 
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Faktorn 3,6m gavs ursprungligen värdet 200 (utvärderad från försök med små skivele-
ment med Ø6 s 50 mm) men höjdes till 500 efter utvärdering av större provkroppar 
(1,515·1,515·0,285 m med Ø20 s 72 mm). På detta sätt erhölls en snabbare reduktion av 
hållfastheten vid ökande töjning för större konstruktioner med glesare armering. Enligt 
Bentz formel kan värdet nu öka ytterligare för att beakta ännu större konstruktioner med 
glesare armering. Så t.ex. erhålls för paneler med Ø20 s 289 mm att 3,6m = 1500. De 
senare panelerna har provats av Thomas Hsu och medarbetare i en av flera försöksserier 
vid University of Houston, Texas, se t.ex. Pang & Hsu (1995) och Hsu (1998). 

Draghållfasthetens töjningsmjuknande studeras numer med brottmekanik och man har 
därvid funnit att hållfastheten är en funktion av betongens totala deformation Δ inom en 
brottzon med längden L snarare än av dess relativa deformation, töjningen ε = Δ/L, se 
t.ex. Hillerborg et al (1976), Elfgren (1989), Ohlsson (1995) och Noghabai (1998).
Genom att i ekvation 4.17 multiplicera huvudtöjningen ε1 med storleksfaktorn m blir 
töjningsmjuknandet nu en funktion av den totala deformationen och överensstämmelse  
erhålls med brottmekanikens principer. 

Sprickvidden beräknas på i princip likartat sätt som i Europeiska normer d.v.s. sprick-
vidden w bestäms av produkten av huvudtöjningen i sprickan ε1 och det beräknade 
sprickavståndet sθ, see Figur 4.6. För sprickavståndet används en modell framtagen 
inom CEB-FIP (1978, 1999) som förenklats till 

2 0,1 bds c
ρ

= +  4.18 

där c är det diagonala avståndet till närmaste armeringsstång i sektionen 
db är stångdiametern 
ρ är andelen armering. 

En viktig sprickkontroll som görs i programmet är att de medelpåkänningar som upp-
träder i ett sprucket parti (sektion B i Figur 4.5) även kan upptas lokalt i en spricka (sek-
tion A i Figur 4.5). För den skull används villkoret 

1c s sx s sx crackA f A f A f+ ≤  4.19 

där Ac är betongarean
f1 är medelhuvuddragspänningen i betongen mellan sprickorna 
As är bygelarean 

 fsx är bygelspänningen mellan sprickorna 
 fsx crack är bygelspänningen i en spricka 
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När betongen spricker upp verkar det som om armeringen hårdnar/styvnar (tension stif-
fening). Genom att betongspänningarna inte reduceras till noll med en gång en spricka 
uppträder utan avtar successivt enligt ekvation 4.17 hjälper de armeringen att ta en hög-
re last än vad armeringstöjningen i sig motiverar. Härigenom fås en till synes hårda-
re/styvare armering. Det är emellertid nödvändigt att kontrollera att denna tillstyvning 
inte medför att fsx crack överskrider armeringens flytspänning och detta gör programmet i 
en speciell sprickkontroll. Olika metoder att modellera töjningsstyvnande har bl.a. stu-
derats i en RILEM-kommitté, se Elfgren & Noghabai (2001, 2002). 

Programmet kontrollerar även att betongskjuvspänningen i sprickan vci inte överskrider 
värdet

0,18
240,31

16

c
ci

f
v w

a

′
=

+
+

 4.20 

där f’c är betongtryckhållfastheten [MPa] 
 w är sprickbredden beräknad enligt ovan [mm] 

a är maximal ballaststorlek [mm] 

4.3.2 Redovisning
En stor fördel med Response är att mycket information erhålls om ett tvärsnittets bete-
ende under ökande belastning. Man får en god uppfattning om vad som händer i tvär-
snittet och i vilken ordning, från det att tvärsnittet belastas till det att det spricker och 
fram till det slutliga brottet. Man kan efter en beräkning som tar några sekunder, lätt föl-
ja belastnings/deformationskurvan fram och tillbaka och studera tvärsnittet i 9 olika 
fönster samtidigt, se exempel i Figur 4.7. Man får mycket annan information också både 
i grafisk och i numerisk form på ett överskådligt sätt. 

Programmet räknar fram bärförmågan under kombinerad belastning av tvärkraft, mo-
ment och axiell last för slak- och/eller spännarmerade betongtvärsnitt. Alla tre lasterna 
läggs på samtidigt. I analysen betraktas biaxiella spänningar och töjningar, samt hur 
dessa varierar över tvärsnittets höjd. 

Genom att använda medelvärden, karakteristiska värden och dimensionerande värden 
kan tvärsnittets beteende och övergången till olika brottmoder studeras. Man kan t.ex. se 
om byglar når sträckgränsen innan tryckbrott uppkommer i betongen. Eftersom beräk-
ningen går snabbt kan man ganska lätt utföra parameterstudier genom att ändra på inda-
ta. Man kan studera olika förstärkningsalternativ t.ex. inborrade genomgående stag som 
extra skjuvarmering eller förstärkning med FRP (Fibre Reinforced Polymers). 
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Man måste dock applicera förstärkningen i obelastat tillstånd, eftersom det inte går att 
ändra konstruktionen under beräkningens gång. 

Figur 4.7 Exempel på utdata från Response 2000. I vänstra delen av figuren visas 
överst en last-deformationskurva som indikerar att den maximala tvärkraf-
ten uppgått till 1 763,9 kN och att lasten nu sjunkit till 1 582,3 kN vid en 
medelskjuvtöjning av γxy = 2,72 mm/m. Där finns även ett moment-
krökningsdiagram som visar att momentet maximalt var -16 743,8 kNm 
och att det nu sjunkit till -14 863,6 kNm vid en krökning φ = -0,07 rad/km. 
Nuläget markeras i de två vänstra figurerna av det streckade korset. I fi-
gurens övre rad visas en skiss på tvärsnittet med markerad flytning i byg-
larna i tvärsnittets övre del. Där visas dessutom figurer över töjning i 
längsarmering och i byglar. I figurens mellersta rad visas i en elevation 
med sprickvidder i mm, spricklutning och betongkrossbrott. Dessutom vi-
sas figurer över hur skjuvdeformationer och skjuvspänningar varierar 
över tvärsnittet. I figurens nedersta rad visas huvudtryckspänningar och 
huvuddragspänningar samt däremellan en figur med skjuvspänningarnas 
variation i sprickorna. 
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4.3.3 Användning av resultat 
Programmet är än så länge enbart avsett för forskning och bör enligt Bentz varken an-
vändas vid dimensionering av nya eller befintliga betongkonstruktioner. Resultat från 
programmet har jämförts med resultat från ett relativt stort antal försök av varierande 
konstruktionstyper och man har visat på god överensstämmelse, se Bentz (2000). 

Programmet bör således användas som komplement till andra metoder att studera kon-
struktioner. Om resultaten används vid dimensionering bör vederbörlig försiktighet till-
lämpas. Det är uppenbart att programmet kan bidra till ökad förståelse genom att ge en 
verklighetstrogen beskrivning av olika konstruktioners beteende under belastning. Pro-
grammet räknar även automatiskt ut sprickors läge, vinkel och sprickvidd för olika be-
lastningsnivåer. 
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5 Beräkningar för Källösundsbron 

5.1 Allmänt
Källösundsbron är en konsolutbyggd spännarmerad lådbalksbro (”freivorbaubro”) med 
spännvidderna 50 + 107 + 107 + 50 m = 314 m, se Figur 5.1. Det västra ändfacket lig-
ger i en kurva med horisontalradien 150 m. Totala brobredden varierar mellan 9,4 och 
10,4 m, Körbanans bredd varierar mellan 7,5 och 8,5 m och den är centriskt placerad. 
Stöden är grundlagda på berg. 

Figur 5.1 Elevation från söder, plan och kritiska snitt av bro O497, Källösundsbron. 
Pilar och heldragen linje markerar kritiska snitt m.a.p. böjmoment (under-
sida balk i ändspannen), medan streckade fält markerar kritiska snitt 
m.a.p. samverkande tvärkraft och vridande moment. Mått och plushöjder i 
meter. Figur modifierad från ritning O497:001D, Flygfältsbyrån i Göte-
borg (2003-05-13). 
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Bron färdigställdes under 1959, och under 1982 försågs den med en gång- och cykelba-
na av stål på södra sidan. En klassning utfördes 1992 varvid bron klassades som EG 
A/B = 140/180 kN. 

I samband med ett planerat utbyte av kantbalkar uppkom frågeställningen hur långt ut 
man skulle kunna belasta brobaneplattans konsoler med trafik under byggskedet. För att 
kunna avgöra detta initierades en ny klassningsberäkning. Denna gav tidigt indikationer 
om att bärförmågan inte var tillfredsställande och beslut togs då om att bron skulle för-
stärkas och klassningsberäkningen kompletterades med en dimensionering av förstärk-
ningsåtgärder, FB (2002). Böjmomentkapaciteten visade sig vara för låg i delar av änd-
spannen. Vidare var bärförmågan för kombinerad tvärkraft och vridmoment för låg i fle-
ra partier, se markeringar av kritiska snitt i Figur 5.1. 

För att följa upp brons beteende fram till förstärkningen instrumenterades de zoner som 
hade otillräcklig kapacitet, NGI (2002). Mätprogrammet kom till efter det att tvärgående 
sprickor observerats år 2000 i underkant av lådtvärsnittets bottenplatta, i de båda änd-
spannen. Dessutom observerades längsgående sprickor i övergången mellan farbanep-
lattan och södra balklivet – huvudsakligen då i västra ändspannet. Innan övervaknings-
systemet installerades stängdes bron en tid för dispenstrafik. Utöver övervakningen ut-
fördes statiska mätningar i vissa snitt vid två tillfällen (2001-02-07 och 2001-02-01), för 
en tung lastbil med 22 m lång boggie för att verifiera den lastmodell FB (2002) använt 
sig av. 

Mätningarna har för denna utvärdering bedömts vara av ringa betydelse då de endast var 
avsedda för övervakning och inte för dokumentering av brons respons. 

I denna rapport studeras speciellt fack 3-4, snitt s = 29,5 m, se Figur 5.2. För detta gäller 
en geometri enligt Figur 5.3 – 5.7 och att underflänsens lutning är tan α = 0,097, FB 
(2002).
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Ö  [mm] 

 [mm] 

Figur 5.2 Elevation och snittindelning av fack 3-4, tillsammans med angiven balk-
höjd, tjocklek på bottenplatta samt bredd på farbana för respektive snitt. 
Linjer i överkant balk markerar sträckning av längsgående spännarme-
ring. Figur baserad på konstruktionsritning O497g (1958-06-25).
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Figur 5.3 Måttsatt tvärsnitt i s =29,5 m tillhörande fack 3-4. Figur modifierad från 
ritning upprättad av Flygfältsbyrån i Göteborg (2003-10-08).
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Figur 5.4 Slakarmering och tvärgående spännarmering i snitt 29,5 m tillhörande 
fack 3-4. Tvärarmering anges med pilar, längsarmering med hänvisnings-
linje och tvärgående spännarmering med kraftig heldragen linje i farba-
neplattan. Figur modifierad från ritning upprättad av Flygfältsbyrån i Gö-
teborg (2003-10-08). 

Väster Öster
Snitt:

Figur 5.5 Tvärsnittshöjd och spännarmeringens tyngdpunktsläge från underkant 
balk i respektive snitt. Figur modifierad från ritning upprättad av Flyg-
fältsbyrån i Göteborg (2003-10-08). 



39

Figur 5.6 Antal spännkablar samt dess placering och tyngdpunktsläge från under-
kant balk, precis väster om snitt 29,5 m, jämför med Figur 5.5. Figur från 
ritning upprättad av Flygfältsbyrån i Göteborg (2003-10-08).

Figur 5.7 Antal spännkablar samt dess placering och tyngdpunktsläge från under-
kant balk, precis öster om snitt 29,5 m, jämför med Figur 5.5. Figur från 
ritning upprättad av Flygfältsbyrån i Göteborg (2003-10-08).

5.2 Materialdata
Provningar av materialegenskaper gjordes år 2001 i samband med den nya klassningen. 
Dragprovning av slakarmeringen redovisas i Tabell 5.1 medan tryck- och spräckprov-
ning av betongen redovisas i Tabell 5.2 och Tabell 5.3. I en första serie trycktes åtta ut-
borrade cylindrar medan sex spräcktes. Senare trycktes ytterligare en cylinder och fyra 
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cylindrar spräcktes för att uppnå de nio prov Vägverket (1998) kräver i sin utvärde-
ringsmetod. Lägen för uttag av cylindrar från första borrtillfället visas i Figur 5.8. 

I Tabell 5.3 redovisas dels spräckhållfastheten så som den utvärderades av SP Sveriges 
Provnings- och Forskningsinstitut, se FB (2002), dels omräknade värden motsvarande 
cylindrar med diametern 150 mm enligt 

100
,150

,
ct spräck

ct spräck

f
f

φ
φ

ρ
=  5.1 

där ρ = 1,07 enligt ekvation 2.10 i Jeppsson et al (2004). Värdet på ρ bygger på försök 
som sammanställts av Bellander (1976) och återges i BHB-M (1994), tabell 11.6:1. I 
Tabell 5.3 anges även draghållfastheten som 0,8 gånger spräckhållfastheten enligt av-
snitt 7.3.3.1 i BBK 94. 

Tabell 5.1 Draghållfasthetsprovning av slakarmering, FB (2002).

Prov nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Medel Stdav COV

Ks 40 Ø10,  
σsu [MPa] 440 440 430 450 430 450 460 460 450 450   446 10,75 0,024

Ks 40 Ø12,  
σsu [MPa] 420 410 420 430 430 460       428 17,22 0,040

Ks 40 Ø16,  
σsu [MPa] 440 430 410 410 410 410 460 440 460 470 440 430 434 21,51 0,050

Figur 5.8 Lägen för uttag av 12 borrkärnor med diametern 100 mm och längd 200 
mm. Proven är tagna i balklivens insidor, FB (2002).
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Tabell 5.2 Tryckhållfasthetsprovning av utborrade betongcylindrar, FB (2002).

Märkning Nivå
[cm] 

Ø
[mm]

Höjd
[mm] 

Densitet
[kg/m3]

Tryckhållfasthet 
[MPa] 

A 2-12 93,8 93,2 2370 65,6 
C 2-12 93,6 95,0 2410 65,8 
E 2-12 93,6 95,4 2450 87,4 
G 2-12 93,8 96,6 2420 71,2 
I 2-12 93,8 94,6 2400 75,6 
K 2-12 94,0 95,2 2390 68,7 
M 2-12 93,8 95,6 2420 91,3 
Q 2-12 93,5 96,6 2400 77,9 

Kompl.     90,4 
    Medel 77,10 
    Stdav 10,32 
    COV 0,134 

Tabell 5.3 Spräckhållfasthetsprovning av utborrade betongcylindrar Ø 100 mm, FB 
(2002), samt värden omräknade till spräckhållfasthet för Ø 150 och drag-
hållfasthet enligt Jeppsson et al (2004). 

Märkning Ø 
[mm] 

Höjd
[mm] 

Densitet
[kg/m3]

Spräckhållfasthet 
Ø 100 mm [MPa]

Spräckhållfasthet  
Ø 150 mm [MPa] 

Draghållfasthet 
[MPa] 

D 94 128 2400 3,8 3,55 2,84 
F 94 126 2400 3,5 3,27 2,62 
H 94 129 2400 3,6 3,36 2,69 
J 94 126 2400 3,7 3,46 2,77 
L 94 129 2400 3,2 2,99 2,39 
N 94 127 2400 3,6 3,36 2,69 

Kompl.    4,7 4,39 3,51 
Kompl.    3,7 3,46 2,77 
Kompl.    4,1 3,83 3,07 
Kompl.    3,5 3,27 2,62 

   Medel 3,74 3,49 2,80 
   Stdav 0,41 0,38 0,31 
   COV 0,109 0,109 0,109 
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5.2.1 Utvärdering av armeringens draghållfasthet, fy

Enligt BBK 94 (1994), avsnitt 7.5.2. och remissutgåvan av nya BBK 04 R (2003), bila-
ga B.5, kan den karakteristiska flytgränsen erhållas ur 

1,4yk x xf m s≤ −

där fyk är karakteristiskt värde för armeringens flytgräns, mx är medelvärde för samtliga i 
kontrollpartiet uppmätta värden på x (minst sex prov), sx är standardavvikelse och x är 
hållfasthetsvärdet för ett enskilt provstycke. Värden utvärderade på detta sätt anges i 
den andra kolumnen i Tabell 5.5. 

Draghållfastheten kan även utvärderas enligt Boverkets regler för dimensionering ge-
nom provning, Boverket (1994), se även BHB-K (1990), avsnitt 5.7:4. Karakteristiskt 
värde på bärförmågan definieras där som den nedre 5 % -fraktilen bestämd på 75 % 
konfidensnivå. Vid normalfördelade provningsresultat kan det karakteristiska värdet R5k
beräknas enligt 

 R5k = m – k5σ 

där m är medelvärdet, σ är standardavvikelsen och k5 är en koefficient som beror av an-
talet mätvärden n enligt Tabell 5.4 nedan. 

Tabell 5.4 Koefficient k5 vid utvärdering enligt Boverket (1994), BHB-K (1990), av-
snitt 5.7:42.

Antal mätvärden n 4 5 6 8 10 15 20 40 100 
k5 2,68 2,46 2,33 2,18 2,10 1,99 1,93 1,83 1,75 

I vårt fall fås med n = 6 att k5 = 2,33 vilket är betydligt strängare än värdet 1,4 enligt 
BBK.

