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Sammanfattning 

 

Byggsektorn är idag en av världens största källor till växthusgasutsläpp och är i stort behov 

av en förändring samt förbättring. Ett byggmaterial som, om det hanteras på rätt sätt, kan 

bidra till ett minskat utsläpp är trä då det är det enda förnyelsebara byggmaterialet vi har att 

tillgå.  

Genom historien har trä varit det dominerande materialet i brobyggande, fram till de sista 200 

åren som har präglats av betong- och stålkonstruktioner. Det relativt nypåfunna limträet kan 

många gånger konkurrera med stål och betong och göra trä till ett attraktivt val av material till 

exempelvis brokonstruktioner. 

I Karlstad planeras en 280m lång gång- och cykelbro över Klarälven vilken ligger till grund 

för det här arbetet. Bron sträcker sig från Råtorp till Färjestad och är idag tänkt att byggas 

med en stomme av stål.  

Målet med det här arbetet är att med det datorbaserade dimensioneringsprogrammet Robot 

Structural Analysis och CAD-programmet Revit Structure dimensionera samma bro, enligt 

eurokoderna, med en bärande stomme av limträ. Bron dimensioneras för egentyngd, snölast, 

vindlast och trafiklast där trafiklasten består av både rörlig koncentrerad last och utbredd 

statisk last.  

Resultatet visar att datorbaserade dimensioneringsprogram kan på ett effektivt sätt användas 

för att dimensionera träbroar med limträ som bärande stomme, bl.a genom att kunna beräkna 

resultat för samtliga positioner hos rörlig last på en gång. Samtidigt visar resultatet att det är 

fullt möjligt att konstruera en 280m lång bro i trä.  
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Abstract 

 

The construction sector is one of the largest sources of greenhouse gas emissions in the world 

today and are in great need of change and improvement. A building material that if handled 

properly, can contribute to reducing emissions is wood as it is the only renewable building 

material we have available. 

Wood has been the dominating material in bridge construction throughout history, until the 

last 200 years which have been characterized by concrete- and steel constructions. The 

relatively (relative?) new glulam can often compete with steel and concrete an make wood an 

attractive choice of material for example bridge constructions. 

In Karlstad a bridge of 280m for pedestrian traffic is planned to run over Klarälven and this 

bridge is the basis of our thesis. The bridge extends from Råtorp to Färjestad and is planned 

to have a frame of steel. The goal of this thesis is to design the same bridge, according to the 

eurocodes, with a supporting glulam frame using the computer-aided design software Robot 

Structural Analysis and the CAD-software Revit Structure. The bridge is sized for deadloads, 

snowload, windload and trafficloads both moving and static.  

The results shows that computer-aided design software can be used to great effect when 

sizing wooden bridges with glulam as a supporting frame, for example by calculating the 

results of all the possible positions of moving loads in an instant.  

It also shows that it is fully possible to construct a 280m long bridge made out of wood.  
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1 Inledning 
 

1.1  Bakgrund 

 

Byggsektorn är en utav de största källorna till växthusgasutsläpp i världen och står för nära   

40% utav dessa (Westerlund. 2012). Därför är byggsektorn i behov av förändring och 

förbättring så att utsläppen av växthusgaser minskar. Att använda sig utav trä vid 

konstruerandet av olika byggnationer kan vara fördelaktigt ur en rad olika perspektiv. Trä är 

det enda förnyelsebara byggmaterialets som finns, då det har förmågan att förbruka/absorbera 

koldioxid under sin livstid. Ett exempel på träets förmåga i detta avseendet är att en 

kubikmeter betong som ersätts utav en kubikmeter trä, minskar koldioxidutsläppen med nära 

13 gånger (Svenskt trä u.å.a). Under tiden virket växer tills att det är avverkat har en 

kubikmeter limträ bundit över 700 kg koldioxid (Svenskt trä. 2016a). För att trä skall vara ett 

miljöfördelaktigt val krävs dock att det hanteras på ett klokt sätt. När skog avverkas måste ny 

skog återplanteras för att nettoeffekten skall förbli oförändrad. Inga organiska material 

(Svenskt trä.2016) får heller hamna på någon deponi. 

Träbroar har varit den vanligaste typen av brokonstruktion genom historien på grund av att 

trä är en lättillgänglig och lättbearbetad resurs som går att få tag i nästan överallt på jorden. I 

slutet på 1800-talet började emellertid andra byggmaterial så som stål och betong att ta över 

marknaden vad gäller brokonstruktioner och de sista 200 åren har dominerats starkt av just 

dessa byggmaterial. 