I FB (2002) har man använt Boverkets regler. För t.ex. Ø 10 fås då att R5k = 446 – 2,10 ⋅
10,75 = 423 MPa. Man har vidare tolkat BBK 94 (1995) avsnitt 2.5.1, där det står att fyk
= 1,05Rel, som en möjlighet att höja R5k med 5 % till 445 MPa. Denna tolkning är felak-
tig eftersom Rel enligt en not i avsnitt 2.5.1 i BBK enligt svensk standard ungefär mot-
svarar 1 % -fraktilen av materialets undre sträckgräns. Detta är ett strängare krav än det 
som ställs på R5k. Ökningen med 5 % finns inte heller med i BBK 04 R (2003). 

Värdena enligt BBK påminner närmast om utvärderingen av en t-fördelning där det ka-
rakteristiska värdet kan skrivas som 
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n
stmR vk

11+−=

Om en 5 % -fraktil väljs gäller för n = 6 att tv = 2,02, se t.ex. tabell 3 i Blom (1989), 
varvid Rk = m – 2,182 s, vilket är betydligt strängare än BBK:s metod. För att få koeffi-
cienten 1,4 fordras tv =1,30 vilket motsvarar en fraktil om ca 10-15 %. 

Valet av koefficienten 1,4 sammanhänger med att man utgått från en så kallad OC-
kurva (Operating Characteristic Curve) som anger tillåtet samband mellan verklig fel-
kvot och sannolikheten att man accepterar ett prov. Med faktorn 1,4 kan det hända att 
man accepterar ett prov med felkvot > 5 %, men detta kompenseras av att sannolikheten 
för acceptans blir tillräckligt låg, se vidare diskussion om betongens tryckhållfasthet i 
avsnitt 5.2.3. 

I den tredje kolumnen i Tabell 5.5 anges värden från en utvärdering med en statistisk 
metod redovisad i Jeppsson et al (2004). I den beräknas det karakteristiska värdet som 5 
% -fraktilen av en uppdaterad lognormalfördelning med medelvärdet μ och standardav-
vikelsen σ  enligt formeln 

1exp (0,05)ykf σμ
μ

−= − Φ

där exp(x) betecknar exponentialfunktionen ex och värdet på Φ-1(0,05) = 1,645 (den in-
versa funktionen till den standardiserade normalfördelningen). Detta är också ett sträng-
are krav än det enligt BBK. De karakteristiska värdena dras dessutom ner av stora varia-
tionskoefficienter som beror på att de provade värdena i Tabell 5.1 vägts samman med 
tidigare provningsresultat av Degerman (1981) enligt Bayes sats. 
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Tabell 5.5 Sammanställning av draghållfasthet för slakarmering. Nominella dimen-
sioneringsvärden och utvärderade värden enligt BBK 94 (1994) och 
Jeppsson et al (2004). Partialkoefficienterna ηγm och γn ges enligt BBK 
värdet 1,15 respektive 1,2.

Nominell 
[MPa] 

BBK
[MPa] 

Statistiskt
[MPa] 

 Medel, fym – 446 450 
 Variationskoefficient, COV – 0,024 0,085 
Ø 10 Karakteristiskt, fyk 400 431 392 

 Dimensionerande, fst
400

m nηγ γ
431

m nηγ γ
392

m nηγ γ

 Medel, fym – 428 436 
 Variationskoefficient, COV – 0,040 0,081 
Ø 12 Karakteristiskt, fyk 400 404 382 

 Dimensionerande, fst
400

m nηγ γ
404

m nηγ γ
382

m nηγ γ

 Medel, fym – 434 437 
 Variationskoefficient, COV – 0,050 0,082 
Ø 16 Karakteristiskt, fyk 400 404 382 

 Dimensionerande, fst
400

m nηγ γ
404

m nηγ γ
382

m nηγ γ

5.2.2 Spännarmering
Spännarmeringen i snittet utgörs av 78 stänger Ø 26. Enligt FB (2002) antas medelvär-
den och karakteristiska värden för sträckgräns, brottgräns, elasticitetsmodul respektive 
gränstöjning uppgå till fym = 860 MPa, fyk = 800 MPa, fum = 1 110 MPa, fuk =
1 050 MPa, Em = 177,5 GPa, Ek = 174 GPa och εg = 0,07. Vid beräkningarna används nå-
got lägre värden fstk = f0,2 = 770 MPa och fstuk = 1 000 MPa. Motsvarande dimensioneran-
de värden blir med ηγmγn = 1,15·1,2 = 1,38 för spänning och ηγmγn = 1,05·1,2 = 1,26 för 
elasticitetsmodul: fyd = 558 MPa, fud = 725 MPa och Ed = 138,1 GPa. 

Spännarmeringen spändes initiellt upp till σ0 ≈ 0,773fyk = 0,773⋅800 = 617,8 MPa vilket 
ger kraften P0 = σ0Ap = 617,8⋅41 412 ≈ 25 584 kN. Efter förluster och krypning antas 
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spänningen vara σt = 0,85σ0 = 525 MPa vilket ger spännkraften Pt = 21 746 kN (= 
0,85P0).

5.2.3 Utvärdering av betongens tryckhållfasthet, fcc

Enligt BBK 94 (1994), avsnitt 2.4.1, avses karakteristiska värden fcck motsvara 85 % av
den nedre 5 % -fraktilen för tryckhållfastheten hos betongcylindrar med 150 mm diame-
ter och 300 mm höjd, lagrade i vatten vid 20 ±2ºC fram till provningstillfället och pro-
vade enligt ISO 4012. Korrektionsfaktorn 0,85 beaktar långtidseffekter. 

Enligt avsnitt 7.3.3.3. i BBK gäller att uppmätt tryckhållfasthet hos utborrade cylindrar 
med diametern Ø100 mm och höjden 100 mm kan anses motsvara kubhållfastheten hos 
kuber med sidan 150 mm. 

Omräkning mellan hållfastheten hos våtlagrade cylindrar fcyl och torrlagrade kuber fkub
diskuteras bl.a. i HPCS (2000), i avsnitt 3.6 i delen Design Properties. För höghållfast-
betong (fkub = 80-130 MPa) föreslås sambandet 

fcyl = ρ fkub = 0,82 fkub

För lägre hållfastheter (fcyl = 8 - 50 MPa) gäller enligt SS 13 72 07 

fkub = 1,35 fcyl vilket motsvarar fcyl = 0,74 fkub

Om man, på säker sida, använder det senare sambandet får man med medelvärdet på ut-
borrade prover enligt Tabell 5.2 att medeltryckhållfastheten blir fccm = 0,74·77,1 = 57,0 
MPa. Om parametrarna antas lognormalfördelade kan variationskoefficienten tecknas 
som 

2 2
cyl kubf fCOV COV COVρ= +

Med ρ = 0,74 och en antagen låg variationskoefficient om 5 % fås 

2 20,134 0,05 0,143
cylfCOV = + =

Enligt BBK 94 (1994), avsnitt 7.3.3, kan hållfastheten utvärderas med två metoder, A 
och B. Om tre värden finns från samma konstruktionsdel kan metod A användas: 

3 4KKf m≤ −
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5
0,8

KK

KK

f
x

f
−

≥

där fKK är fordrad tryckhållfasthet i MPa för torrlagrade kuber för olika hållfasthetsklas-
ser enligt tabell 7.3.3.3a i BBK 94, m3 är medelvärdet av de tre proverna och x är håll-
fasthetsvärdet för ett enskilt prov. 

Om minst sex prov finns kan en utvärdering ske enligt metod B: 

1,4expKK
sf m

m
−≤ ⋅

5
0,8

KK

KK

f
x

f
−

≥

med fKK och x enligt ovan och med m = medelvärdet av samtliga prover och s = stan-
dardavvikelsen, dock minst 2 MPa. 

Vi har för få provade cylindrar från samma konstruktionsdel för att kunna använda me-
tod A. Om den ändå används fås: fKK ≤ 77,1 - 4 = 73,1 MPa och fKK ≤ 65,6 + 5 = 70,6 
MPa och fKK ≤ 65,6/0,8 = 82,0 MPa. 

Med metod B fås fKK ≤ 77,1⋅exp(-1,4⋅0,134) = 63,9 MPa. 

Enligt Tabell 7.3.3.3a i BBK ger fKK  62 MPa hållfasthetsklass K80 som enligt tabell a 
i avsnitt 2:4.1 ger fcck = 56,5 MPa och enligt tabell a i avsnitt 2.4.2, fctk = 2,65 MPa. 

BBK 94 har i metod B en koefficient i exponenten (1,4) som är lägre än exponenten för 
lognormalfördelningen (1,65) som användes ovan i den statistiska utvärderingen av ar-
meringshållfastheten. Detta innebär att om man även här antog en lognormalfördelning 
skulle det motsvara en 8 % -fraktil. Valet av koefficienten 1,4 sammanhänger med att 
man utgått från en så kallad OC-kurva (Operating Characteristic Curve) som anger tillå-
tet samband mellan verklig felkvot och sannolikheten att man accepterar ett prov. Med 
faktorn 1,4 kan det hända att man accepterar ett prov med felkvot > 5 %, men detta 
kompenseras av att sannolikheten för acceptans blir tillräckligt låg. Principen med OC-
kurvor infördes i BBK 79 (1979), se Figur 5.9. Frågeställningen diskuteras i BHB-M 
(1994), avsnitt 11.2:2 ”Standardiserade hållfasthetsklasser” och i Nilsson et al (1999). 
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Figur 5.9 OC-kurva (Operating Characteristic Curve) enligt BBK 79 (1979). Prov-
ningsresultat vid stickprov anses uppfylla fordringarna för viss hållfast-
hetsklass om de godkänns enligt en värderingsregel, vars OC-kurva inte 
skär genom otillåtet område i figuren. En OC-kurva anger sannolikheten 
för godkännande av ett stickprov som funktion av den verkliga felkvoten, i 
detta fall andelen hållfasthetsvärden lägre än fordrat värde. Enligt kurvan 
ovan måste till exempel sannolikheten för godkännande vara mindre än 70 
% vid felkvoten 8 %.

Enligt BBK 04 R har kraven skärpts. I metod A krävs där minst tre prover ur en och 
samma konstruktionsdel (balk, platta, pelare o.d.) 

1

1,14
n

cck
m kf −≤

1

1

1

där  6   för  3  till  6
       5   för  7  till  9
       3   för  10  till  14

k n
k n
k n

= =
= =
= =
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Om n är minst 15 kan prover utvärderas som är tagna ur en eller flera konstruktionsdelar 
som utförts under liknade förutsättningar. Detta sker enligt Metod B: 

1,48
1,14cck

m sf −≤

1,14 4
2 MPa

cckx f
s

≥ −
≥

För vår försöksserie om totalt 9 prov finns inte tre prov från samma konstruktionsdel, 
varför hållfastheten inte direkt kan utvärderas. Om ändå metod A används med k1 = 5 
fås att fcck = (77,1 - 5)/1,14 = 63,2 MPa (> 56,5). Om metod B används fås fcck = (77,1 - 
1,48⋅10,32)/1,14 = 55,2 MPa (< 56,5). BBK 04 R är därför något strängare än BBK 94. 

I HPCS (2000), avsnitt 3.7.1 i Design Properties, föreslås att faktorn k i metod A sätts 
till 8 MPa och att s sätts minst till 5 MPa på grund av den höga hållfastheten. Detta 
skulle ge något lägre värden enligt metod A i BBK 04 R. 

I Tabell 5.6 redovisas även en utvärdering utförd av Jeppsson et al (2004) enligt Väg-
verket (1998) och enligt en statistisk metod. Värdet enligt Vägverket bestäms enligt me-
toden i BBK 94 men har sänkts på grund av en föreskrift som säger att vid provtagning 
skall medelvärdet av spräckhållfastheten vara minst 7 % av medelvärdet för tryckhåll-
fastheten. Vidare sägs att detta innebär att det utnyttjade medelvärdet för tryckhållfast-
heten kan behöva sänkas. Detta har Jeppsson tolkat som att medelvärdet för tryckhåll-
fastheten inte får överstiga provad spräckhållfasthet delad med 0,07. I vårt fall fås då m
= 3,49/0,07 = 49,9 MPa vilket ger fKK ≤ 49,90⋅exp(-1,4⋅0,134) = 41,4 MPa som ger  
K 50. Det är tveksamt om denna konservativa reduktion är rimlig. 

Vid utvärderingen med statistisk metod har tidigare provade serier av Degerman (1981) 
använts tillsammans med en mognadsmodell för att räkna om hållfastheterna till dagslä-
get. Dessa värden har sedan jämförts med värdena från nu utborrade cylindrar och vägts 
samman med hjälp av Bayes sats. Den använda mognadsmodellen är emellertid onödigt 
konservativ och drar ner hållfasthetsvärdena vid den statistiska utvärderingen alltför 
mycket. Variationen i provade hållfasthetsvärden är också relativt stor, men detta mins-
kas något vid sammanvägningen med Degermans värden. 
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Tabell 5.6 Sammanställning av cylindertryckhållfasthet för betong. Nominella dimen-
sioneringsvärden och utvärderade värden enligt BBK 94 (1994), Vägver-
ket (1998) och Jeppsson et al (2004). Partialkoefficienterna ηγm och γn ges
enligt BBK värdet 1,5 respektive 1,2.

Nominell 
[MPa] 

BBK
[MPa] 

Vägverket
[MPa] 

Statistiskt
[MPa] 

Medel, fccm – 57,0 – 55,0 
Variationskoefficient, COV – 0,143 – 0,125 
K-klass K 40 K 80 K 50 – 
Karakteristiskt, fcck 28,5 56,5 35,5 44,7 

Dimensionerande, fccd
28,5

m nηγ γ
56,5

m nηγ γ
35,5

m nηγ γ
44, 7

m nηγ γ

5.2.4 Utvärdering av betongens draghållfasthet, fct

Enligt BBK 94 (1994) kan draghållfastheten utvärderas från tryckhållfastheten och en-
ligt ovan erhölls då fctk = 2,65 MPa för K80. 

Enligt BBK 94 (1994), avsnitt 7.3.3, kan draghållfastheten vid provning i färdig kon-
struktion, på samma sätt som tryckhållfastheten, utvärderas med två metoder, A och B. 
Om tre värden finns från samma konstruktionsdel kan metod A användas: 

3 0,5TKf m≥ −

0,6
0,8

TK

TK

f
x

f
−

≥

där fTK är fordrad draghållfasthet i MPa för torrlagrade kuber för olika hållfasthetsklas-
ser enligt tabell 7.3.3.3b i BBK 94, m3 är medelvärdet av de tre proverna och x är håll-
fasthetsvärdet för ett enskilt prov. Draghållfasthetens medelvärde beräknas enligt avsnitt 
7.3.3.1 i BBK 94 som 0,8 gånger spräckhållfastheten. 

Det sägs att uppmätt tryckhållfasthet hos utborrade luftlagrade cylindrar med diametern 
= höjden = 100 mm kan antas motsvara uppmätt kubhållfasthet enligt SS 13 72 10. Där-
emot sägs inget motsvarande om drag- och spräckhållfastheten varför en omräkning 
skett till 150 mm cylindrar enligt Tabell 5.3. 

Om minst sex prov finns kan en utvärdering ske enligt metod B: 
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1,4expTK
sf m

m
−≤ ⋅

0,6
0,8

TK

TK

f
x
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−

≥

med fTK och x enligt ovan och med m = medelvärdet av samtliga prover och s = stan-
dardavvikelsen, dock minst 0,3 MPa. Draghållfastheten skall anges med en decimal. 

Vi har för få provade cylindrar från samma konstruktionsdel för att kunna använda me-
tod A. Om den ändå används fås med m = 0,8⋅3,49 = 2,8 MPa och xmin = 0,8⋅2,99 = 2,4 
MPa: fKK < 2,8 – 0,5 = 2,3 MPa och fKK < 2,4 + 0,6 = 3,0 MPa och fKK < 2,4/0,8 = 3,0 
MPa.

Med metod B fås fTK ≤ 2,8⋅exp(-1,4⋅0,109) ≈ 2,4 MPa. Enligt tabell 7.3.3.3b i BBK ger 
fTK ≥ 2,1 MPa hållfasthetsklassen T 2,5 som enligt avsnitt 2.4.2 ger fctk = 2,5 MPa i 
bruksgränstillståndet. Vill man öka den tillåtna draghållfastheten i bruksgränstillståndet 
är det tillåtet att interpolera mellan hållfasthetsklasser enligt avsnitt 2.4.2 i BBK. Detta 
ger fctk = 2,5 + 0,5(2,4 – 2,1)/(2,5 – 2,1) = 2,875 MPa. Något värde i brottgränstillståndet 
kan inte bestämmas med denna metod. Om vi då räknar baklänges från fctk = 2,65 MPa 
för K 80 får vi med fctk = fctm exp(-1,4s/m) och s/m = COV = 0,109 att fctm = 3,1 MPa. 

Enligt BBK 04 R ges ingen metod att utvärdera draghållfastheten i färdig konstruktion. 

I Tabell 5.7 redovisas även en utvärdering utförd av Jeppsson et al (2004) enligt Väg-
verket (1998) och enligt en statistisk metod. Värdet enligt Vägverket bestäms enligt me-
toden i BBK 94. Utgår man därvid från tryckhållfasthetsklassen erhålls från K 50 enligt 
tabell a i avsnitt 2.4.2 i BBK att fctk = 2,25 MPa i brottgränstillståndet. Utgår man från 
provade värden på spräckta cylindrar fås samma resultat som med BBK d.v.s. fctk =
2,875 MPa i bruksgränstillståndet. 

Vid utvärderingen med statistisk metod har tidigare provade serier av Degerman (1981) 
använts tillsammans med en mognadsmodell för att räkna om hållfastheterna till dagslä-
get. Dessa värden har sedan jämförts med värdena från nu utborrade cylindrar och vägts 
samman med hjälp av Bayes sats. Osäkerheter i den använda mognadsmodellen drar ner 
hållfasthetsvärdena vid den statistiska utvärderingen. 
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Tabell 5.7 Sammanställning av draghållfasthet för betong. Nominella dimensione-
ringsvärden och utvärderade värden enligt BBK 94 (1994), Vägverket 
(1998) och Jeppsson et al (2004). Värden i parentes gäller bara för verifi-
ering i bruksgränstillstånd. Partialkoefficienterna ηγm och γn ges enligt 
BBK värdet 1,5 respektive 1,2 i brottgränstillstånd.

Nominell 
[MPa] 

BBK
[MPa] 

Vägverket
[MPa] 

Statistiskt
[MPa] 

Medel, fctm – 2,80* – 2,86 
Variationskoefficient, COV – 0,109 – 0,164 
K- eller T-klass K 40 K 80 (T 2,875) K 50 (T 2,875) – 
Karakteristiskt, fctk 1,95 2,65 (2,875) 2,25 (2,875) 2,18 

Dimensionerande, fctd
1, 95

m nηγ γ
2, 65

m nηγ γ
2, 25

m nηγ γ
2,18

m nηγ γ

*Utgående från fctk = 2,65 MPa för K 80 kan fctm uppskattas till 3,1 MPa. 

5.3 Laster
Lasteffekter redovisade i Tabell 5.8 är beräknade med Strip Step 3 och SP 88 vid den 
initiella klassningen, se FB (2002). Värdena är baserade på karakteristiska lastfall enligt 
Vägverket (1998). För variabla laster redovisas maximala/minimala snittkrafter och 
moment (skuggade celler) radvis tillsammans med de övriga samverkande (tillhörande 
värden) snittkrafterna. 

Tabell 5.8 Karakteristiska snittkrafter i s = 29,5 m tillhörande fack 3-4, när boggie-
lasten B = 210 kN, samt partialkoefficienter för lastkombination A enligt 
Vägverket (1998).

ψγ T
[kNm]

M
[kNm]

V
[kN]

Egentyngd 1 750,54 -31 400,00 2 780,81 
Beläggning  1 82,81 -7 086,82 598,09 
Trafik Tmax 1 710,00 -3 594,21 606,65 
 Mmin 0,7/1,3 733,56 -16 900,00 945,57 
 Vmax  1 190,00 -10 900,00 1 277,48 
Gång- & cykelbanelast Tmax 1 520,00 -2 147,71 203,12 
 Mmin 0,2/1,3 1 210,37 -4 229,06 276,84 
 Vmax  1 370,00 -4 190,53 302,77 
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Bromskraft Tmax 11,20 -254,75 12,43 
 Mmin 0,7/1,3 1,19 -671,29 32,75 
 Vmax  1,19 -671,29 32,75 
Övergångskonstruktion Tmax 4,22 -259,66 7,84 
 Mmin 0,4/1,3 3,28 -278,82 18,86 
 Vmax  3,28 -278,82 18,86 
Sidokraft Tmax 50,57 -5,90 0,29 
 Mmin 0,7/1,3 -28,26 -10,42 0,51 
 Vmax  -28,26 -10,42 0,51
Vindlast Tmax 385,95 -74,09 3,61 
 Mmin 0,6/1,3 385,95 -74,09 3,61 
 Vmax  385,95 -74,09 3,61
Temperaturändring Tmax  1,75 0,32 -0,02 
 Mmin 0 -3,04 -0,56 0,03 
 Vmax  -3,04 -0,56 0,03 

I Tabell 5.9 är respektive snittkraft kombinerade från Tabell 5.8 enligt lastkombination 
A, Vägverket (1998). Generellt kombineras snittkrafter till total lasteffekt för verifiering 
av bärförmågan i brottgränstillstånd enligt 

( ) ( )d k hk kS G Q Qψγ ψγ ψγ= + +  5.2 

där Gk är permanenta laster 
Qhk är huvudlast 
Qk är övriga variabla laster 

I tabellen jämförs tre alternativa kombineringar av snittkrafter enligt lastkombination A, 
där partialkoefficienten för huvudlasten (= trafiklast) varierats. På samma sätt som vid 
den initiella klassningen har partialkoefficienterna ψγ  = 1,0 använts för de permanenta 
lasterna.

Nedan illustreras principen vid en kombinering av sammanlagd tvärkraft: 

Den första alternativa kombineringen med ψγtrafik = 1,3 ger 

( )1,0 +0,2 0,7 0,4d Egenvikt Beläggning Trafik GC Broms ÖvergångV V V V V V V= + + + +1, 3  5.3 

vilket innebär att trafiklasten ingår med sitt dimensionerande värde.
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Den andra alternativa kombineringen med ψγtrafik = 1,0 ger 

( )1,0 +0,2 0,7 0,4k Egenvikt Beläggning Trafik GC Broms ÖvergångV V V V V V V= + + + +1,0  5.4 

som innebär att trafiklasten ingår med sitt karakteristiska värde. Den sista alternativa 
kombineringen med ψγtrafik = 0,7 ger 

( )1,0 +0,2 0,7 0,4m Egenvikt Beläggning Trafik GC Broms ÖvergångV V V V V V V= + + + +0,7  5.5 

vilket innebär att trafiklasten ingår med sitt tidsmedelvärde.

Tabell 5.9 Samverkande totala snittkrafter i s = 29,5 m tillhörande fack 3-4, orsakade 
av laster enligt kombination A, Vägverket (1998), när boggielasten B = 
210 kN.

Medelvärde 1 Karakteristiskt värde 2 Dimensionerande värde 
T

[kNm] 
M

[kNm] 
V

[kN] 
T

[kNm]
M

[kNm] 
V

[kN] 
T

[kNm]
M

[kNm] 
V

[kN] 
Tmax 2 601,3 -41 480,9 3 846,5 3 114,3 -42 559,2 4 028,5 3 627,3 -43 637,4 4 210,5
Mmin 1 591,1 -51 748,0 4 126,6 1 811,1 -56 817,7 4 410,3 2 031,2 -61 887,7 4 694,0
Vmax 1 942,5 -47 540,0 4 364,2 2 299,5 -50,810,0 4 747,4 2 656,5 -54 080,0 5 130,6
Not: 1. Benämningen ”medelvärde” avser enbart trafiklasten, jämför ekvation 5.5 och 5.3. 
 2. Benämningen ”karakteristiskt värde” avser enbart trafiklasten, jämför ekvation 5.4 och 5.3. 

Ekvivalenta deterministiska snittkrafter 
Baserat på samverkande snittkrafter för kritiska snitt beräknade enligt elasticitetsteori, 
se Tabell 5.9, kan ekvivalent tvärkraft för ena livsidan beräknas ur 

2 2ekv
V TV

b
= +  5.6 

med tillhörande snittmoment för ena livsidan lika med halva det totala snittmomentet. 

Nedan följer ett beräkningsexempel med snittkrafternas dimensionerande värden base-
rade på lastkombination A med B = 210 kN. 
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Maximalt vridmoment när B = 210 kN 
I det ena balklivet där tvärkraftstillskottet från vridmomentet Td, max = 3 627,3 kNm 
samverkar med tillhörande tvärkraft Vd, tillh = 4 210,5 kN summeras dessa till den ekvi-
valenta tvärkraften 

4210,5 3627,3 2504 kN
2 2 2 2 4,55d ekv
V TV

b
= + = + ≈

⋅

då tillhörande böjmoment Md, tillh = -21 819 kNm för halva tvärsnittet. 

Maximal tvärkraft när B = 210 kN 
Med tvärkraft Vd, max = 5 130,6 kN och tillhörande vridmoment Td, tillh = 2 656,5 kNm, 
fås ekvivalent tvärkraft till 

5130,6 2656,5 2857 kN
2 2 4,55d ekvV = + ≈

⋅

och tillhörande böjmoment Md, tillh = -27 040 kNm för halva tvärsnittet. 

Minimalt böjmoment när B = 210 kN 
Med böjmoment Md, min = -61 887,7 kNm och tillhörande tvärkraft Vd, tillh = 4 694,0 kN 
samt tillhörande vridmoment Td, tillh = 2 031,2 kNm, fås ekvivalent tvärkraft till 

4694,0 2031,2 2570 kN
2 2 4,55d ekvV = + ≈

⋅

och böjmoment Md, min = -30 944 kNm för halva tvärsnittet. 

Ekvivalent tvärkraft med tillhörande moment, baserad på olika partialkoefficienter för 
trafiklasten och B = 210 kN, är samlade i Tabell 5.11. 

Beräknas de olika lastfallens bidrag till dimensionerande ekvivalent tvärkraft, framgår 
det att egentyngden utgör 52 %, beläggningen 11 %, trafiken 35 % och gångbanelasten 
2 % av den totala lasteffekten. 

Ekvivalenta statistiska snittkrafter 
Enligt den statistiska metod som redovisas närmare i Jeppsson et al (2004) kan man 
också beräkna karakteristiska värden på trafiklasten och på gång- och cykelbanelasten. 
Man utgår därvid från mätningar vid en trafikplats vid Torp utanför Hälsingborg på en 
så kallad BK 1 väg vilket innebär att högsta tillåtna axel- och boggitryck är 12 respekti-
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ve 18 ton. Mätningarna från Torp visar att det finns ett relativt stort antal fordon som 
olagligt överskrider detta boggitryck och även sådana som överskrider boggitrycket 21 
ton. För Källösundsbron vill man öka tillåtet boggietryck från 18 till 21 ton. Man räknar 
därvid upp medelvärdet från Torpmätningarna med faktorn 21/18, men behåller varia-
tionskoefficienten oförändrad. 

För trafiklasten visar sig det avgörande fallet vara maximal tvärkraft med tillhörande 
vridmoment (på samma sätt som vid den deterministiska modelleringen). En modelle-
ring av årsmaximum för två filer med en Gumbelfördelning (a = 56 kN och b = 1 384 
kN) ger Vmax som 98 % -fraktilen med värdet 

Vmax = 1 024 kN, se figur E.5 i Jeppsson et al (2004). 

Tillhörande vridmoment ges av 98 % -fraktilen av en normalfördelning (μ = 291 kNm 
och σ = 169 kNm) i figur E.6 i Jeppsson et al (2004) till 

 Ttillh = 638 kNm. 

Dessa värden skall jämföras med de motsvarande något högre deterministiska värdena 
Vmax = 1 277 kN och Ttillh = 1 190 kNm i Tabell 5.8. 

Gång- och cykelbanelasten antas vara exponentialfördelad med m = 1,25 kN/m2 och 
trunkerad vid intensiteten 4 kN/m2. Ur fördelningsfunktionen FGC(x) kan 98 % -fraktilen 
beräknas enligt följande: 

( /1,25)
2

(4 /1,25)
1( ) 0,98 3,51 kN/m
1

x

GC
eF x x
e

−

−
−= = =
−

max 8,1 2,5 3,51 71 kN

8,1 2,5 3,51 6,225 1 303 kNm

GC
V

GC
tillh T

V I b x

T I b x L

= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ≈

= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ≈

där I är influensvärden 
b är bredden 

 L är hävarmen 

Dessa värden skall jämföras med de motsvarande något högre deterministiska värdena 

Vmax = 303 kN respektive Ttillh = 1 730 kNm i Tabell 5.8. 

En beräkning av ekvivalenta tvärkrafter Vekv på samma sätt som redovisas i Tabell 5.11 
för deterministiskt beräknade laster ger följande. Om den karakteristiska trafiklasten 
multipliceras med koefficienten 0,7 och den karakteristiska GC-lasten multipliceras med 
koefficienten 0,2 erhålls ett så kallat medelvärde Vekv, medel = 2 240 kN (deterministiskt  
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2 396 kN). Om den karakteristiska trafiklasten multipliceras med koefficienten 1 och 
den karakteristiska GC-lasten multipliceras med koefficienten 0,2 erhålls ett så kallat 
karakteristiskt värde Vekv, kar = 2 414 kN (deterministiskt 2 626 kN). Om slutligen den 
karakteristiska trafiklasten multipliceras med koefficienten 1,3 och den karakteristiska 
GC-lasten multipliceras med koefficienten 0,2 erhålls ett så kallat dimensionerande vär-
de Vekv, dim = 2 589 kN (deterministiskt 2 857 kN). 

5.4 Sammanställning av ingångsvärden i beräkningar 
En sammanställning av de geometriska data och de material- och lastparametrar som 
huvudsakligen används i de fortsatta beräkningarna ges i Figur 5.10, Tabell 5.10 och 
Tabell 5.11. 

För materialdata har härvid värden valts dels enligt utvärderingen enligt BBK 94 (1994) 
ovan, dels enligt den statistiska utvärdering som gjorts i Jeppsson et al (2004). Värdena 
visar på den spännvidd i materialdata som kan erhållas med olika utvärderingsmetoder. 
Vi anser att värdena enligt BBK är rimliga. Den statistiska utvärderingen borde princi-
piellt ge lika eller mer rättvisande värden. Att den i detta fall ger förhållandevis låga 
värden beror främst, som tidigare framhållits, på att vid utvärderingen en sammanväg-
ning skett med äldre värden på ett konservativt sätt. 

För betongens tryck- och draghållfasthet har medelvärden och karakteristiska värden 
hämtats från Tabell 5.6 och Tabell 5.7. 

Elasticitetsmodulens medelvärden har valts utgående från tillhörande tryckhållfasthets-
värden och sambandet mellan lika stora karakteristiska tryckhållfastheter och deras mot-
svarande elasticitetsmoduler. Medelvärdet för tryckhållfastheten enligt BBK:s metod 
har sålunda valts till 41,5 GPa enligt HPCS (2000), tabell 2.3.4, vilket motsvarar en  
K 110 med fcck = 77,0 MPa. Elasticitetsmodulens medelvärde enligt statistisk metod har 
interpolerats fram ur värdena i BBK 94 avsnitt 2.4.1 och 2.4.4 relaterade till tryckhåll-
fastheterna för K 70 (fcck = 49,5 MPa, Eck = 37,5 GPa) och K 80 (fcck = 56,5 MPa; Eck =
38,5 GPa) vilket för fcmc = 55 MPa ger Ecm = 38,29 GPa. Elasticitetsmodulens karakte-
ristiska värden har hämtats från BBK 94 för motsvarande hållfasthetsklass, med BBK:s 
metod erhölls K 80 och med statistisk metod genom interpolation mellan värdena relate-
rade till tryckhållfastheterna för K 60 (fcck = 42,5 MPa, Eck = 36,0 GPa) och K 70 (fcck =
49,5 MPa, Eck = 37,5 GPa) vilket för för fcck = 44,7 MPa ger Eck = 36,47 GPa. 

De dimensionerande betongvärdena har erhållits genom division av de karakteristiska 
värdena med ηγmγn = 1,5·1,2 = 1,8 för spänning och ηγmγn = 1,2·1,2 = 1,44 för elastici-
tetsmodul. 

För slakarmeringen har medelvärden och karakteristiska värden för draghållfastheten 
hämtats från Tabell 5.5. Det karakteristiska värdet för armeringens elasticitetsmodul är 
200 GPa enligt BBK 94 avsnitt 2.5.4.  
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Medelvärdet har antagits något högre (204 GPa) enligt Melchers (1999). De dimensio-
nerande värdena har erhållits genom division av de karakteristiska värdena med ηγmγn =
1,15·1,2 = 1,38 för spänning och ηγmγn = 1,05·1,2 = 1,26 för elasticitetsmodul. 

För spännarmeringen har värden enligt avsnitt 5.2.2 använts. Ingen statistisk utvärdering 
har gjorts och därför har samma värden antagits som enligt BBK. 

h = 2 660 mm d = 2 560 mm 

z = 2 460 mm bw = 450 mm 

Ac = 2,5625 m2 Ix = 2,5955 m4

As ök = 22 Ø10 + 8 Ø12 = 2 633 mm2 As uk = 15 Ø10 = 1 178 mm2

As liv = 2 lager 8 Ø10 = 1 257 mm2 Ap = 39 Ø26 = 20 706 mm2

Asv = 2 skär Ø10 s 300 = 523,6 mm2/m

bw

1 
59

0 
1 
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0 
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0 

20
0
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0
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z d h
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Figur 5.10 Geometriska data för halva lådbalken i snitt s = 29,5 m i fack 3-4. 
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Tabell 5.10 Sammanställning av materialparametrar. Partialkoefficienten γn ges enligt 
BBK värdet 1,2 i brottgränstillstånd. 

Medelvärde Karakteristiskt
värde

Dimensionerande
värde

Material ηγm Enhet BBK Statistik BBK Statistik BBK Statistik

Betong, fcc 1,5 MPa 57,0 55,0 56,5 44,7 31,4 24,8 
fct 1,5 MPa 2,80 2,86 2,65 2,18 1,47 1,21 
Ec 1,2 GPa 41,5 38,3 38,5 36,5 26,7 25,3 

Slakarm. Ø10 fy 1,15 MPa 446 450 431 392 312 284 
Es 1,05 GPa 204 204 200 200 159 159 

Slakarm. Ø12, 16 fy 1,15 MPa 428 436 404 382 293 277 
Es 1,05 GPa 204 204 200 200 159 159 

Spännarm. Ø26 fstu 1,15 MPa 1 110 1 110 1 000 1 000 725 725 
f0,2 1,15 MPa 860 860 770 770 558 558 
Es 1,05 GPa 177,5 177,5 174,0 174,0 138,1 138,1 
eg – 10-3 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Tabell 5.11 Samverkande ekvivalenta deterministiska snittkrafter för ena livsidan samt 
förhållandet M/2Vekv baserat på snittkrafter i s = 29,5 m enligt Tabell 5.9. 