Intresset för trä som byggmaterial har dock åter aktualiserats, dels beroende av att träets 

egenskaper och kvaliteter åter värdesätts men främst genom utvecklingen av limträ. Med 

limträ ökas virkets styrka, styvhet, hållbarhet och kvalitet vilket gör det till ett mer 

konkurrenskraftigt och attraktivare byggmaterial. Under åren 1993-1998 byggdes cirka 200 

träbroar i Sverige, dock de flesta med spännvidder under 20m (Svenskakommunförbundet. 

1998) 

Det finns ännu många konstruktörer och väghållare som besitter begränsade kunskaper och 

erfarenheter vad gällande träbroar och som således hyser en viss skepsis över att använda trä 

som byggmaterial i brokonstruktioner. För att trä skall kunna bli ett konkurrenskraftigt 

alternativ till betong och stål måste dels kunskaperna om trä som byggmaterial utvidgas och 
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dels insikten att dimensionering av trä är smidig och många gånger förhållandevisa enklare 

än dimensionering av betong och stål.  

Karlstad är beläget vid norra delen av Vänern där Klarälven mynnar ut. Detta gör att centrum 

samt andra delar av staden delas upp av Klarälven men även andra mindre vattendrag. Därav 

är Karlstad en stad med många broar som underlättar framkomligheten i staden. En bro som 

är i planeringsskedet är Nya Älvbron, en gång och cykelbron över Klarälven mellan Råtorp 

och Färjestad. Bron väntas bli 280 meter lång, mellan 5,9-7,5m bred och med en maximal 

höjd på 3 meter och skall byggas i stål som framgår i den information NWT har tagit del av 

(NWT. 2016). Bron blir således den längsta träbron i Sverige med 50 meter, längsta träbron 

är just nu bron vid Strömpilen i Umeå (Martinsson. u.å.b) 

 

1.2 Fördelar med datorbaserade dimensioneringsprogram 

 

Dimensionering utförs med hänsyn till normer och krav för att utröna vilka dimensioner och 

vilken kapacitet objekt har. Datorbaserad dimensionering, vilken i sin enklaste form består av 

ett beräkningsprogram och en dator, är vanligt förekommande hos ingenjörer i dagens läge.  

Beräkningsprogrammen är programmerade att kunna bygga upp och analysera teoretiska 

modeller av naturvetenskapliga fenomen vilket kan användas för att förutsäga hur t.ex. en 

konstruktion kommer att uppföra sig.  

Modellering av naturvetenskapliga fenomen har i princip inte varit möjlig innan datorn och 

programmen, då sådana beräkningar är mycket komplexa. En utav de numeriska 

beräkningsmetoderna som är framtagna till datorn är finita elementmetoden som också är den 

som haft störst betydelse för datorn som ingenjörsverktyg. Datorstödd konstruktion, dvs 

CAD, kopplas ofta samman med system och program för datorbaserad dimensionering. På så 

vis kan exempelvis byggnadsdelar eller hela byggnader analyseras och optimeras vartefter de 

appliceras till modellen. Revit Structure är ett program för datorstödd konstruktion och Robot 

Structural Analysis är ett program för datorbaserad dimensionering. För att ge ett mått på hur 

effektiv en dator är på att utföra beräkningar, kan en dator utföra uppåt 100 miljoner 

multiplikationer per sekund och hantera tusentals variabler samtidigt. Något som är omöjligt 

att mäta sig mot när beräkningar utförs för hand. (Samuelsson & Johnson. u.å.c) 
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1.3 Syfte 

 

Syftet med arbetet är att dimensionera en gång- och cykelbro, med trä som bärande stomme i 

konstruktionsprogrammet Robot Structural Analysis, ett FEM-baserat statikprogram. Detta 

för att öka förståelse och insikt i hur konstruktionsprogrammet fungerar och i vilken 

utsträckning de kan användas till brodimensionering med limträ. 

1.4 Mål 

 

Konstruera Nya Älvbron, en framtida GC-bro med limträelement som bärande konstruktion, 

utifrån de förutsättningar som råder i Karlstad. 

Målet med arbetet är dels att utröna hur väl Robot Structural Analysis hanterar 

dimensionering av Gång- och cykelbro, med trä som bärande stomme, enligt Eurokoderna, 

SIS-standard samt TVRK11. För att få ett mått på hur väl en träbro kan dimensioneras med 

sagd programvara, skall bron även dimensioneras för hand för att styrka resultatet ur Robot. 

1.5  Frågeställning 

 

 Hur dimensioneras en gång- och cykelbro med trä som bärande stomme i Robot 

Structural Analysis enligt gällande eurokoder,  

 Skiljer sig resultatet av dimensioneringen i Robot från det resultat som fås utav 

handberäkningarna, vid samma förutsättningar? 

 

1.6 Avgränsning 

 

Projektet kommer använda sig och styras av kommunens plan och även de förutsättningar på 

den tänkta byggplatsen för att bli så nära det tänkta resultatet som möjligt. Arbetet kommer 

främst vara inriktat på att dimensionera brostommen enligt Eurokoderna. 

Fokus kommer vara riktat mot Robot Structural Analysis, Revit och deras 

tvåledskommunikation.  

Eftersom att arbetet handlar om limträ kommer inte fundament dimensioneras. 
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1.7 Dimensionerings Teori 

 

I dimensioneringen kommer lasterna tas fram för en bärande balk i mitten av konstruktionen. 

Detta för att underlätta lastnedräkningen och beräkningarna i robot, den valda balken kommer 

då vara den värsta utsatta balken således håller resterande balkar om den håller.  

För en balk räknas en bredd fram, där bredden multipliceras med fackets längd. Summan blir 

arean som lastar ner i balken rakt nedan. Den nu givna arena är ytan som vindlasten och 

snölasten kommer angripa på. Trafiklast ska även tas i beaktning, dels för ett servicefordon 

men även för en eventuell folksamling. Lasten som uppstår av servicefordonet är fyra 

punktlaster (figur 6), men detta betraktas som två punktlaster som då består av ett framhjul 

och ett bakhjul. Då enbart en balk skall beräknas uppstår  värsta scenariot när framhjulet 

placeras rakt ovan den bärande balken och framhjulet tre meter från bakhjulet. Detta stämmer 

eftersom att om hjulen befinner sig mellan två balkar kommer lasten ner i balkarna delas. 

Samma gäller för lasten av personansamlingen. 

2 Förstudie 
 

2.1 Limträets historia 

 

Limträ fick sitt första stora genombrott vid en uppvisning år 1910 då tysken Otto Hetzer 

lyckades, vid en mässa, att påvisa att de sammanfogade trälamellerna faktiskt hade ett stort 

hållfasthetsvärde även vid långa spännvidder. På grund utav första världskriget fick dock inte 

limträet något större uppsving. Det var efter kriget som tekniken spred sig till Norden och 

tillverkningen av limträ på större skala etablerades i Töreboda, Sverige. Dess fyra stora 

limträföretag har växt upp i Norden, Martinsson Group; Setra trävaror; Glulam of Sweden 

samt Moelven, alla har bidragit med att utveckla och förfina tekniken. Norden är dock inte de 

största producenterna av limträ, globalt sett. Tyskland och Österrike producerar exempelvis 

nära tio gånger så mycket limträ, utslaget per capita (Svenskt Trä 2016a). 

 

2.2 Limträ och miljön 

 

Då limträ är ett naturmaterial kan, under förutsättning att det används på rätt sätt, tillverkas 

utan att belasta miljön. Trä har fördelen att utöver att återanvändas eller återvinnas kan 

utnyttjas för energiåtervinning genom att förbrännas. (Svenskt trä u.å.a) 
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Själva tillverkningen av limträ kan beskrivas som en resurssnål process. Detta mycket 

beroende av att det består av mindre lameller utav samma storlek som limmas samman vilket 

medför att storleken på träd saknar betydelse och spillet kan reduceras.  

Då limträprodukter ofta skräddarsys till sitt ändamål reduceras även spillet på arbetsplatsen. 

(Svenskt trä 2016.b) 

2.3 Egenskaper  

 

I konstruktionen så används lameller som vid raka element är en multipel av 45mm, alltså 

180|225|270 etc. Vid bågnade element är lamellen en multipel av 33mm, alltså 233|266|300 

etc. Eftersom lamellerna styrs av längden på det avverkade trädet så behövs dessa skarvas 

längsgående. Detta görs med hjälp av så kallade fingerskarvning som limmas för att inte 

försämra bärförmågan. (Svenskt trä 2016b) 

Hur långa element som kan göra i fabriken styrs oftast av transport, ett ekipage som 

överstiger en längd på 25,25m samt en höjd på 4,5m behöver i hela Europa söka 

specialtillstånd. Längder på 30m är oftast inga problem att frakta på landsväg, i speciella 

ändamål kan upp till 40m levereras. Andra faktorer som är styrande är tillverkarens lokaler 

och utrustning. (Svenskt trä 2016b) 