Medelvärde 1 Karakteristiskt värde 1 Dimensionerande värde 

Last-
effekt Vekv M/2 2 ekv

M
V Vekv M/2 2 ekv

M
V Vekv M/2 2 ekv

M
V

Tmax 2 209 -20 740 9,39 2 356 -21 280 9,03 2 504 -21 819 8,71 

Mmin 2 238 -25 874 11,56 2 404 -28 409 11,82 2 571 -30 944 12,04

Vmax 2 396 -23 770 9,92 2 626 -25 405 9,67 2 857 -27 040 9,46 

Not: 1. Benämningarna ”medelvärde” och ”karakteristiskt värde” avser enbart den i lastkombinationen 
ingående trafiklasten, se definition i avsnitt 5.3. 
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5.5 BBK 94 
Enligt BBK 94 (1994), se beskrivning i avsnitt 2.2 ovan, beräknas bärförmågan för en 
tvärkraftsarmerad konstruktion enligt: 

R c s p iV V V V V= + + +  med 

( )

0

där 1 50 0,3
1 för tvärkraftsarmerade konstruktioner. Om tvärkrafts- 

armering inte är statiskt verksam sätts 0,9 för 1 m.

c w v v ct

s p

w

V b df f f

d
A A

b d

ξ ρ
ξ

ξ

ρ

= = +
≥

= ≥
+

=

, min
0,9 om 0,2s sv sv s s w ct

dV A f V V b df
s

= ≥ =

0

min

1
1,2p d

n d

MV V
Mγ

=

Vi är komponent i tvärkraftens riktning av tryck- och dragkrafter i aktuellt 
snitt, inberäknat effektiva spännkraften vid lutande spännarmering. 

I vårt fall får vi enligt avsnitt 5.2 - 5.4 data för en halva av brolådan enligt följande (med 
karakteristiska materialdata enligt BBK 94): 

bw = 0,45 m; d = 2,56 m; A = 2,5625 m2; As = 22 Ø10 + 8 Ø12 (ök) + 20 Ø10 (uk) + 2 
lager 8 Ø10 (liv) = 2 633 (ök) + 1 570 (uk) + 1257 (väggar) = 5 460 mm2; Ap = 39 Ø26 
= 20 706 mm2; ρ = 0,0208 > max 0,02; Asv /s = 523,6 mm2/m. 

 fv = (1+50⋅0,02)0,3⋅2,65 = 1,59 MPa (0,9⋅1,59 om Vs < V s, min)

 Vc = 0,45⋅2,56⋅1,59 MN = 1 832 kN (0,9⋅1 832 om Vs < V s, min)

 Vs = 523,6⋅431⋅0,9⋅2,56 N = 520 kN, men 

Vs, min = 0,2·0,45·2,56·2,65 MN = 611 kN > Vs, varmed Vs inte får räknas med. 

I dimensioneringsstadiet blir dock Vs > V s, min, se Tabell 5.12 nedan. 

För Vp erfordras värden på nolltöjningmomentet M0 och böjmomentet av last Md. För att 
uppskatta M0 tecknar vi spänningarna i lådans överkant för det moment som ger spän-
ningen noll: 
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00 =−⋅−
A
P

W
eP

W
M

ök

s

ök

0
ök

s
WM P e

A
= +

Med Pt = 21 746/2 = 10 873 kN; Wök = Ix /(h-tp) = 2,5955/(2,66 – 1,59) = 2,426 m3; es =
tps - tp = 2,528 – 1,59 = 0,938 m fås M0 = 20 491 kNm. 

Med Md = 25 405 kNm och Vd = 2 626 kN från Tabell 5.11 fås slutligen 

 M0 /M = 20 491/25 405 = 0,807. 

Vi vet dock inte om detta är det lägsta värdet på kvoten M0 /M inom den studerade bro-
delen. För t.ex. Hammarsundsbron, se Westerberg (2002a), inträffar minimum i delen 
närmast upplaget, medan kvoten längre ut på spannet är c.a. 70 % större (1,7/1,0). För 
att vara på säker sida i brist på lastdata för hela brospannet antar vi (M0 /M)min =
0,807/1,7 = 0,474. Vi erhåller då 

 Vp = 0,474⋅2 626/1,2 = 1 038 kN (med γn = 1 för karakteristiskt lastfall). 

Enligt avsnitt 2.2 kan inverkan av lutningen skrivas som Vi ≈ Fc tan γ,  där tryckresultan-
ten Fc av ett moment som ger drag i ö.k. kan tecknas som summan av bidrag från mo-
mentet M, från spänningskraften P och tvärkraften V (trycksträvor i 45° lutning) 

 
2

idufs
c

VV
P

A
A

z
ePM

F
−

−+
⋅−

=  där Auf  är arean av tryckflänsen. 

2
1 0,5tan

ufs d

c

AM Pe VP
z z AF

γ

− + −
=

−

Med värden enligt ovan och z = 2,46 m; Auf = 0,5 m2 , γ = 0,097 (se Figur 5.2) får vi 

25 405 10 873 0,938 0,5 10 873 2 626
2,46 2,46 2,5625 2 7 347 

1 0,5tan 0,097cF

⋅ ⋅− + −
= =

−
 kN 

 Vi = 7 347⋅0,097 = 715 kN 
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Slutligen fås

 VR = Vc + Vs + Vp + Vi = 0,9⋅1 832 + 0 + 1 038 + 715 = 3 402 kN. 

Detta att jämföras med Vekv = 2 626 kN enligt Tabell 5.11. Tvärsnittets karakteristiska 
kapacitet enligt BBK 94 är således större än lasten. 

För några andra materialvärden ges resultat i Tabell 5.12. Mer detaljerade beräkningar 
redovisas i Puurula (2004). 

Tabell 5.12 Tvärkraftskapacitet enligt BBK 94 (1994) för ena halvan av lådtvärsnittet. 
Materialvärden och lasteffekter enligt Tabell 5.10 respektive Tabell 5.11. 

Medelvärde 1 Karakteristiskt värde 1 Dimensionerande värde 
BBK 2 Statistik 3 BBK 2 Statistik 3 BBK 2 Statistik 3 

MS /(M0 ·1,7) 0,51 0,51 0,47 0,47 0,45 0,45
Fc [kN] 6 770 6 770 7 347 7 347 7 925 7 925
γn 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2
Vc [kN] 1 742 1779 1 649 1 356 1 016 836
Vs [kN] (538) (543) (520) (473) 376 343
Vs, min [kN] 645 659 611 502 339 279
Vp [kN] 1 013 1 013 1 038 1 038 884 884
Vi [kN] 659 659 715 715 771 771
VR [kN] 3 413 3 450 3 402 3 109 3 048 2 835
VS = Vekv [kN] 2 396 2 626 2 857 
MS [kNm] 23 770 25 405 27 040 
VR/VS 1,42 1,44 1,30 1,18 1,07 0,99

Not: 1. Benämningarna ”medelvärde” och ”karakteristiskt värde” avser enbart beräknad bärförmå-
ga och den i lastkombinationen ingående trafiklasten. 

 2. Ingående materialdata utvärderad enligt BBK 94. 
 3. Ingående materialdata enligt en statistisk utvärdering av Jeppsson et al (2004). 

Vi noterar att bron i dimensioneringsstadiet klarar kravet med materialvärden utvärde-
rade enligt BBK 94, men att den inte gör det för de materialvärden som utvärderats med 
sannolikhetsteoretiska metoder av Jeppsson et al (2004). Vi noterar vidare att en väsent-
lig del av bärförmågan utgörs av bidraget från förspänningen
(884/3 048 = 0,29). Denna term är dock tveksam för stora lådtvärsnitt som här, eftersom 
den huvudsakligen baseras på försök med små fritt upplagda icke tvärkraftsarmerade la-
boratoriebalkar, se BHB-K (1990), avsnitt 3.7:34. Att bidraget Vc från betongen skulle 
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vara lika stort för ett redan sprucket förspänt konsoltvärsnitt som för ett slakarmerat fritt 
upplagt balktvärsnitt är inte självklart. 

5.6 Euro Code 2 
Enligt EC 2-1 (2002) gäller, se avsnitt 2.3 ovan, för beräkning av betongens tvärkraft-
kapacitet i konstruktioner utan statiskt verksam tvärkraftsarmering: 

3
,

0,18 100 0,15
1,5Rd c v w ck cm w

n

V f b d k f b dρ σ
γ

= = ⋅ ⋅ +

där 0,2  1 2,0
d

k = + ≤  med d i mm 

0 0,02s

w

A
b d

ρ = ≤

σcm är medeltryckspänningen av antingen effektiv spännkraft eller normalkraft 
dividerat med 1,2γn.

För konstruktioner med statiskt verksam tvärkraftsarmering gäller att VRd är minimum 
av VRd, s och VRd, max

, cotRd s sv sv
zV A f
s

θ=

,max tan cot
w cc

Rd c
b d fV να
θ θ

=
+

där αc = min [(1 + σcp /fct); 1,25; 2,5(1 – σcp /fct)]
ν = 0,6(1 – fck /250)

För att tvärkraftsarmeringen ska kunna anses statiskt verksam krävs att en minsta 
mängd armering finns enligt 

, min
0,08 ck

sw w
yk

f
A b

f
=  (area per längdenhet) 

På motsvarande sätt som i BBK 94 kan även hänsyn tas till lutande tryck- och dragsträ-
vor. I vårt fall får vi ett positivt bidrag till bärförmågan från den tryckta underflänsen. 
Bidraget kan skrivas som Vi ≈ Fc tan γ,  där tryckresultanten Fc av ett moment som ger 
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drag i ö.k. kan tecknas som summan av bidragen från momentet M, från spännkraften P
och tvärkraften V (trycksträvor med lutningen θ). 

2
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−
−+
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I vårt fall får vi enligt avsnitt 5.2 - 5.4 data för en halva av brolådan enligt följande (med 
karakteristiska materialdata enligt BBK 94): 

bw = 0,45 m; d = 2,56 m; z = 2,46 m; As = 22 Ø10 + 8 Ø12 (ök) + 15 Ø10 (uk) + 2 lager 
8 Ø10 (liv) = 2 633 (ök) + 1 178 (uk) + 1 257 (väggar) = 5 078 mm2; Ap = 39 Ø26 = 20 
706 mm2; ρ = As ök /A = 0,0208 > 0,02; Asv /s = 523,6 mm2/m; cot θ = max 2,5 enligt EC 
2 (3,0 enligt BBK 04 R); Auf = 0,5 m2, tan γ = 0,097. 

 VRd, c = fv·bw·d = 1,27·450·2 560 ≈ 1 466 kN 
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Rd s sv

AV f z
s

θ= = ⋅ ⋅ ⋅ ≈  kN 
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2 2
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⋅ ⋅− + − ⋅
= =

− ⋅ ⋅

 Vi = 556 kN 

VR = VRd, s + Vi = 1 944 kN 

I detta fall med låg tvärkraftsandel tar den ospruckna betongen VRd, c, alltså mer än vad 
tvärkraftsarmeringen VRd, s, gör när balken spruckit upp, vilket ger ett sprött brott.
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Dessutom är mängden tvärkraftsarmering lägre än krävd minimiarmering. Kapaciteten 
enligt EC 2 är väsentligt lägre än den enligt BBK 94. I kommentarerna till BBK 04 R 
sägs att fackverksmetoden enligt EC 2 bäst lämpar sig när Vd är minst 1,5 á 2 gånger 
VRd, c.

För några andra materialvärden ges resultat i Tabell 5.13. Mer detaljerade beräkningar 
redovisas i Puurula (2004). 

Tabell 5.13 Tvärkraftskapacitet enligt EC 2 (2002) för ena halvan av lådtvärsnittet. 
Materialvärden och lasteffekter enligt Tabell 5.10 respektive Tabell 5.11. 

Medelvärde 1 Karakteristiskt 
värde 1

Dimensionerande 
värde

BBK 2 Statistik 3 BBK 2 Statistik 3 BBK 2 Statistik 3 

(2fcc) 1/3 [MPa] 4,85 4,79 4,83 4,47 3,97 3,68
σcm=P/(1,2γnAc) [MPa] 3,54 3,54 3,54 3,54 2,95 2,95
fv [MPa] 1,28 1,27 1,27 1,22 0,95 0,91
VRd, c [kN] 1 469 1 459 1 466 1 402 1 095 1 051
VRd, s [kN] 1 436 1 449 1 388 1 262 1 005 915
αc = 1+ σcn/fcc [kN] 1,074 1,077 1,075 1,095 1,135 1,171
ν = 0,6(1-fcc/250) 0,463 0,468 0,464 0,493 0,525 0,540
VRd, max [kN] 11 269 11 014 11 206 9 580 7 428 6 236
Fc [kN] 5 286 5 286 5 716 5 716 6 144 6 144
Vi [kN] 514 514 556 556 598 598
VR = VRd, s + Vi [kN] 1 951 1 963 1 944 1 818 1 602 1 512
VS = Vekv [kN] 2 396 2 626 2 857 
VR/VS 0,81 0,82 0,74 0,69 0,56 0,53
Not: 1. Benämningarna ”medelvärde” och ”karakteristiskt värde” avser enbart beräknad bärförmåga 

och den i lastkombinationen ingående trafiklasten. 
 2. Ingående materialdata utvärderad enligt BBK 94. 
 3. Ingående materialdata enligt en statistisk utvärdering av Jeppsson et al (2004). 

Enligt de svenska normerna får cot θ uppgå till maximalt 3,0 vid spännarmerade kon-
struktioner (i stället för maximalt 2,5 i EC 2). Detta ger en ökning av VRd, s med 3/2,5 =
1,2 vilket medför att tvärkraftsarmeringen blir dimensionerande (VRd, s > VRd, c).

I övrigt kan konstateras att EC 2 inte tar speciell hänsyn till spännarmeringen (utom i 
uttrycket för αc  i VRd, max), vilket däremot är möjligt i BBK 04 R. 
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5.7 Plasticitetsteori 

Geometri och materialdata 
En beräkning genomförs enligt den plasticitetsteoretiska metod som presenteras i avsnitt 
3. Metoden förutsätter att all armering uppnår flytning innan betongkrossbrott upp-
kommer. Den ger ett enkelt övre gränsvärde för tvärsnittets kapacitet baserat på arme-
ringens flytspänning men utan hänsyn till de gynnsamma effekter som uppkommer i 
skjuvsprickorna där betong och armering samverkar. Denna effekt beaktas i den modifi-
erade fackverksteorin. Även den fackverksmodell som används i BBK 94 och EC 2 är 
en tillämpning av plasticitetsteorin där man även beaktar en slags kvasiplasticering av 
betongen i de sneda trycksträvorna med empiriskt bestämda begränsningar av lutningen. 

Tvärsnittet idealiseras till ett lådfackverk vars geometri bestäms så att bredd och höjd 
motsvarar mitten på de armerade lådbalksväggarna i den verkliga bron, se avsnitt 5.1. 
Med beteckningar enligt Figur 3.3 fås: 

bredd b = 4 550 mm, höjd h = 2 460 mm 

bygelarmering 2 skär Ø10 s 300 ger As /t = 2 ⋅ 78,6/0,300 = 524 mm2/m 

slakarmering i överkant 12 + 10 Ø10 + 8 Ø12 ger A1 = A7 = 2 633 mm2

slakarmering i underkant 15 Ø10 ger A3 = A5 = 1 175 mm2

spännarmering i överkant 39 Ø26 ger A1p = A7pf = 20 706 mm2

ingen spännarmering i underkant A3p = A5p = 0 

För armeringen antas flytvärden enligt Tabell 5.10. Detta ger med karakteristiska värden 
enligt BBK armeringskapaciteterna 

byglar ps = As fy/t = 524 ⋅ 431 N/m = 226 kN/m 

överkant P1 + P1f = A1 ⋅ fy + A1f ⋅ fyp = 1 728 ⋅ 431 + 905 ⋅ 404 + 20 705 ⋅ 1 000 N =

= 745 + 366 + 20 706 kN = 21 816 kN = P7 + P7f

underkant P3 + P3f = A3 ⋅ fy = 1 178·431 N = 508 kN = P5 + P5f

Bärförmåga vid ren böjning M0, ren vridning T0, och ren tvärkraft V0

Insättning av aktuella karakteristiska värden i ekvationer enligt avsnitt 3.1 ger 

M0 = h(P1 + P2) = 2,46 ⋅ 2 ⋅ 21,816 = 107,34 MNm 
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Bärförmåga med aktuella lasteffekter 
Samverkande karakteristiska lasteffekter vid maximalt moment erhålls enligt Tabell 5.9 
i avsnitt 5.3: Mmax = 56,82 MNm, Ttillh = 1,81 MNm, Vtillh = 4,41 MN 

Böjmomentet utgör härvid 71 % av M0, vridmomentet 8 % av T0 och tvärkraften utgör 
54 % av V0. Tvärkraften dominerar därför kraftigt över vridmomentet. 

Motsvarande vinklar αT och αV för lastfallet som ger maximalt moment erhålls enligt 
formler i Figur 3.4 

1 1,81cot 0,359
2 2 4,55 2,46 0,2257T

s

T
bh p

α = ⋅ = =
⋅ ⋅ ⋅

, ger αT = 70,3º

1 14,41cot 3,972
2 2 2,46 0,2257V

s

V
h p

α = ⋅ = =
⋅ ⋅

, ger αV = 14,1º

 cot α2 = cot αT + cot αV = 4,33, ger α2 = 13,0º

 cot α6 = cot αT - cot αV = -3,61, ger α6 = -15,5º

Tvärkraftsandelen är här så dominerande över vridmomentet att vinkeln på balksida 6 
går över åt andra hållet mot i Figur 3.3 och Figur 3.4. 

På motsvarande sätt fås vinklarna på de olika sidorna vid samverkande laster vid maxi-
mal tvärkraft och vid maximalt vridmoment, se Tabell 5.14. 
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Tabell 5.14 Sprickvinklar α (grader) vid brott i olika balksidor beräknade med plasti-
citetsteori för karakteristiska lastvärden enligt Tabell 5.9. Beteckningar 
enligt Figur 3.2.