Limträ har oftast stora dimensioner, detta gör materialet extra tåliga mot brand. Medans 

stålkonstruktioner efter ett tag går av så förkolnar ytan på trät. Efter att tillräckligt mycket trä 

har förkolnat så lämnas resten av konstruktionen intakt. Siffror visar på att 

inträgningshastigeheten i trä är ca 40mm/timme. (Svenskt trä 2016a) 

2.4 Certifiering och kontroller 

 

Limträ konstrueras i fabriker under kontrollerade former. Detta för att alltid samma resultat 

ska produceras med så lite skillnader som möjligt. Vid tillverkning ställs krav på certifiering 

av produkten. Hela Europa använder sig av CE-märkningen, denna produktmärkning gör det 

möjligt att sälja produkten till EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) utan krav på 

annan märkning. CE-märkningen är även ett bevis på att de EU-direktiv som krävs är 

uppfyllda. Limträt som produceras i Sverige följer standarden SS-EN-14080 Svenskt trä. 

(2016a). 

För att upprätthålla den höga kvalitén och standarden Svenskt limträ har så görs kontroller i 

fabrikerna.  Kontrollerna kan röra fingerskarvning, limningen, tryck, samt tid för ihop 
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pressningen, hållfasthet med mera. En kontrollant från organet kontrollerar tillverkarens 

egenkontroll noggrant och gör oanmälda besök på plats Svenskt trä. (2016a). 

2.5 Brokonstruktioner 

 

En bro är en konstruktion vilken överbryggar en öppning mellan ytor och möjliggör 

förflyttning mellan dessa. I Sverige används betäckningen "bro" för ett byggnadsverk som 

överbryggar en fri öppning som är minst 2m. (Vägverket.2001) 

En bro kan delas in i en mängd olika kategorier beroende dels på vilken användning den är 

avsedd för, hur den är belägen i terrängen, vilken typ av bärverk som valts samt vilket 

byggmaterial den är uppförd av.  

Ur bärighetssynpunkt delas broar upp i "brounderbyggnad" och "broöverbyggnad".  

Brounderbyggnad är den del av konstruktionen som överför lasten till fundamentet, vilken 

kan variera i sin utformning. Att fundamentet står stadigt är fundamentalt för att 

konstruktionen skall hålla, då dessa i sin tur för över lasten till omgivningen.  

Broöverbyggnaden består utav det egentliga brobärverket. Hit räknas farbaneplattan som 

fördelar last till huvudbärverk så som balkar och bågar.  

2.5.1 Balkbroar 

 

En balkbro hanterar last genom att fördela den via balkverkan. Vanligen består en balkbro 

utav tvärbalkar, huvudbalkar, syllar och slitplank som är beläggningen. Trafiklasterna förs 

över till beläggningen och går ner genom huvud- eller tvärbalkarna för att till sist lastas ned i 

underbyggnaden.  

För att hantera vindlaster används i första hand fackverk mellan huvudbalkarna och för att 

förhindra vippning och stjälpning av huvudbalkarna används tvärförband som vanligen 

placeras vid upplagen men som även kan placeras mellan upplag. (Svenskt Trä. 2003)

  

2.6 Autodesk Revit 

 

Revit är ett program skapat av Autodesk, det är ett BIM (Building Information Modeling) 

program där 3D-modeller skapas i en byggprocess för projektering och visualisering. 

Programmet används även för att göra 2D-modeller samt ritningar men är inte programmets 

huvudmål. Programmet har stor potential och många funktioner vid konstruktion, dels kan 

flera personer sitta och jobba i samma projekt för att se vad alla jobbar med. Men även sitta i 

olika delar av projektet för att senare sammanstråla konstruktionerna med varandra och 
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lokalisera störningar. Stommar kan importeras till andra program så som Robot för vidare 

kontroll och dimensionering. Revit har mallar där den svenska standarden finns inlagd. Ett 

problem är att Revit inte har definierat egenskaperna för limträ i programmet utan måste 

göras manuellt. (Autodesk. u.å.c) 

2.7 Autodesk Robot Structural Analysis 

 

Robot ger tillgång till analysering av mycket komplexa byggnadskonstruktioner, men även 

enklare ramar. Programmet erbjuder smidiga övergångar från Revit till Robot, detta med 

hjälp av den tvåvägskommunikation som finns mellan dem. Programet är ett så kallat FEM-

program som med hjälp av den Finita elementmetoden kan hjälpa till att lösa de partiella 

differentialekvationer som uppstår. Robot har möjlighet att göra konstruktionsanalyser enligt 

eurokoderna, projektet ämnar att importera både konstruktion och laster från Revit till Robot 

för dimensionering av elementen. 