 Max. böjmoment 
[MNm] 

Max. vridmoment
[MNm] 

Max. tvärkraft 
[MN] 

M  56,82  42,60  50,81 
T  1,81  3,11  2,30 
V  4,41  4,03  4,75 
αT  [°]  70,3  58,4  65,5 
αV  [°]  14,1  15,4  13,2 
α2 (cot αT + cot αV)  13,0  13,3  11,9 
α6 (cot αT – cot αV)  -15,5  -18,4  -14,7 

Det farligaste lastfallet med avseende på tvärkraft och vridmoment är det med maximal 
tvärkraft (sista kolumnen i Tabell 5.14). För detta lastfall är förhållandet mellan ekviva-
lent tvärkraft Vekv och motsvarande moment M/2 enligt Tabell 5.11, M/2Vekv = 9,67 för 
karakteristiska laster. Detta förhållande mellan moment och tvärkraft kan användas för 
att beräkna tillhörande bärförmåga enligt ekvation 3.2, se även Figur 5.11 
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Härav fås de karakteristiska brottvärdena M/2 = M1/2 = 30,96 MNm och Vekv = V1/2 =
3,20 MN. För några andra materialvärden ges resultat i Tabell 5.15. 
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Figur 5.11 Beräkning av maximal bärförmåga för moment M1 och ekvivalent tvär-
kraft V1 enligt plasticitetsteori för karakteristiska material- och lastvär-
den.

Tabell 5.15 Tvärkraftskapacitet enligt plasticitetsteori för ena halvan av lådtvärsnittet. 
Materialdata och lasteffekter enligt Tabell 5.10 respektive Tabell 5.11. 

Medelvärde 1 Karakteristiskt värde 1 Dimensionerande värde
BBK 2 Statistik 3 BBK 2 Statistik 3 BBK 2 Statistik 3 

V0 [MN] (för hela) 10,53 10,58 9,84 9,37 7,13 6,79
M0 [MNm] (för hela) 118,78 111,85 107,34 106,91 77,81 77,51
T0 [MNm] (för hela) 28,39 28,53 26,53 25,25 19,22 18,30
VR [kN] 3 437 3 448 3 202 3 103 2 341 2 268
VS = Vekv [kN] 2 396 2 626 2 857 
MS [kNm] 23 770 25 405 27 040 
VR/VS 1,43 1,44 1,22 1,18 0,82 0,79

Not: 1. Benämningarna ”medelvärde” och ”karakteristiskt värde” avser enbart beräknad bärförmåga 
och den i lastkombinationen ingående trafiklasten. 

 2. Ingående materialdata utvärderad enligt BBK 94. 
 3. Ingående materialdata enligt en statistisk utvärdering av Jeppsson et al (2004). 
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5.8 Tryckfältsteori enligt AASHTO 
Evan Bentz har utvecklat ett förenklat kalkylark för en icke iterativ tvärkrafts-
dimensionering av balkar och pelare baserat på tryckfältsteori och AASHTO (2002). 
Tillämpade exempel för Källösundsbron redovisas i bilaga A. För att metod med mini-
miarmering ska få användas, se Figur 4.1, krävs en minsta mängd bygelarmering enligt 
ekvation 4.3. I detta fall fås med dimensionerande värden enligt BBK: 

'
2 2min 0,083 0,083 31,4 450 mm mm 671 mm m

312
cs

v
yk

fA b
s f

= = =

vilket skall jämföras med Källösundsbrons värde As /s = 524 mm2/m. Bron innehåller 
alltså för lite bygelarmering för att modellen skall kunna tillämpas. Om man ändå 
genomför beräkningen erhålls interaktionsdiagram för moment och tvärkraft enligt 
Figur 5.12 för karakteristiska materialvärden och enligt Figur 5.13 för dimensionerande 
värden. För några andra materialvärden ges resultat i Tabell 5.16. 
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Figur 5.12 Interaktionsdiagram enligt AASHTO baserat på karakteristiska material-
värden enligt BBK.
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Figur 5.13 Interaktionsdiagram enligt AASHTO baserat på dimensionerande materi-
alvärden enligt BBK. 

Tabell 5.16 Tvärkraftskapacitet enligt AASHTO för ena halvan av lådtvärsnittet. Ma-
terialdata och laster enligt Tabell 5.10 och Tabell 5.11. 

Medelvärde 1 Karakteristiskt värde 1 Dimensionerande värde
BBK 2 Statistik 3 BBK 2 Statistik 3 BBK 2 Statistik 3 

V0 [kN] 5 201 5 084 5 144 4 330 3 310 2 818
M0 [kNm] 56 999 57 068 48 583 48 370 35 217 35 068
VR [kN] 3 451 3 437 3 277 3 107 2 465 2 293
MR [kNm] 34 232 34 096 31 691 30 047 23 316 21 689
VS = Vekv [kN] 2 396 2 626 2 857 
MS [kNm] 23 770 25 405 27 040 
VR/VS 1,44 1,43 1,25 1,18 0,86 0,80

Not: 1. Benämningarna ”medelvärde” och ”karakteristiskt värde” avser enbart beräknad bärförmåga 
och den i lastkombinationen ingående trafiklasten. 

 2. Ingående materialdata utvärderad enligt BBK 94. 
 3. Ingående materialdata enligt en statistisk utvärdering av Jeppsson et al (2004). 
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5.9 Tryckfältsteori enligt RESPONSE 
Analysen i Response 2000 har baserats på materialdata utvärderade enligt BBK 94 
(1994) och enligt en statistisk utvärdering, Jeppsson et al (2004). 

Nedan i Figur 5.14 – 5.16 redovisas last-deformationsdiagram beräknade med medel-
värden, karakteristiska värden och dimensionerande materialvärden enligt BBK. Fler re-
sultat från beräkningen redovisas i bilaga B. 

I beräkningarna görs först en initiell pålastning med egentyngd inklusive beläggning. 
Med värden enligt Tabell 5.9 fås 

( )
( ) ( )

0,5 31 400,0 7 086,4 19 243,4 kNm, och

2 2 750,5 82,8 9,1 2 780,8 598,1 2 1 781,0 kN
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Därefter läggs trafiklasten på stegvis tillsammans med övriga variabla laster. För t.ex. 
dimensionerande laster får ur Tabell 5.11 att lasterna ökar proportionellt mot 

ΔM = 27 040 – 19 243 = 7 797 kNm 
ΔVekv = 2 857 – 1 781 = 1 076 kN 
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Figur 5.14 Samband mellan tvärkraft V och skjuvtöjning γ, beräknad enligt modifie-
rad tryckfältsteori med programmet Response, Bentz (2000). Materialdata 
motsvarar medelvärden utvärderade enligt BBK 94 (1994). Konstruktio-
nen uppträder elastiskt upp till tvärkraftskapaciteten V =
2 701 kN (punkt B). Största tvärkraftskapacitet V i figuren är 2 967 kN 
(punkt C). 
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Figur 5.15 Samband mellan tvärkraft V och skjuvtöjning γ, beräknad enligt modifie-
rad tryckfältsteori med programmet Response, Bentz (2000). Materialdata 
motsvarar karakteristiska värden utvärderade enligt BBK 94 (1994). Kon-
struktionen uppträder elastiskt upp till tvärkraftskapaciteten V = 2 624 kN 
(punkt B). Största tvärkraftskapacitet V i figur är 2 898 kN (punkt C). 
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Figur 5.16 Samband mellan tvärkraft V och skjuvtöjning γ beräknad enligt modifierad 
tryckfältsteori med programmet Response, Bentz (2000). Materialdata 
motsvarar dimensionerande värden utvärderade enligt BBK 94 (1994). 
Största tvärkraftskapacitet V i figur är 1 935 kN (punkt C). Med hjälp av 
tryckzonens lutning kan tvärkraftskapaciteten ökas med 479 kN till VR =
2 414 kN vilket utgör ungefär 84 % av verkande tvärkraft VS.
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Av Figur 5.14 framgår att konstruktionen för medelvärden på materialdata uppträder 
elastiskt upp till V = 2 701 kN i punkten B, varefter livskjuvsprickor utbildas i övre de-
len av balklivet för att i ett senare skede övergå till böjskjuvsprickor, se inlagd sprick-
bild. Maximivärdet vid brott uppträder sedan för V = 2 967 kN i punkten C. 

För karakteristiska materialdata uppträder konstruktionen elastiskt upp till V = 2 624 kN 
(punkt B i Figur 5.15), varefter sprickförloppet liknar den för medelvärden. Maximivär-
det vid brott uppträder sedan för V = 2 898 kN i punkten C. 

För dimensionerande materialdata uppträder konstruktionen elastiskt upp till V = 1 764 
kN (punkt A i Figur 5.16), varefter livskjuvsprickor utbildas i övre delen av balklivet. 
Maximivärdet uppträder sedan vid V = 1 935 kN i punkten C. Det slutliga brottet som 
sker i form av tryckbrott, utan att böjskjuvsprickor har uppträtt, uppstår vid en något 
lägre tvärkraftskapacitet V = 1 832 kN i punkten D, dock vid relativt stora skjuvdefor-
mationer. 

I samtliga figurer motsvarar punkten A tvärkraftskapaciteten 1 781 kN vid en initiell be-
lastning med permanenta laster (egenvikt + beläggning) tillsammans med förspännings-
kraften, se även figurer med indata i Bilaga B. 

I Tabell 5.17 jämförs uppnådd tvärkraftskapacitet för halva lådtvärsnittet då analysen 
baserats på materialparametrar i form av medelvärden, karakteristiska värden och di-
mensionerande värden från respektive utvärdering. Mer detaljerade beräkningar redovi-
sas i Puurula (2004). 

Tabell 5.17 Tvärkraftskapacitet enligt tryckfältsteori och Response för ena halvan av 
lådtvärsnittet. Materialvärden och lasteffekter enligt Tabell 5.10 respekti-
ve Tabell 5.11. 

Medelvärde 1 Karakteristiskt värde 1 Dimensionerande värde
BBK 2 Statistik 3 BBK 2 Statistik 3 BBK 2 Statistik 3 

VRd [kN] 2 967 3 022 2 898 2 602 1 935 1 764
Fc [kN] 7 251 7 371 7 088 6 410 4 918 4 715
Vi [kN] 706 717 690 624 479 459
VR = VRd + Vi [kN] 3 673 3 739 3 588 3 226 2 414 2 223
VS = Vekv [kN] 2 396 2 626 2 857 

VR/VS 1,53 1,56 1,37 1,23 0,84 0,78
Not: 1. Benämningarna ”medelvärde” och ”karakteristiskt värde” avser enbart beräknad bärförmåga 

och den i lastkombinationen ingående trafiklasten. 
 2. Ingående materialdata utvärderad enligt BBK 94. 
 3. Ingående materialdata enligt en statistisk utvärdering av Jeppsson et al (2004). 
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I Figur 5.17 redovisas en beräkning gjord i Response enligt den amerikanska normen 
AASHTO-99 baserad på dimensionerande materialvärden enligt BBK. I figuren finns 
även resultaten enligt Response inlagda. Det initiella laststeget startar vid V = 1 764 kN 
vilket är något lägre än det föreskrivna V = 1 781 kN. Skillnaden beror troligen på pro-
grammet vid sin iterativa lösningsprocess inte nått exakt det föreskrivna tvärkraftsvär-
det. Slutresultatet enligt Response överensstämmer med det i Figur 5.16 och i Bilaga 
B.3.
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Figur 5.17 M-V Interaktionsdiagram enligt AASHTO - 99 från programmet Response. 
Markering ”AASHTO” motsvaras av maximal ekvivalent tvärkrafts-
kapacitet Vu och momentkapacitet Mu enligt AASHTO – 99, och marke-
ringen ”Response” enligt Response, Bentz (2000). Beräkningen enligt 
AASHTO 99 är på säkra sidan i förhållande till Response, medan beräk-
ningen enligt response är på säkra sidan i förhållande till interaktionsdia-
grammet. Beräkningen är baserad på dimensionerande värden med mate-
rialvärden enligt BBK 94 (1994). 

Resultatet enligt AASHTO-99 skiljer sig åt mot det som redovisas i Figur 5.13 beroende 
på att lastförhållandet M/2Vekv angivits olika. I Figur 5.17 blir lastförhållandet summan 
av kvoten som angivits för den initiellt pålagda lasten och den som angivits för den 
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stegvis pålagda lasten för beräkningen med Response, medan kvoten i Figur 5.13 angi-
vits enligt framräknat lastförhållande i Tabell 5.11. 
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6 Jämförelser och diskussion 

6.1 Sprickbildning
Den smala längsgående spricka som konstaterats i övergången mellan farbaneplattan 
och södra balklivet i västra ändspannet kan delvis bero på temperaturspänningar. Vid 
utredning av sprickbildning i Gröndalsbron i Stockholm har Joost Walraven (2002) pe-
kat på risken för temperatursprickor. Om livet antas fast inspänt i flänsarna kan tvångs-
momentet M för att motverka temperaturkrökningen κ för Källösundsbron skrivas som 

 M = EI⋅κ = EI⋅αT⋅ΔT/d

där EI är böjstyvheten = Ebh3/12 = 40·1·0,453/12 = 0,304 GNm2/m 
αT är temperaturutvidgningskoefficienten = 10-5/grad 

 ΔT är temperaturdifferensen över livet, säg 15 °C mellan en soluppvärmd ytter-
sida och en svalare insida. 

d är väggtjockleken = 0,45 m 

Med insatta värden fås krökningen κ = 0,333 1/km, tvångsmomentet M = 101,25 
kNm/m och spänningen σ = M/6bh2 = 3 MPa. Detta överskrider betongens böjdraghåll-
fasthet vars medelvärde är c.a. 2,9 MPa enligt avsnitt 5.2.4. 

Vid Alnöbron i Sundsvall erhölls några år efter brons färdigställande en längsgående 
spricka i nedre delen av flera av de liv som vetter mot söder. Bron uppfördes under ti-
den 1961-64 och är av en liknande typ som Källösundsbron. Sprickbildningen utreddes 
av Lars Östlund (1987). Han fann att den skulle kunna orsakas av samverkande tempe-
raturgradient, vridmoment samt inverkan av den undre plattans tyngd och avlänkning av 
tryckkrafterna. Bron förstärktes efter utredningen med spännstag som borrades genom 
liven från ö.k. farbaneplatta till u.k. bottenplatta. 

För Källösundsbron gäller att modifierad tryckfältsteori enligt Response ger en möjlig-
het att beräkna sprickutveckling och sprickbredder. Med karakteristiska värden som 
närmast svarar mot bruksgränstillståndet fås att konstruktionen förblir osprucken med 
pålagd trafiklast. Detta framgår av Figur 5.15 där man ser att balken spricker upp vid 
punkt B vilket motsvarar V = 2 624 (utan beaktande av den lutande tryckkraftens positi-
va inverkan som motsvarar c.a. 500 kN). Detta skall jämföras med aktuell maximal last-
effekt som är VS = 2 626 kN. 
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Vid maximikapaciteten VR = 3 588 kN ger Response sprickbredder om c.a. 1,1 mm i li-
vets övre delar och c.a. 0,03 mm i överkant platta. 

Att Källösundsbron saknar tvärkraftssprickor i liven, trots ringa tvärkraftsarmering, är 
en stark indikation på att bron fungerar på tillfredsställande sätt för nu förekommande 
laster.

6.2 Bärförmåga 
Lasteffekten S när tvärkraften är störst i ena hälften av lådtvärsnittet i fack 3-4 i snitt s =
29,5 m i Källösundsbron (se Figur 5.2), jämförs i Tabell 6.1 med beräknad bärförmåga 
R enligt de olika modeller som redovisas i avsnitt 5. 

Av tabellen framgår att den probabilistiska lastutvärderingen sänker den dimensione-
rande lasten i förhållande till den deterministiska beräkningen med 9 %  
((2 857 – 2 594)/2 857 = 0,09). 

De två använda grupperna av materialvärden (BBK och statistisk metod) ger samma 
storleksordning på bärförmågan vid användning av medelvärden medan däremot BBK-
värdena ger högre bärförmåga vid användning av karakteristiska och dimensionerande 
värden. En förklaring till detta är att vid den statistiska utvärderingen av karakteristiska 
och dimensionerande materialvärden har en sammanvägning skett med en serie äldre 
svenska data sammanställda av Degerman (1981). Betongens mognadsutveckling (håll-
fasthetsökning) har härvid beaktats på ett konservativt sätt. En relativt stor spridning i 
resultaten från de äldre armeringsprovningarna drar också ner värdena. 

När man jämför de fem beräkningsmodellerna finner man för dimensionerande värden
att BBK 94 i allmänhet ger högst resultat, följt av Response, AASHTO och plasticitets-
teori medan EC 2-1 ger lägst resultat. AASHTO kan egentligen inte tillämpas eftersom 
bygelarmeringsmängden är för låg. För medelvärden och karakteristiska värden är 
mängden tvärkraftsarmering för liten för att den skall vara statiskt verksam enligt BBK. 
Detta drar ner bärförmågan och vid en jämförelse av de fem beräkningsmodellerna ger 
Response i allmänhet något högre bärförmåga än BBK, AASHTO och plasticitetsteori,
som ger likartade resultat. Även här ger EC2-1 lägst resultat. 

Som framgår av Tabell 6.1 är det beräknade dimensioneringsvärdet för kapaciteten i 
allmänhet lägre än den krävda för de olika modellerna. Det enda undantaget är BBK 94 
som ger en bärförmåga som överstiger lasteffekten, R > S för tre fall: deterministisk last 
och materialdata enligt BBK (dock ej för fallet med statistiskt utvärderade materialdata) 
samt för de två fallen med probabilistisk last. Övriga använda modeller ger alla att bär-
förmågan är något otillräcklig, R < S. Response, AASHTO och plasticitetsteori ger un-
gefär likartade resultat R/S = 0,79 - 0,86 för deterministiska laster och 0,88 - 0,95 för 
probabilistiska laster. Med EC 2-1 fås lägst bärighet, R/S = 0,53 - 0,56 och 0,58 - 0,62 
för deterministiska respektive probabilistiska laster. 
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Tabell 6.1 Jämförelse mellan lasteffekten S och bärförmågan R enligt olika beräk-
ningsmetoder när boggielasten B = 210 kN och den ekvivalenta tvärkraf-
ten, Vekv för halva tvärsnittet är som störst. Jämförelsen har gjorts för 
formellt beräknade medelvärden, karakteristiska värden och dimensione-
rande värden med två uppsättningar materialparametrar: en som utvärde-
rats enligt BBK 94 (1994) och en som utvärderats med en sannolikhetsba-
serad metod, se Jeppsson et al (2004). 

Lasteffekt, S [kN] Medelvärde 1 Karakteristiskt värde 1 Dimensionerande värde
Deterministisk, Vekv, det 2 396 2 626 2 857 
Probabilistisk, Vekv, prob 2 240 2 414 2 594 
Bärförmåga, R [kN] BBK 2 Statistik 3 BBK 2 Statistik 3 BBK 2 Statistik 3

BBK 94 3 413 3 450 3 402 3 109 3 048 2 835 
EC 2-1 1 951 1 963 1 944 1 818 1 602 1 512 
Plasticitetsteori 3 437 3 448 3 202 3 103 2 341 2 268 
MCFT – AASHTO 4 3 451 3 437 3 277 3 107 2 465 2 293 
MCFT – Response 3 673 3 739 3 588 3 226 2 414 2 223 

R /SDet

BBK 94 1,42 1,44 1,30 1,18 1,07 0,99 
EC 2-1 0,81 0,82 0,74 0,69 0,56 0,53 
Plasticitetsteori 1,43 1,44 1,22 1,18 0,82 0,79 
MCFT – AASHTO 4 1,44 1,43 1,25 1,18 0,86 0,80 
MCFT – Response 1,53 1,56 1,37 1,23 0,84 0,78 

R /SProb

BBK 94 1,52 1,54 1,41 1,29 1,18 1,09 
EC 2-1 0,87 0,88 0,81 0,75 0,62 0,58 
Plasticitetsteori 1,53 1,54 1,33 1,29 0,90 0,88 
MCFT – AASHTO 4 1,54 1,53 1,36 1,29 0,95 0,89 
MCFT – Response 1,64 1,67 1,49 1,34 0,93 0,86 
Not: 1. Benämningarna ”medelvärde” och ”karakteristiskt värde” avser enbart beräknad bärförmåga 

och den i lastkombinationen ingående trafiklasten. 
 2. Ingående materialdata utvärderad enligt BBK 94. 
 3. Ingående materialdata enligt en statistisk utvärdering av Jeppsson et al (2004). 
 4. För liten bygelarmeringsmängd för att metoden skall få tillämpas. 

Mer detaljerade beräkningsresultat redovisas i Puurula (2004) för BBK 94, EC 2-1 och 
MCFT-Response. Tendenserna är likartade de som redovisas här. 
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BBK:s höga bärförmåga beror främst på att spännkraften ger en mycket gynnsam inver-
kan. Denna inverkan är omtvistad och inte empiriskt belagd, annat än för relativt små 
balkar provade i laboratorieskala. EC 2-1 missgynnar balkar med så ringa tvärkraftsar-
mering som för det studerade fallet. EC 2-1 har även en begränsning med avseende på 
tillåten omlagring mellan längsarmering och byglar. I andra jämförelser som gjorts av 
Westerberg (2002b) på mer normalt tvärarmerade tvärsnitt ger BBK och EC 2-1 bättre 
överensstämmelse. 

I den amerikanska ACI-normen diskuterar man för närvarande storlekseffektens inver-
kan, Bazant et al (2004a, b), och man föreslår att storlekseffektens negativa inverkan vid 
stora sektioner skall beaktas. Den svenska beräkningsmodellen i BBK 94 för spännkraf-
tens inverkan ifrågasätts även i de utredningar som gjordes i samband med studiet av 
sprickbildningen i Gröndalsbron av Joost Walraven (2002) och Gert König (2002). 
Denna sprickbildning och dess implikationer har även kommenterats av Lars Hallbjörn 
(2002) och han har handlett ett examensarbete där svenska och europeiska normer jäm-
förs för fyra svenska broar, Surjadi och Arfs (2004): 

− Kropp med max spännvidd 58,3 m, byggd c.a. 1977 c.a. 5 km norr om Helsingborg. 

− Gräsnäs med max spännvidd 35,0 m, byggd c.a. 1999 mellan Köping och Arboga. 

− Vindeln med max spännvidd 54,0 m, byggd c.a. 1997 c.a. 5 mil nordväst om Umeå. 

− Läggesta med max spännvidd 54,0 m, byggd c.a. 1995 c.a. 4 km söder om Mariefred. 

Surjadi och Arfs konstaterar att fackverksmodellen enligt EC2-1 ger avsevärt större 
skjuvarmeringsbehov än additionsprincipen enligt BBK 94 vad avser tvärkraft. Detta 
beror främst på spännkraftens positiva inverkan. För vridarmering är det tvärtom. Sam-
manlagt kräver dock fackverksmodellen mer skjuv/vridarmering kring mellanstöden 
medan skillnaderna i fält är mindre. Om hänsyn tas till bronormens minimiarmerings-
krav överträffar det emellertid ofta det beräknade skjuvarmeringsbehovet och i ett ty-
piskt innerspann täcker det 70 – 80 % av spannets längd. 

Som tidigare nämnts har de svenska beräkningsmodellerna även kommenterats av Lars 
Gustavsson och Rober Ronnebrant (2002) och Bo Westerberg (2002a och b). De pekar 
bl.a. också på de små skillnader som föreligger mellan olika normer om minimiarme-
ringskraven beaktas. 

6.3 Brottförlopp 
Det brott som uppkommer beror delvis på vilket fall som studeras. När medelvärden 
och karakteristiska värden används för materialdata erhålls vid beräkning med Respon-
se, se Figur 5.14 och Figur 5.15, att beräkningen stannar av när betongen spricker upp i 
livet och i flänsens överkanter. Sprickbredden uppgår härvid till c.a. 1 mm i livets över-
kant och till c.a. 0,03 mm i flänsens överkant. 
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När dimensionerande, något lägre materialvärden används erhålls efter maximivärdet en 
i huvudsak horisontell platå varvid sprickvidderna ökar till c.a. 24 mm i livet under 
ökad flytning i byglarna och ett slutligt livtryckbrott i betongen. Lasten är härunder i det 
närmaste konstant, men dock något minskande. Bron har alltså en avsevärd deforma-
tionsförmåga och det är inte orimligt att tänka sig att motsvarande fenomen även kan 
uppträda vid de något högre materialhållfastheterna, som utgörs av medelvärden och ka-
rakteristiska värden. Eftersom bärförmågan sjunker något efter det att maximilasten 
passerats kan brottet under olyckliga omständigheter utvecklas snabbt om ingen omlag-
ring av krafterna äger rum. 

Det kan därför vara intressant att försöka förutse hur ett eventuellt brott skulle komma 
att utvecklas, se Figur 6.1. En eventuell flytled i ett studerat kritiskt snitt för böjning 
(snitt 2,178; s = 8,9 m i fack 2-3, se Jeppsson et al (2004)) bör inte utgöra någon direkt 
säkerhetsrisk för passerande trafik, eftersom det krävs minst två flytleder för att en in-
stabil struktur (mekanism) ska uppstå. Utöver flytningen i det studerade snittet krävs 
alltså flytning i ytterligare ett snitt, se Figur 6.1a. 

I det studerade kritiska snittet för tvärkraft och vridning (snitt 3,59; s = 29,5 m i fack 3-
4) är det mera tveksamt hur stor deformationsförmågan är. Brottet kommer här troligen 
att uppkomma genom kraftig sprickbildning i farbaneplattan och i den mest påkända 
balksidan följt av ett livtryckbrott. En viss nedböjning sker men den motverkas av att 
balken är inspänd i stöd 3 och vridinspänd i leden 4, se Figur 6.1b. Ett ytterligare brott 
kan möjligen inträffa symmetriskt på andra sidan ledan i spannets mittpunkt. Brobanan 
skulle därför knappast rasa ner i Källösundet, utan bli hängande med något ökad defor-
mation. Detta innebär att när ett brott uppkommer i ett kritiskt snitt finns det en viss ro-
busthet i konstruktionen som innebär en extra säkerhet mot personskador. Brottet behö-
ver alltså inte bli av den typ som uppstod när farbanan på den intilliggande Tjörnbron 
seglades på och kapades av lastångaren Star Clipper kl. 01:29 den 18 januari 1980. Fle-
ra bilförare såg då inte att farbanan var borta utan for rätt ut och ner bland isflaken i 
Almösundet och omkom. 

Sammanfattningsvis anser vi att förstärkningsåtgärder är det säkraste alternativet i den 
aktuella tvärsektionen speciellt som man ändå gör ett ingrepp på bron i samband med 
utbyte av kantbalkar. Förstärkningsmetoder behandlas i t.ex. Täljsten (1994, 2002). Ett 
intressant alternativ för ytterligare utvärdering skulle vara att låta bron vara oförstärkt 
och utsätta den för en provbelastning med successivt ökande fordonslast upp till den 
maximala last bron kan antas ha blivit utsatt för tidigare. Relevanta töjningar, deforma-
tioner och eventuellt upplagsreaktioner skulle härvid kunna mätas för att se om de be-
räkningsmodeller som använts modellerar brons verkningssätt på ett korrekt sätt. Vidare 
skulle härigenom en direkt bekräftelse erhållas på hur stor last bron minst kan bära. 
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a)

b) 

8765432Fack: 

8,9 Snitt: 41,5 

Led Led

8765432Fack:

Led Led

29,5 38,378 8,5Snitt: 

Figur 6.1 Tänkbara brottförlopp för de kritiska snitten i a) s = 8,9 i fack 2-3 och i b) 
s = 29,5 m i fack 3-4. Förloppen illustrerar att ett lokalt brott i en balkdel 
inte behöver medföra stora deformationer med påföljande risk för person-
skada, om exempelvis inte bärförmågan även överskrids i stödet 3 för fal-
let a, eller i fack 4-5 för fallet b. Övriga kritiska snitt längs bron är även 
markerade: s = 38,378 m för böjning i fack 2-3; s = 8,5 m för vridning och 
tvärkraft i fack 6-7 och s = 41,5 m för böjning i fack 7-8. De båda snitten i 
brons östra (högra) del är inte lika kritiska som de två snitten i den västra 
(vänstra) delen som studerats i denna rapport. 
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7 Slutsatser

För lådtvärsnitt ger belastning med vridmoment och tvärkraft upphov till samverkande 
skjuvflöden i en av väggarna. Vridmoment och tvärkraft kan där ersättas med en ekviva-
lent tvärkraft Vekv. Bärförmågan för denna ekvivalenta tvärkraft har studerats enligt nu-
varande norm BBK 94, kommande normer EC 2-1 (2003) och BK 04 R (2003) samt 
med tryckfältsteori enligt AASHTO LRFD (2002) och programmet Response, Bentz 
(2000). Följande slutsatser kan dras: 

1. För Källösundsbron gäller att mängden tvärkraftsarmering är mycket låg (ø10 c 
300 i livsidorna). 

2. BBK 94 (1994) ger högst bärförmåga beroende på att spännarmeringen i denna 
norm har en mycket gynnsam inverkan. I de övriga metoderna slår den låga by-
gelarmeringsmängden igenom och indikerar ett sprött brott vid betydligt lägre 
kapacitet.

3. Beräkningarna tyder på att Källösundsbron bör förstärkas i kritiska snitt med av-
seende på samverkande tvärkraft, vridmoment och böjmoment som orsakas av 
lastkombination A med boggielasten B ≥ 210 kN. Ett alternativ kan vara att ge-
nom mätningar skaffa en bättre bild av brons funktion. 

4. Vi rekommenderar att mätningar utförs innan och efter eventuell förstärkning. 
Mätningen innan förstärkningen har till uppgift att dokumentera aktuella påkän-
ningar för ett antal kritiska typfordon med känd boggie-/axellast, för att ge möj-
lighet till jämförelser med framtagna påkänningar från den fördjupade utredning 
som genomförts här. Mätningen innan och efter förstärkningen har tillsammans 
till uppgift att dokumentera uppnådd förstärkningseffekt ur ett säkerhetsperspek-
tiv samt för att ge kunskap inför eventuella framtida uppklassningsbehov av 
andra broar. 

5. Fortsatta studier behöver göras av hur aktuella materialparametrar bestäms. 

6. Fortsatta studier behöver också göras av den modifierade tryckfältsteorin. Dess 
resultat bör jämföras med försök på lådbalkskonstruktioner såväl vad gäller 
bruksstadium (sprickbildning och sprickvidder) som brottstadium. 

7. Fortsatta studier behöver slutligen göras beträffande osäkerheten i studerade 
modeller för att ge underlag för noggrannare sannolikhetsteoretiska bedömning-
ar.
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Bilaga A Bärförmåga enligt AASHTO 2000 

A.1 Tvärkraftskapacitet för ena halvan av lådtvärsnittet, baserat på medelvär-
den utvärderade enligt BBK 94, snitt s = 29,5 m i fack 3-4 

This will calculate the shear strength for a beam that has at least minimum stirrups in it. 
Recall that minimum stirrups in the code are one root of the concrete strength.
That is, a 2500 psi concrete has a minimum stirrup level of 50 psi, but 10,000 psi concrete requires 100 psi of stirrups

Purpose: A non-iterative technique is provided that will doubly interpolate in the tables and calculate the shear strength
for the given level of stirrups and moment to shear ratio.  No macros or goal seeking are used.

Units US customary units or SI metric units.  Internal Calculations are done in US units

Method: The quantity of stirrups is calculated for each cell in the beta-theta table.
for each value of ex, the beta and theta values are interpolated at the provided level of transverse reinforcement
These values are used to calculate moment and shears, and the final answer is interpolated from that.

Usage: Fill in the yellow cells below and the shear strength will show up in the green cells to the right of the yellow ones.
The spreadsheet ends with an interaction diagram.

License: This spreadsheet was written by Evan Bentz, March 1999/Jan 2000.  Permission is given to use, copy, duplicate and dissect this spreadsheet in 
any way.

Limits: This version (so far) has mistakes if phi is anything but 1.0.

Code Values of Beta and Theta
These are taken directly from the spreadsheet used to make the code tables. They are from the 2000 revision of the shear chapter

Theta v/fc' \ ex -0,2 -0,1 -0,05 0 0,125 0,25 0,5 0,75 1 1,5 2
0,075 22,3 20,4 21 21,8 24,3 26,6 30,5 33,7 36,4 40,8 43,9

0,1 18,1 20,4 21,4 22,5 24,9 27,1 30,8 34 36,7 40,8 43,1
0,125 19,9 21,9 22,8 23,7 25,9 27,9 31,4 34,4 37 41 43,2
0,15 21,6 23,3 24,2 25 26,9 28,8 32,1 34,9 37,3 40,5 42,8

0,175 23,2 24,7 25,5 26,2 28 29,7 32,7 35,2 36,8 39,7 42,2
0,2 24,7 26,1 26,7 27,4 29 30,6 32,8 34,5 36,1 39,2 41,7

0,225 26,1 27,3 27,9 28,5 30 30,8 32,3 34 35,7 38,8 41,4
0,25 27,5 28,6 29,1 29,7 30,6 31,3 32,8 34,3 35,8 38,6 41,2

Beta v/fc' \ ex -0,2 -0,1 -0,05 0 0,125 0,25 0,5 0,75 1 1,5 2
0,075 6,32 4,75 4,10 3,75 3,24 2,94 2,59 2,38 2,23 1,95 1,67

0,1 3,79 3,38 3,24 3,14 2,91 2,75 2,50 2,32 2,18 1,93 1,69
0,125 3,18 2,99 2,94 2,87 2,74 2,62 2,42 2,26 2,13 1,90 1,67
0,15 2,88 2,79 2,78 2,72 2,60 2,52 2,36 2,21 2,08 1,82 1,61

0,175 2,73 2,66 2,65 2,60 2,52 2,44 2,28 2,14 1,96 1,71 1,54
0,2 2,63 2,59 2,52 2,51 2,43 2,37 2,14 1,94 1,79 1,61 1,47

0,225 2,53 2,45 2,42 2,40 2,34 2,14 1,86 1,73 1,64 1,51 1,39
0,25 2,39 2,39 2,33 2,33 2,12 1,93 1,70 1,58 1,50 1,38 1,29

Input Parameters
Fill in each yellow cell. Units: m (m or u for Metric or US units)

Material Properties fc' 57 MPa Concrete compressive strength
fy-long 440 MPa Yield strength of longitudinal non-prestressed reinforcement

fp0 777 MPa Jacking stress in prestressing strands (0.7 fpu generally)
fpy 999 MPa "yield" of prestressing strands ( 0.9 fpu generall)

Geometry of section dv 2460 mm Flexural level arm at given section
bv 450 mm Web width 
Ac 1000000 mm2 Concrete area of bottom half of section (for compression in bottom chord)
As 2633 mm2 Non prestressed longitudinal reinforcement

20706,237 Aps 20706 mm2 Prestressed longitudinal reinforcement
stirrups 0,5189 MPa Quantity of stirrups (Av.fy/bw.s)

Vp 0 kN Vertical component of prestressing force

Loading M/V 9,92 m Moment to shear ratio at given section
Nu 0 kN Applied Axial Load (tension = positive)
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Final Capacity
US units SI units

Moment 25101 kip-ft Moment 34045,4 kNm
Shear 771 kips Shear 3432,0 kN 

Converted Parameters from above listing

fc' 8265 psi dv 96,8504 inch
stirrups 75,2405 psi bv 17,7165 inch

EsAp+EpAps 1036252 kips M/V 32,5459 ft
Fe 0,11427 Asfy+Apsfpu 4909,41 kips
As 4,08116 inch2 fy-long 63,8 ksi

Aps 32,0944 inch2 Nu 0 kips
fp0 112,665 ksi phi 1,00 (not tested yet)
fpy 144,855 ksi Vp 0 kips
Ac 1550,03 inch2

Required stirrups
This shows the level of stirrups (in psi) that would be required for each cell of the beta-theta chart, and the given concrete strength
equation =(v_table*fcp-beta_table*SQRT(fcp))*TAN(theta_table)

shear (psi) -0,2 -0,1 -0,05 0 0,125 0,25 0,5 0,75 1 1,5 2
620 19 70 95 112 147 177 226 269 308 382 450
827 158 193 209 224 261 295 357 415 468 562 629