2.8 FEM och dess historia 

 

Den finita elementmetoden, även kallat FEM, är en metod för att approximativt lösa partiella 

differentialekvationer och intergralekvationer med datorns hjälp. Metoden bygger på att dela 

upp de finita elementen, som kan utgöras av trianglar eller tetraedrar, och binda dem samman 

i hörn eller kanter. Dessa knutpunkter kallas för noder. Efter det utförs variationsformulering 

och styckvis polynomapproximation. De finita elementen deras noder bildar stora nät med 

geometriska figurer som på svenska bara kallas för nät men som kanske lättare känns igen 

med sitt engelska namn "mesh".  

FEM kan idag hittas i en stor mängd beräkningsprogramvara och har kommit att bli ett viktigt 

verktyg för ingenjörer inom de flesta teknikområden. FEM kan många gånger ersätta den 

konventionella experimentella provningen, genom möjligheten att skapa och beräkna 

kraftfulla och komplexa simuleringar. Detta sparar mycket tid och många gånger även 

mycket pengar. 

FEM började användas på 1950-talet utav ingenjörer, inom flygindustrin, som letade efter 

förenklingar i beräkningsmetoder. Efter 1960-talet har FEM utvecklats till att bli den första 

generella metoden för numerisk lösning av partiella differentialekvationer.  

Tillämpningarna för FEM är stora och används i stor utsträckning inom exempelvis 

hållfasthetslära och strukturmekanik. (Samuelsson & Johnson. u.å.c) 
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3 Metod 
 

3.1 Förundersökning 

 

 

Figur 1. Ett förslag till hur Nya älvbron kan komma att se ut (NWT.2016). 

 

Karlstad kommun gav tillgång till tidiga skisser och ritningar till en tänkt gång- och cykelbro 

mellan Råtorp och Färjestad som är i planeringsstadiet, vilket är det objekt som arbetet 

utformas kring. I dagsläget är bron tänkt att sträcka sig dryga 280m över åtta fack och med en 

bärande stomme av stål. (Karlstads kommun. 2017) 
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Figur 2. Placering av bron enligt detaljplanen (Karlstads Kommun.2016). 

  

I arbetet kommer flera huvuddokument ligga till grund för dimensioneringen. Ett flertal SiS-

standarder, grundade på Eurokoder men även Trafikverkets dokument. 

 SS-EN 1991-2 som tillhör Eurokod 1: Laster på bärverk Del 2: Trafiklast på broar  

 SS-EN 1991-1-4 som tillhör Eurokod 1: Laster på bärverk Del 1-4: Allmänna laster - 

Vindlast 

 SS-EN 1995-2:2004 som tillhör Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner Del 

2: Broar 

 SS-EN 1991-1-3 som tillhör Eurokod 1: Laster på bärverk Del 1-3: Allmänna laster - 

Snölast 

 TVRK11 Bro 

Dimensioneringen utförs för ett fack med hjälp av Mathcad. Därefter ritas samma fack upp i 

Revit och förs över till Robot för beräkning. Resultaten mellan Mathcad och Robot jämförs i 

slutändan och gör det möjligt att avgöra om Robot lämpar sig för denna typen av 

konstruktioner.  
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I fortsättningen kommer lasters riktningar m.m. förklaras i x,y,z. Detta för att det blir mer 

praktiskt och likt Eurokoderna. 

 

Figur 3. Förklaring av brons riktningar. 

 

3.2 Teckenförklaring 

 

Versala latinska bokstäver 

  

Aref                 Referensarea 

B
2
                   Faktorn för bakgrundsrespons 

E                     Elasticitetsmodul 

Fw                   Vindlastens resultant 

Iv                     turbulensens intensitetsfaktor 

R
2
                   faktor för resonansrespons 

SL                   Spektraltäthetens fördelning över frekvens 

  

Gemena latinska bokstäver 

  

cdir                  riktningsfaktor 

cf                    formfaktor för kraft 

cseason             årtidsfaktor 

cr                    råhetsfaktorn för terräng 
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c0                    topografifaktor 

cdir                  riktningsfaktorn 

cd                   dynamisk faktor 

cs                    storleksfaktor 

fL                    dimensionslös frekvens 

kr                    terrängfaktorn 

kI                           turbulensfaktor 

vb                    referensvindhastighet 

vm                   Medelvindhastigheten 

vb,0                  referensvindhastighetens grundvärde 

qp                    karakteristiskt hastighetstryck 

kp                    spetsfaktor 

M                    massa per längdenhet 

n1,b                  lägsta egenfrekvens i vindriktningen 

Rh/Rb              De aerodynamiska överföringsfunktionerna för lägsta egenmoden 

Lz                    Längd hos horisontellt bärverk 

Z                     höjd över mark 

Z0                          Råhetslängd 

  