1033 269 306 322 339 381 421 496 567 632 748 827
1240 387 425 444 463 509 555 643 725 800 917 1012
1446 513 554 575 596 647 698 795 883 949 1072 1184
1653 650 695 716 739 794 850 940 1015 1086 1228 1354
1860 798 845 868 891 951 993 1069 1148 1229 1385 1528
2066 962 1008 1032 1057 1108 1150 1232 1312 1392 1549 1706

Interpolate Theta
Each of these values is interpolated from the code charts based on the level of stirrups provided and the required level in the table above.
Take a look at the equations to see how it's done.  The top row is different than all the bottom cells

min 0,0 0,0 21,0 21,8 24,3 26,6 30,5 33,7 36,4 40,8 43,9 top row of table
normal 20,6 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 lower rows

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

final theta 20,6 20,4 21,0 21,8 24,3 26,6 30,5 33,7 36,4 40,8 43,9

Interpolate Beta
This is done the same way as the beta table above

min 0,00 0,00 4,10 3,75 3,24 2,94 2,59 2,38 2,23 1,95 1,67 top row of table
normal 5,29 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lower rows

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

final beta 5,29 4,69 4,10 3,75 3,24 2,94 2,59 2,38 2,23 1,95 1,67
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Final Calculations Controlled by Yield, see notes->

Equation Variable V1 Max M Vs/2+Vp V=0
5.8.3.3-3 Vc 824,9 731,5 640,2 584,7 504,9 458,4 404,5 372,0 347,6 304,2 261,2 261,2 0,1 0,1 kips
5.8.3.3-4 Vs 343,9 347,3 336,5 322,9 286,1 257,9 219,3 193,7 175,2 149,7 134,2 134,2 67,2 0,1 kips
5.8.3.3-1 Vc+Vs+Vp 1168,8 1078,8 976,6 907,6 791,0 716,4 623,7 565,6 522,8 453,9 395,4 395,4 67,3 0,2 kips
5.8.3.3-2 Final V 1168,8 1078,8 976,6 907,6 791,0 716,4 623,7 565,6 522,8 453,9 395,4 395,4 67,3 0,2 kips

Final V (kN) 5201,0 4800,5 4346,0 4039,0 3519,8 3187,9 2775,6 2517,1 2326,6 2019,6 1759,6 1759,6 299,6 0,9 kN

Fe 0,11 0,11 0,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
5.8.3.4.2-2 Moment -12650,1 2838,9 11596,6 20025,3 24204,6 27591,8 33273,5 38305,7 43048,4 52151,9 60979,0

yield theta 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9
5.8.3.5-1 long yield 31261,8 32031,2 32842,5 33364,4 34188,4 34696,1 35311,0 35690,9 35972,6 36444,0 36869,5 36869,5 39621,5 39623,2 kip.ft

Final M -12650,1 2838,9 11596,6 20025,3 24204,6 27591,8 33273,5 35690,9 35972,6 36444,0 36869,5 36869,5 39621,5 39623,2 kip.ft
M/V (ft) -10,8 2,6 11,9 22,1 30,6 38,5 53,3 63,1 68,8 80,3 93,2 93,2 588,5 198115,8 feet
Final M (kNm) -17158,1 3850,6 15729,2 27161,5 32830,1 37424,4 45130,8 48409,7 48791,8 49431,2 50008,3 50008,3 53741,0 53743,3 kNm
M/V (m) -3,3 0,8 3,6 6,7 9,3 11,7 16,3 19,2 21,0 24,5 28,4 28,4 179,4 60385,7 m

Interpolate V
We could do this with the M/V ratio as an interpolation index, but the following way is better for cases near or controlled by yield.
the m and b are the shear intercept and slope of the line on the interaction diagram

m -0,006 -0,012 -0,008 -0,028 -0,022 -0,016 -0,024 -0,152 -0,146 -0,137 ####### -0,119 last
b 1095,3 1111,9 1071,6 1466,7 1324,0 1166,2 1423,3 5991,4 5786,4 5458,7 ####### 4791,0 column
moment 0 0 0 0 25101 0 0 0 0 0 0 0 0 kip.feet
shear 0 0 0 0 771 0 0 0 0 0 0 0 0 kips

Check Max V at M = dv*V
AASHTO has a limit that the M in the equations not be taken as less than V*dv.  To account for this, find shear at that moment and limit answer to that value.

m/v = dv 8,07 feet
moment 0 8202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kip.feet
shear 0 1016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kips

Extra line on plot M 0 8202 kip.feet 0,0 11124,6 kNm
V 1016 1016 kips 4522,2 4522,2 kN

Activate limit on the shear if necessary
ratio of V/limit 0,759 If this is greater than 1, then we have calculated a shear higher than that from M=Vdv and should pro-rate it.
final capacity M 25101 kip.feet

V 771 kips

Interaction Diagram
This is the AASHTO shear-moment interaction diagram for this section with at least minimum stirrups.  The line indicates the given moment to shear ratio.

Loading Line M 0 25101 kip.feet 0,0 34045,4 kNm
V 0 771 kips 0,0 3432,0 kN

AASHTO Interaction Diagram, SI units
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A.2 Tvärkraftskapacitet för ena halvan av lådtvärsnittet, baserat på karakteris-
tiska värden utvärderade enligt BBK 94, s = 29,5 m i fack 3-4 

This will calculate the shear strength for a beam that has at least minimum stirrups in it. 
Recall that minimum stirrups in the code are one root of the concrete strength.
That is, a 2500 psi concrete has a minimum stirrup level of 50 psi, but 10,000 psi concrete requires 100 psi of stirrups

Purpose: A non-iterative technique is provided that will doubly interpolate in the tables and calculate the shear strength
for the given level of stirrups and moment to shear ratio.  No macros or goal seeking are used.

Units US customary units or SI metric units.  Internal Calculations are done in US units

Method: The quantity of stirrups is calculated for each cell in the beta-theta table.
for each value of ex, the beta and theta values are interpolated at the provided level of transverse reinforcement
These values are used to calculate moment and shears, and the final answer is interpolated from that.

Usage: Fill in the yellow cells below and the shear strength will show up in the green cells to the right of the yellow ones.
The spreadsheet ends with an interaction diagram.

License: This spreadsheet was written by Evan Bentz, March 1999/Jan 2000.  Permission is given to use, copy, duplicate and dissect this spreadsheet in 
any way.

Limits: This version (so far) has mistakes if phi is anything but 1.0.

Code Values of Beta and Theta
These are taken directly from the spreadsheet used to make the code tables. They are from the 2000 revision of the shear chapter

Theta v/fc' \ ex -0,2 -0,1 -0,05 0 0,125 0,25 0,5 0,75 1 1,5 2
0,075 22,3 20,4 21 21,8 24,3 26,6 30,5 33,7 36,4 40,8 43,9

0,1 18,1 20,4 21,4 22,5 24,9 27,1 30,8 34 36,7 40,8 43,1
0,125 19,9 21,9 22,8 23,7 25,9 27,9 31,4 34,4 37 41 43,2
0,15 21,6 23,3 24,2 25 26,9 28,8 32,1 34,9 37,3 40,5 42,8

0,175 23,2 24,7 25,5 26,2 28 29,7 32,7 35,2 36,8 39,7 42,2
0,2 24,7 26,1 26,7 27,4 29 30,6 32,8 34,5 36,1 39,2 41,7

0,225 26,1 27,3 27,9 28,5 30 30,8 32,3 34 35,7 38,8 41,4
0,25 27,5 28,6 29,1 29,7 30,6 31,3 32,8 34,3 35,8 38,6 41,2

Beta v/fc' \ ex -0,2 -0,1 -0,05 0 0,125 0,25 0,5 0,75 1 1,5 2
0,075 6,32 4,75 4,10 3,75 3,24 2,94 2,59 2,38 2,23 1,95 1,67

0,1 3,79 3,38 3,24 3,14 2,91 2,75 2,50 2,32 2,18 1,93 1,69
0,125 3,18 2,99 2,94 2,87 2,74 2,62 2,42 2,26 2,13 1,90 1,67
0,15 2,88 2,79 2,78 2,72 2,60 2,52 2,36 2,21 2,08 1,82 1,61

0,175 2,73 2,66 2,65 2,60 2,52 2,44 2,28 2,14 1,96 1,71 1,54
0,2 2,63 2,59 2,52 2,51 2,43 2,37 2,14 1,94 1,79 1,61 1,47

0,225 2,53 2,45 2,42 2,40 2,34 2,14 1,86 1,73 1,64 1,51 1,39
0,25 2,39 2,39 2,33 2,33 2,12 1,93 1,70 1,58 1,50 1,38 1,29

Input Parameters
Fill in each yellow cell. Units: m (m or u for Metric or US units)

Material Properties fc' 56,5 MPa Concrete compressive strength
fy-long 422 MPa Yield strength of longitudinal non-prestressed reinforcement

fp0 700 MPa Jacking stress in prestressing strands (0.7 fpu generally)
fpy 900 MPa "yield" of prestressing strands ( 0.9 fpu generall)

Geometry of section dv 2460 mm Flexural level arm at given section
bv 450 mm Web width 
Ac 1000000 mm2 Concrete area of bottom half of section (for compression in bottom chord)
As 2633 mm2 Non prestressed longitudinal reinforcement

Aps 20706 mm2 Prestressed longitudinal reinforcement
stirrups 0,501 MPa Quantity of stirrups (Av.fy/bw.s)

Vp 0 kN Vertical component of prestressing force

Loading M/V 9,67 m Moment to shear ratio at given section
Nu 0 kN Applied Axial Load (tension = positive)
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Final Capacity
US units SI units

Moment 23365 kip-ft Moment 31691,7 kNm
Shear 736 kips Shear 3277,3 kN 

Converted Parameters from above listing

fc' 8192,5 psi dv 96,8504 inch
stirrups 72,645 psi bv 17,7165 inch

EsAp+EpAps 1036252 kips M/V 31,7257 ft
Fe 0,11472 Asfy+Apsfpu 4438,04 kips
As 4,08116 inch2 fy-long 61,19 ksi

Aps 32,0944 inch2 Nu 0 kips
fp0 101,5 ksi phi 1,00 (not tested yet)
fpy 130,5 ksi Vp 0 kips
Ac 1550,03 inch2

Required stirrups
This shows the level of stirrups (in psi) that would be required for each cell of the beta-theta chart, and the given concrete strength
equation =(v_table*fcp-beta_table*SQRT(fcp))*TAN(theta_table)

shear (psi) -0,2 -0,1 -0,05 0 0,125 0,25 0,5 0,75 1 1,5 2
614 17 69 93 110 145 174 224 266 304 378 445
819 156 191 206 221 258 292 354 411 464 556 623

1024 267 303 319 335 377 417 491 561 626 740 819
1229 383 420 439 458 504 550 637 718 792 909 1003
1434 509 549 570 590 641 692 788 875 940 1062 1173
1639 644 688 709 732 786 842 931 1006 1076 1217 1341
1843 791 837 860 883 942 984 1059 1138 1218 1372 1514
2048 954 999 1022 1048 1097 1139 1220 1300 1379 1535 1691

Interpolate Theta
Each of these values is interpolated from the code charts based on the level of stirrups provided and the required level in the table above.
Take a look at the equations to see how it's done.  The top row is different than all the bottom cells

min 0,0 0,0 21,0 21,8 24,3 26,6 30,5 33,7 36,4 40,8 43,9 top row of table
normal 20,6 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 lower rows

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

final theta 20,6 20,4 21,0 21,8 24,3 26,6 30,5 33,7 36,4 40,8 43,9

Interpolate Beta
This is done the same way as the beta table above

min 0,00 0,00 4,10 3,75 3,24 2,94 2,59 2,38 2,23 1,95 1,67 top row of table
normal 5,31 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lower rows

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

final beta 5,31 4,70 4,10 3,75 3,24 2,94 2,59 2,38 2,23 1,95 1,67
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Final Calculations Controlled by Yield, see notes->

Equation Variable V1 Max M Vs/2+Vp V=0
5.8.3.3-3 Vc 824,5 730,4 637,3 582,1 502,7 456,4 402,7 370,3 346,1 302,9 260,0 260,0 0,1 0,1 kips
5.8.3.3-4 Vs 331,4 335,3 324,9 311,8 276,2 249,0 211,7 187,0 169,2 144,5 129,6 129,6 64,9 0,1 kips
5.8.3.3-1 Vc+Vs+Vp 1155,9 1065,7 962,2 893,9 778,9 705,5 614,4 557,3 515,3 447,4 389,6 389,6 65,0 0,2 kips
5.8.3.3-2 Final V 1155,9 1065,7 962,2 893,9 778,9 705,5 614,4 557,3 515,3 447,4 389,6 389,6 65,0 0,2 kips

Final V (kN) 5143,6 4742,5 4281,9 3978,0 3466,0 3139,3 2734,1 2480,1 2292,9 1990,7 1733,9 1733,9 289,3 0,9 kN

Fe 0,11 0,11 0,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
5.8.3.4.2-2 Moment -15267,2 145,3 8884,6 17271,6 21420,5 24787,7 30445,4 35464,0 40197,8 49290,2 58111,2

yield theta 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9
5.8.3.5-1 long yield 27513,4 28286,0 29110,4 29628,3 30444,1 30946,0 31553,3 31928,3 32206,4 32672,5 33094,2 33094,2 35817,2 35818,8 kip.ft

Final M -15267,2 145,3 8884,6 17271,6 21420,5 24787,7 30445,4 31928,3 32206,4 32672,5 33094,2 33094,2 35817,2 35818,8 kip.ft
M/V (ft) -13,2 0,1 9,2 19,3 27,5 35,1 49,6 57,3 62,5 73,0 84,9 84,9 551,0 179094,2 feet
Final M (kNm) -20707,8 197,0 12050,8 23426,5 29054,0 33621,0 41295,0 43306,3 43683,5 44315,7 44887,7 44887,7 48581,0 48583,2 kNm
M/V (m) -4,0 0,0 2,8 5,9 8,4 10,7 15,1 17,5 19,1 22,3 25,9 25,9 167,9 54587,9 m

Interpolate V
We could do this with the M/V ratio as an interpolation index, but the following way is better for cases near or controlled by yield.
the m and b are the shear intercept and slope of the line on the interaction diagram

m -0,006 -0,012 -0,008 -0,028 -0,022 -0,016 -0,038 -0,151 -0,146 -0,137 ####### -0,119 last
b 1066,6 1067,5 1034,6 1372,9 1245,9 1104,4 1786,0 5387,9 5207,2 4919,1 ####### 4335,1 column
moment 0 0 0 0 23365 0 0 0 0 0 0 0 0 kip.feet
shear 0 0 0 0 736 0 0 0 0 0 0 0 0 kips

Check Max V at M = dv*V
AASHTO has a limit that the M in the equations not be taken as less than V*dv.  To account for this, find shear at that moment and limit answer to that value.

m/v = dv 8,07 feet
moment 0 7864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kip.feet
shear 0 974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kips

Extra line on plot M 0 7864 kip.feet 0,0 10665,8 kNm
V 974 974 kips 4335,7 4335,7 kN

Activate limit on the shear if necessary
ratio of V/limit 0,756 If this is greater than 1, then we have calculated a shear higher than that from M=Vdv and should pro-rate it.
final capacity M 23365 kip.feet

V 736 kips

Interaction Diagram
This is the AASHTO shear-moment interaction diagram for this section with at least minimum stirrups.  The line indicates the given moment to shear ratio.

Loading Line M 0 23365 kip.feet 0,0 31691,7 kNm
V 0 736 kips 0,0 3277,3 kN

AASHTO Interaction Diagram, SI units
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A.3 Tvärkraftskapacitet för ena halvan av lådtvärsnittet, baserat på dimensio-
nerande värden utvärderade enligt BBK 94, s = 29,5 m i fack 3-4 

This will calculate the shear strength for a beam that has at least minimum stirrups in it. 
Recall that minimum stirrups in the code are one root of the concrete strength.
That is, a 2500 psi concrete has a minimum stirrup level of 50 psi, but 10,000 psi concrete requires 100 psi of stirrups

Purpose: A non-iterative technique is provided that will doubly interpolate in the tables and calculate the shear strength
for the given level of stirrups and moment to shear ratio.  No macros or goal seeking are used.

Units US customary units or SI metric units.  Internal Calculations are done in US units

Method: The quantity of stirrups is calculated for each cell in the beta-theta table.
for each value of ex, the beta and theta values are interpolated at the provided level of transverse reinforcement
These values are used to calculate moment and shears, and the final answer is interpolated from that.

Usage: Fill in the yellow cells below and the shear strength will show up in the green cells to the right of the yellow ones.
The spreadsheet ends with an interaction diagram.

License: This spreadsheet was written by Evan Bentz, March 1999/Jan 2000.  Permission is given to use, copy, duplicate and dissect this spreadsheet in 
any way.

Limits: This version (so far) has mistakes if phi is anything but 1.0.