  

Gemena grekiska bokstäver 

  

δ                   logaritmiskt dekrement          

δs                       logaritmiskte dekrement med hänsyn till mekanisk dämpning koefficient 

δa                       logaritmiskt dekrement med hänsyn till aerodynamisk dämpning 

δd                  logaritmisk dekrement med hänsyn till speciell utrustning 
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3.3 Laster 

 

För att det skall vara möjligt att dimensionera bron, måste ett antal laster tas fram. Dessa 

laster är egentyngd, snölast, vindlast och trafiklast. Alla dessa olika laster och hur de tas fram 

finns beskrivna i dokument som kallas Eurokoder.  

3.4 Egentyngd  

 

Egentyngd är att betrakta som en bunden permanent last och innefattar allt förutom 

byggnadsdelar som lätt kan flyttas eller avlägsnas, d.v.s. det som inte sitter fast. För att 

bestämma egentyngden för en konstruktion summeras volymen av samtliga material och 

multiplicerar med dess tunghet, vilket anges i kN/m
3 

. Vanligen beräknas lasten per 

längdenhet, kN/m balk, eller per ytenhet, kN/m
2
. Bilaga 2 

3.5 Snölast 

 

Snölasten beräknas på samma sätt för broar som det gör för tak på byggnader med SS-EN 

1991-1-3 som standard. Snölasten erhålls genom att ta fram den karaktäristiska snölasten på 

mark för det geografiska område byggnaden planeras stå. Karaktäristisk snölast multipliceras 

med en formfaktor, en temperaturfaktor och en terrängfaktor vilket resulterar i total 

karakteristisk snölast. Bilaga 5. 

 

   (1) Formel för att beräkna karakteristisk snölast 

Där:  

 

μ= är en formfaktor som beror på takytans form och vilken risk som föreligger för att snö 

skall samlas och bli liggande.   
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Figur 4. Formfaktor μ för snölast på tak. 

 

Ce= Exponeringsfaktor som beror av omgivande terräng. Då snö sällan blåser av tak och 

andra konstruktioner, sätts Ce till 1,0. Om konstruktionen är placerad i öppen terräng och är 

generellt utsatt för vind kan Ce sättas till 0,8. Alltså att den snön som landar på 

konstruktionen inte förblir där, utan blåser av.  

Då konstruktionen är skyddad av hög vegetation och- eller höga byggnader sätts Ce till 1,2.  

Ct = Termisk koefficient som tar hänsyn till eventuell minskning av snölasten på grund utav 

värme som passerar genom konstruktionsdelen som belastas med snö. Har konstruktionsdelen 

särskilt hög värmegenomgångskoefficient bör den termiska koefficienten Ct minskas till att 

bli under 1,0. I annat fall bör den förbli 1,0.  

Sk = Karakteristiska värdet på snölast som beror av geografiskt läge. Kan hämtas ur tabell 

eller räknas ut med formel angiven i Eurokod SS-EN 1991-1-3 Snölast.   
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Figur 5. Karta över snözoner i Sverige och Finland, där den karaktäristiska snölasten kan utläsas i kN/m
2
. 

 

3.6 Trafiklast 

 

I SS-EN-1991-2:2003 kap.5 är de trafiklaster som behövs beaktas beskrivna, dessa tillämpas 

enbart för GC-broar. De trafiklaster som beskrivs är 

 Servicefordon (Qsv) 

 Punktlast (Qfwk) 

 Utbredd last som kan simulera folksamling (qfk) 

 Horisontalkraft i brons längdriktning 

 

Det finns även en så kallad olyckslast som kan inträffa utav ofrivillig uppkörning av fordon 

på bron. Vid permanenta åtgärder för att förhindra fordon från att köra på bron behövs inte 

detta beräknas. Dock är det ett rimligt antagande att servicefordon kommer förekomma på 

bron p.g.a. dess omfattning och då kan de permanenta åtgärderna inte utföras. Ett 

servicefordon kan vara tex, renhållningsfordon, utryckningsfordon (tex brand och ambulans) 

eller andra fordon som har med underhåll att göra. Fördelen med beräkningen av 

servicefordon är att den är exakt identisk som olyckslasten, således täcks båda lasterna in i en 

beräkning. Dimensioneringen för servicefordonet beskrivs i Figur 6. QSV1=40kN och 

QSV2=80kN, dessa två laster är per hjulpar och kan då divideras med två. 

Den kraft som beräknas horisontellt med bron verkar längsgående bron. Kraften beräknas till 

60 % av servicefordonets totala last eller till 10 % av brons totala last. Brons bärande 

konstruktion kommer bli utsatt för böjknäckning, som när en pelare blir utsatt för ett tryck 

ovanifrån. Eftersom vår bro är stadgad i den riktningen med hjälp av krysstag i underkant, 

kan denna horisontella kraften bortses från. 
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Figur 6. Servicefordonet samt dess laster och mått. 

 

Punktlasten Qfwk ska enligt Eurokoderna beräknas på en area av 0.1*0.1m med en last av 

10kN. Enligt Eurokoden kap 5.3.2.2 (3) behövs inte punktlasten tas i beaktning då 

servicefordon kan förekomma. Bron ska även beräknas med en horisontalkraft i beaktning, 

denna sätts till 60 % av servicefordonets totaltyngd. Normalt sett är denna tillräcklig för att 

säkerställa brons stabilitet i längdriktningen. 

Den utbredda lasten qfk är lasten som utgörs av en folksamling och sätts till 5kN/m
2
. Enligt 

figur 7 så skall qfk placeras där den har störst negativ påverkan på bron. Bilaga 4. 
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Figur 7. Bild över ogynnsamt fall för personansamlingen qfk. 

Tvärsnittet på bron som dimensioneras i detta fall ser inte ut som bron i figuren och har 

således det största ogynnsamma fallet då den utbredda lasten placeras rakt ovan en av de 

bärande balkarna på mitten och på mitten av spannet.  

Enligt Tabell 1. så skall inte lasten av servicefordonet och personsansamlingen kombineras 

samtidigt i de kommande lastkombinationerna. 

Tabell 1. Lastgrupper samt dess kombinationer 

 

3.6.1 Vertikala Egensvängningar 

 

För att fastställa att bron ger en bra känsla när den beträds av gångtrafikanter tas 

accelerationen (Avert) samt brons lägsta egenfrekvens (Fvert) i beaktning, dessa två parametrar 

är ofta avgörande för dimensionering av plattbroar. Det som skall undvikas är att frekvensen 

av gångtrafikanter som ligger mellan 2.0-3.0 Hz är samma som brons lägsta egenfrekvens. 

Radlert & Åkerblom (u.å.d) menar på att värdet 2.0 Hz är mer relevant då 3.0 Hz enligt dem 

är en onaturlig frekvens att gå i. Detta för att interferens fungerar med 

superpositionsprincipen vilket gör att vågor med samma frekvens kan adderas och då 

förstärka varandra (NE 2017). Enligt SS-EN1990 skall brons Avert kontrolleras om brons Fvert 

överskrider 5.0 Hz. Bilaga 3 
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Figur 8. Graf över hur Kvert beror av fvert 

 

3.7 Vindlast 

 

Vindlast för brodimensionering styrs av SS-EN-1991-1-4:2005. Där formfaktorn för bron är 

intressant, den har beteckningen CsCd. Detta görs för att kontrollera om vindlasten som 

räknas ut behövs förvärras eller inte. Om värdet på CsCd större är 1.0 så blir vindlasten värre 

än 100%. Viktigt är att om CsCd blir mindre än 1.0 så reduceras inte vindlasten, detta är 

endast en faktor för att förvärra lasten. Bilaga 6. 

 

Formfaktorn behövs för att bestämma Fw i formeln nedan: 

 

Här bestäms om Vindkraften Fw kommer förstoras eller inte. 

3.7.1 Medelvindhastighet 

 

Beräkning av medelvindshastigheten görs med hjälp av referensvindhastigheten Vb. 

Referensvindhastigheten beror av vindriktning, årstid och referensvindhastighetens 

grundvärde.  

Vb,0 som är referensvindhastighetens grundvärde är oberoende av riktning och årstid och 

bestäms på höjden 10m över marken i öppen terräng utan hinder och vegetation. Värdet på 

Vb,0 är redan definierat för olika geografiska zoner i Sverige. 
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Figur 9. Karta över del av Sverige som visar referensvindhastighetens grundvärde i olika zoner.  

Cdir är riktningsfaktorn vilken värdet på kan hittas i den nationella bilagan som följer med SS-

EN 1991-1-4 Allmänna laster – vindlast.  

Cseason är årtidsfaktorn vilken värdet på kan hittas i den nationella bilagan som följer med SS-

EN 1991-1-4 Allmänna laster – vindlast. 

Rekommenderat värde på Cdir och Cseason är 1.0 vilket betyder att de inte förändrar 

referensvindhastighetens grundvärde i normalfallet.  