Code Values of Beta and Theta
These are taken directly from the spreadsheet used to make the code tables. They are from the 2000 revision of the shear chapter

Theta v/fc' \ ex -0,2 -0,1 -0,05 0 0,125 0,25 0,5 0,75 1 1,5 2
0,075 22,3 20,4 21 21,8 24,3 26,6 30,5 33,7 36,4 40,8 43,9

0,1 18,1 20,4 21,4 22,5 24,9 27,1 30,8 34 36,7 40,8 43,1
0,125 19,9 21,9 22,8 23,7 25,9 27,9 31,4 34,4 37 41 43,2
0,15 21,6 23,3 24,2 25 26,9 28,8 32,1 34,9 37,3 40,5 42,8

0,175 23,2 24,7 25,5 26,2 28 29,7 32,7 35,2 36,8 39,7 42,2
0,2 24,7 26,1 26,7 27,4 29 30,6 32,8 34,5 36,1 39,2 41,7

0,225 26,1 27,3 27,9 28,5 30 30,8 32,3 34 35,7 38,8 41,4
0,25 27,5 28,6 29,1 29,7 30,6 31,3 32,8 34,3 35,8 38,6 41,2

Beta v/fc' \ ex -0,2 -0,1 -0,05 0 0,125 0,25 0,5 0,75 1 1,5 2
0,075 6,32 4,75 4,10 3,75 3,24 2,94 2,59 2,38 2,23 1,95 1,67

0,1 3,79 3,38 3,24 3,14 2,91 2,75 2,50 2,32 2,18 1,93 1,69
0,125 3,18 2,99 2,94 2,87 2,74 2,62 2,42 2,26 2,13 1,90 1,67
0,15 2,88 2,79 2,78 2,72 2,60 2,52 2,36 2,21 2,08 1,82 1,61

0,175 2,73 2,66 2,65 2,60 2,52 2,44 2,28 2,14 1,96 1,71 1,54
0,2 2,63 2,59 2,52 2,51 2,43 2,37 2,14 1,94 1,79 1,61 1,47

0,225 2,53 2,45 2,42 2,40 2,34 2,14 1,86 1,73 1,64 1,51 1,39
0,25 2,39 2,39 2,33 2,33 2,12 1,93 1,70 1,58 1,50 1,38 1,29

Input Parameters
Fill in each yellow cell. Units: m (m or u for Metric or US units)

Material Properties fc' 31,4 MPa Concrete compressive strength
fy-long 305 MPa Yield strength of longitudinal non-prestressed reinforcement

fp0 507,5 MPa Jacking stress in prestressing strands (0.7 fpu generally)
fpy 652,5 MPa "yield" of prestressing strands ( 0.9 fpu generall)

Geometry of section dv 2460 mm Flexural level arm at given section
bv 450 mm Web width 
Ac 1000000 mm2 Concrete area of bottom half of section (for compression in bottom chord)
As 2633 mm2 Non prestressed longitudinal reinforcement

Aps 20706 mm2 Prestressed longitudinal reinforcement
stirrups 0,363 MPa Quantity of stirrups (Av.fy/bw.s)

Vp 0 kN Vertical component of prestressing force

Loading M/V 9,46 m Moment to shear ratio at given section
Nu 0 kN Applied Axial Load (tension = positive)
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Final Capacity
US units SI units

Moment 17190 kip-ft Moment 23315,8 kNm
Shear 554 kips Shear 2464,7 kN 

Converted Parameters from above listing

fc' 4553 psi dv 96,8504 inch
stirrups 52,635 psi bv 17,7165 inch

EsAp+EpAps 1036252 kips M/V 31,0367 ft
Fe 0,14808 Asfy+Apsfpu 3217,02 kips
As 4,08116 inch2 fy-long 44,225 ksi

Aps 32,0944 inch2 Nu 0 kips
fp0 73,5875 ksi phi 1,00 (not tested yet)
fpy 94,6125 ksi Vp 0 kips
Ac 1550,03 inch2

Required stirrups
This shows the level of stirrups (in psi) that would be required for each cell of the beta-theta chart, and the given concrete strength
equation =(v_table*fcp-beta_table*SQRT(fcp))*TAN(theta_table)

shear (psi) -0,2 -0,1 -0,05 0 0,125 0,25 0,5 0,75 1 1,5 2
341 -35 8 25 35 56 72 98 120 141 181 220
455 65 85 93 101 120 138 171 201 230 280 319
569 128 148 156 165 187 208 248 285 320 383 428
683 194 213 223 233 257 282 329 372 413 478 531
797 263 284 295 306 333 361 413 460 497 566 628
911 337 361 372 384 414 444 494 536 576 654 723

1024 418 443 456 468 500 525 568 612 656 742 820
1138 509 533 546 559 588 613 659 704 748 834 920

Interpolate Theta
Each of these values is interpolated from the code charts based on the level of stirrups provided and the required level in the table above.
Take a look at the equations to see how it's done.  The top row is different than all the bottom cells

min 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 26,6 30,5 33,7 36,4 40,8 43,9 top row of table
normal 18,6 20,4 21,2 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 lower rows

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

final theta 18,6 20,4 21,2 22,0 24,3 26,6 30,5 33,7 36,4 40,8 43,9

Interpolate Beta
This is done the same way as the beta table above

min 0,00 0,00 0,00 0,00 3,24 2,94 2,59 2,38 2,23 1,95 1,67 top row of table
normal 4,11 3,95 3,75 3,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lower rows

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

final beta 4,11 3,95 3,75 3,59 3,24 2,94 2,59 2,38 2,23 1,95 1,67
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Final Calculations Controlled by Yield, see notes->

Equation Variable V1 Max M Vs/2+Vp V=0
5.8.3.3-3 Vc 475,7 457,0 434,1 415,5 374,7 340,3 300,2 276,1 258,0 225,8 193,8 193,8 0,1 0,1 kips
5.8.3.3-4 Vs 268,0 243,0 233,4 223,8 200,1 180,4 153,4 135,5 122,6 104,7 93,9 93,9 47,1 0,1 kips
5.8.3.3-1 Vc+Vs+Vp 743,7 700,0 667,4 639,3 574,9 520,7 453,6 411,6 380,6 330,5 287,8 287,8 47,2 0,2 kips
5.8.3.3-2 Final V 743,7 700,0 667,4 639,3 574,9 520,7 453,6 411,6 380,6 330,5 287,8 287,8 47,2 0,2 kips

Final V (kN) 3309,5 3114,9 2970,1 2845,0 2558,1 2317,1 2018,5 1831,5 1693,6 1470,6 1280,5 1280,5 209,8 0,9 kN

Fe 0,15 0,15 0,15 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
5.8.3.4.2-2 Moment -12434,3 169,6 6455,7 12670,3 16013,9 19046,6 24317,0 29115,9 33704,9 42606,5 51308,3

yield theta 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9
5.8.3.5-1 long yield 20850,2 21111,8 21344,5 21540,3 21981,6 22353,3 22802,8 23080,2 23285,9 23631,3 23944,3 23944,3 25962,4 25964,1 kip.ft

Final M -12434,3 169,6 6455,7 12670,3 16013,9 19046,6 22802,8 23080,2 23285,9 23631,3 23944,3 23944,3 25962,4 25964,1 kip.ft
M/V (ft) -16,7 0,2 9,7 19,8 27,9 36,6 50,3 56,1 61,2 71,5 83,2 83,2 550,6 129820,6 feet
Final M (kNm) -16865,4 230,0 8756,3 17185,5 21720,7 25834,0 30928,8 31305,1 31584,1 32052,5 32477,1 32477,1 35214,4 35216,7 kNm
M/V (m) -5,1 0,1 2,9 6,0 8,5 11,1 15,3 17,1 18,6 21,8 25,4 25,4 167,8 39569,3 m

Interpolate V
We could do this with the M/V ratio as an interpolation index, but the following way is better for cases near or controlled by yield.
the m and b are the shear intercept and slope of the line on the interaction diagram

m -0,003 -0,005 -0,005 -0,019 -0,018 -0,018 -0,152 -0,151 -0,145 -0,136 ####### -0,119 last
b 700,6 700,9 696,7 883,6 860,9 861,0 3908,3 3888,2 3759,4 3554,7 ####### 3142,4 column
moment 0 0 0 0 17190 0 0 0 0 0 0 0 0 kip.feet
shear 0 0 0 0 554 0 0 0 0 0 0 0 0 kips

Check Max V at M = dv*V
AASHTO has a limit that the M in the equations not be taken as less than V*dv.  To account for this, find shear at that moment and limit answer to that value.

m/v = dv 8,07 feet
moment 0 5430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kip.feet
shear 0 673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kips

Extra line on plot M 0 5430 kip.feet 0,0 7364,7 kNm
V 673 673 kips 2993,8 2993,8 kN

Activate limit on the shear if necessary
ratio of V/limit 0,823 If this is greater than 1, then we have calculated a shear higher than that from M=Vdv and should pro-rate it.
final capacity M 17190 kip.feet

V 554 kips

Interaction Diagram
This is the AASHTO shear-moment interaction diagram for this section with at least minimum stirrups.  The line indicates the given moment to shear ratio.

Loading Line M 0 17190 kip.feet 0,0 23315,8 kNm
V 0 554 kips 0,0 2464,7 kN

AASHTO Interaction Diagram, SI units
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Bilaga B Bärförmåga enligt Response 2000 

B.1 Beräkning med medelvärden för snitt s = 29,5 m i fack 3-4 
I Figur B.1 redovisas indata i form av figurer som illustrerar tvärsnittets utformning och 
de konstitutiva sambanden för betong samt slak- och spännarmering. 

Figur B.1 Indatafönster i Response med materialvärden motsvarande medelvärden 
utvärderade enligt BBK 94. 

De konstitutiva sambanden bygger på indata som matas in i tabeller där man för t.ex. ett 
I-tvärsnitt anger: 

Geometri: btop, h, bweb, tbot, bbot,
Betongegenskaper: Cylinder Strength, MPa; Tensile Strength, MPa; Peak Strain, 
mm/m; Aggregate Size, mm; Tension Stiffening Factor; Base Curve; Compressive Sof-
tening; Tension Stiffening. 
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Armeringsegenskaper: Reinforcement Name; Elastic Modulus, MPa; Yield Strength, 
MPa; Strain Hardening, mm/m; Rupture Strain, mm/m; Ultimate Strength, MPa; Prede-
fined type. 
Förspänningsstål: Prestress Steel Name; Ramberg-Osgood A, B and C; Elastic 
Modulus, MPa; Ultimate Strength, MPa; Rupture Strain, mm/m; Predefined type. 
Horisontell armering: Stirrups Spacing, mm; Bar area, mm2; Distance to Top, mm; Dis-
tance to Bottom, mm; Bar Type; Rebar Type. 

I Figur B.2 redovisas karakteristiska diagram vid maximal tvärkraft. 

Till vänster i figuren ges först två kontrollfigurer där ett hårkors anger aktuell lastnivå i 
ett tvärkrafts-skjuvdeformationsdiagram med V = 2 967,1 kN och medelskjuvdeforma-
tionen γxy = 0,20 mm/m samt ett moment-krökningsdiagram med M = -27 992,9 kNm 
och krökningen κ = -0,17 rad/km (hoptryckt i underkanten). Dessutom ges normalkraf-
ten N = 6,4 kN och töjningen i x-led i tvärsnittets tyngdpunkt εxo = -0,09 mm/m. 

I översta raden ges ett tvärsnitt där den ljusare färgen i livets övre del anger att det har 
sprucket upp. Om armeringen färgas röd anger det att den uppnått sin flytgräns. Därefter 
redovisas tvärsnittets töjning och töjningen i vertikalled. 

I mellersta raden visas en sprickbild med sprickbredder: 0,03 mm i överkant fläns och 
0,94 mm i överkant liv. Dessutom ges ett diagram över skjuvtöjningar och ett diagram 
över skjuvspänningar där den maximala skjuvspänningen mitt på livet är τxy = 3,07 
MPa.

I nedersta raden visas först huvudtryckspänningar och deras tillåtna maximivärde f´c =
77,1 MPa. Därefter visas skjuvspänningarna i en spricka med maximivärdet vci = 4,98 
MPa. Två kurvor ges, en för tillåtet värde till höger (ekvation 4.18) och en för aktuellt 
utnyttjat värde till vänster. Kurvorna är nära varandra och kommer troligen att mötas i 
nästa laststeg vilket kan innebära att programmet inte hittar något jämviktsläge och där-
för stannar. Slutligen ges huvuddragspänningarna där vi ser att draghållfastheten ft =
2,80 mm/m uppnås i överflänsen strax under sprickspetsen. 
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Figur B.2 Resultatfönster i Response vid största tvärkraftskapaciteten 2 967 kN. Ma-
terialdata motsvarar medelvärden utvärderade enligt BBK 94. 

I Figur B.3 visas åter ett tvärkrafts-skjuvdeformationsdiagram där även det initiella last-
steget redovisats med inklippta kommentarer. 
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Figur B.3 Samband mellan tvärkraft V och skjuvtöjning γ, beräknad enligt modifie-
rad tryckfältsteori med programmet Response, Bentz (2000). Materialdata 
motsvarar medelvärden utvärderade enligt BBK 94 (1994). Konstruktio-
nen uppträder elastiskt upp till tvärkraftskapaciteten
V = 2 701 kN. Största tvärkraftskapacitet V i figur är 2 967 kN. 

I Figur B.4 redovisas förändringen vid ökad last för sprickbredden w, längstöjningen εx,
huvuddrag- och huvudtryckspänningarna σ1 och σ2, bygelspänningen σsv samt be-
tongskjuvspänningen i sprickan vci. Vi kan följa hur krökningen ökar, hur huvudspän-
ningarna växer och hur huvuddragspänningen σ1 slår i taket när den första sprickan bil-
das. Vi ser även hur då byglarna får last och hur betongen genom skjuvspänningar vci
bär last i sprickan. Som nämndes ovan ges två kurvor, en för tillåtet värde till höger och 
en för aktuellt utnyttjat värde till vänster. Kurvorna är nära varandra och kommer troli-
gen att mötas i nästa laststeg vilket kan innebära att programmet inte hittar något jäm-
viktsläge och därför stannar. 
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-77,12,80

Punkt A 

σ1 [MPa] σ2 [MPa]Sprickvidd [mm] εx [m/m] σsv [MPa] νci [MPa]

-0,23

-77,12,80-0,33 

Punkt B 

0,04

-77,12,80 -0,1 189,0 4,98-0,36 0,08 

Punkt C 

0.03
0.94

Figur B.4 Sprickvidd, längstöjning εx, huvudspänningar i betong σ1 och σ2, spänning 
i byglar σsv, och skjuvspänning längs sprickor νci. Resultaten motsvarar 
markerade punkter i last-deformationskurvan i Figur B.3. 
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B.2 Beräkning med karakteristiska värden för snitt s = 29,5 m i fack 3-4 
I Figurerna B.5 till B.8 redovisas diagram för karakteristiska materialvärden. Förloppet 
är likartat som för medelvärden av materialhållfastheterna. 

Figur B.5 Indatafönster i Response med materialvärden motsvarande karakteristiska 
värden utvärderade enligt BBK 94. 
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Figur B.6 Resultatfönster i Response vid största tvärkraftskapaciteten 2 898 kN. Ma-
terialdata motsvarar karakteristiska materialvärden utvärderade enligt 
BBK 94. 
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Figur B.7 Samband mellan tvärkraft V och skjuvtöjning γ, beräknad enligt modifie-
rad tryckfältsteori med programmet Response, Bentz (2000). Materialdata 
motsvarar karakteristiska värden utvärderade enligt BBK 94. Konstruktio-
nen uppträder elastiskt upp till tvärkraftskapaciteten V = 2 624 kN. Största 
tvärkraftskapacitet V i figur är 2 898 kN. 



111

-56,52,65

Punkt A 

σ1 [MPa] σ2 [MPa]Sprickvidd [mm] εx [m/m] σsv [MPa] νci [MPa]

-0,25 -0,1 

-56,52,65-0,35

Punkt B 

0,04

-56,52,65 -0,1 240,7 4,25-0,38 0,09 

Punkt C 

0.03
1.11

Figur B.8 Sprickvidd, längstöjning εx, huvudspänningar i betong σ1 och σ2, spänning 
i byglar σsv, och skjuvspänning längs sprickor νci. Resultaten motsvarar 
markerade punkter i last-deformationskurvan i Figur B.7.
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B.3 Beräkning med dimensionerande värden för snitt s = 29,5 m i fack 3-4 
I Figurerna B.9 till B12 redovisas diagram för dimensionerande materialvärden. Här kan 
vi se att programmet hittar jämviktslägen även efter punkt C. 

I Figur B.10 och B12 ser vi att betongskjuvspänningarna i punkt C tangerar de maximalt 
tillåtna spänningarna samtidigt som huvudtöjningarna i Figur B.10 reduceras på dessa 
nivåer för att möjliggöra fortsatt jämvikt. Vid det slutliga betongkrossbrottet i punkt D 
ser vi i Figur B.12 att huvudtryckpåkänningen σ2 slår i den maximalt tillåtna tryckspän-
ningen, som i sin tur reducerats kraftigt på grund av uppsprickningen. En antydan till 
denna reduktion av betongtryckhållfastheten syns även i punkt C. 

Figur B.9 Indatafönster i Response med materialvärden motsvarande dimensione-
rande värden utvärderade enligt BBK 94. 
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Figur B.10 Resultatfönster i Response vid största tvärkraftskapaciteten 1 935 kN. Ma-
terialdata motsvarar dimensionerande materialvärden utvärderade enligt 
BBK 94. 
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Figur B.11 Samband mellan tvärkraft V och skjuvtöjning γ beräknad enligt modifierad 
tryckfältsteori med programmet Response, Bentz (2000). Materialdata 
motsvarar dimensionerande värden utvärderade enligt BBK 94 (1994). 
Största tvärkraftskapacitet V i figur är 1 935 kN. Med hjälp av tryckzonens 
lutning kan tvärkraftskapaciteten ökas med 479 kN till VR = 2 414 kN, vil-
ket utgör ungefär 84 % av verkande tvärkraft VS.
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-31,4 1,47

Punkt A 

-0,33 

σ1 [MPa] σ2 [MPa]Sprickvidd [mm] εx [m/m] σsv [MPa] νci [MPa]

-31,41,47-0,34
0.18

0.17 -0,1 26,7 3,16

Punkt B 

-31,4 -0,1 253,6 3,02
1.26

0.75 -0,35 0,02 

Punkt C 

1,47

-31,41,47
-0,1 

313,1 2,83-0,33 0,01 
24.03

0.65

Punkt D 

Figur B.12 Sprickvidd, längstöjning εx, huvudspänningar i betong σ1 och σ2, spänning 
i byglar σsv, och skjuvspänning längs sprickor νci. Resultaten motsvarar 
markerade punkter i last-deformationskurvan i Figur B.11. 
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