Då värdet på Vb är fastställt kan uträkningen för medelvindhastigheten göras med hjälp av 

nedanstående formel.  

 

Referensvindhastigheten multipliceras med råhetsfaktorn cr(z) samt topografifaktorn c0(z) 

och resulterar i medelvindhastigheten.  

Råhetsfaktorn tar hänsyn till att medelvindhastigheten kan variera beroende på dels vilken 

höjd över markytan som den utsatta byggdelen befinner sig samt vilken råhet som marken har 

på lovartsidan byggnadsverket.  
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Råhetsfaktorn kan räknas ut med en utav två formler beroende på vilken höjd byggnadsdelen 

befinner sig i, i relation till terrängtyp.  

 

Cr(z) = cr(zmin) för z<zmin  

Där z0 är råhetslängden, vilken är helt beroende utav vilken terrängtyp som råder.  

Tabell 2. Tabell över terrängtyper och vilka råhetslängder som hör till dem. 

 

Kr är en terrängfaktor som räknas ut genom formeln: 

 

Topografifaktorn c0(z) kan räknas ut med en metod som anges i den nationella bilagan för 

SS-EN 1991-1-4 Allmänna laster – Vindlast. Om medellutningen i lovartriktningen är mindre 

än tre grader kan topografins inverkan försummas och således sätts c0(z) till 1,0.  

3.7.2 Karaktäristiskt hastighetstryck 

 

Det karaktäristiska hastighetstrycket tar hänsyn till hastighetstryckets medelvärde och dess 

variationer och bestämt med följande formel: 
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Där ρ är luftens densitet, vilken i normalfallet kan sättas till 1,25kg/m
3
, och Iv(z) är 

turbulensintensiteten som kan räknas ut med formeln: 

 

3.7.3 Lägsta egenfrekvens 

Den lägsta egenfrekvensen för böjsvängningar räknas approximativt ut med nedanstående 

formel och är specifik för just balk- och lådbalksbroar: 

 

 

Där:  

 

L = huvudspannets längd i meter 

E = Elasticitetsmodulen i N/m
2
 

Ib= Tröghetsmomentet för tvärsnittet med hänsyn till vertikala svängningar i fältmitt. Angivet 

i m
4 

m = massan per längdenhet för hela tvärsnittet i fältmitt mätt i kg/m.  

K = är en dimensionslös konstant som beror på hur spannet ligger upplagt. Vid fri 

uppläggning kan K sättas till π.  

Efter förenkling blir formeln således. 

 

 

3.7.3 Vindens turbulens 

 

Vindens turbulens kan ha stor inverkan på formfaktorn CsCd och behöver därför kontrolleras. 

Turbulensen räknas ut med den karaktäristiska turbulenslängden L(z) vilken motsvarar 

storleken utav en medelvindstöt för naturlig vind.  
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             för z>zmin  

Då z är mindre än zmin är L(z) = L(zmin)  

Där Lt är referenslängden 300m, zt är referenshöjden 200m och α = 0,67 + 0,05 * ln(z0) där 

råhetslängden är angiven i meter.  

Den karaktäristiska turbulenslängden används för att plocka fram fl(z,n) som är en 

dimensionslös frekvens som beror av egenfrekvensen.  

Detta görs genom formeln:  

 

 

Där n är den samma som bärverkets egenfrekvens, n1,x.  

Den dimensionslösa frekvensen fl(z.n) kan slutligen användas för att plocka fram SL(z,n) vilket 

är spektraltäthetens fördelning över frekvenser. Detta görs med nedanstående formel. 

 

 

3.7.4 Referens Area för bärverksdel eller hela bärverket 

 

Referensarean som är den area som aktivt belastas utav vindlaster är en summering av 

följande fall:  

 

1). Arean av den yttersta huvudbalken, som projiceras mot vinden.  

2). Arean av övriga balkar som sticker ned under lägsta punkten hos yttersta huvudbalken 

3). Arean av kantbalk, GC-väg eller räler på ballastbädd som sticker upp ovanför högsta 

punkten på yttersta huvudbalken 

4). Arean av räcken och massiva skyddsanordningar eller bullerskärmar. Då sådan utrustning 

inte finns antas ett schablon värde på 0,3m för varje öppen skyddsanordning.  
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3.7.5 Brons mekaniska dämpning 

 

Den mekaniska dämpningen eller logaritmiskt dekrement räknas ut med följande formel: 

 

Där δs är det logaritmiska dekrementet som beror av mekanisk dämpning, δa är det 

logaritmiska dekrementet som beror av aerodynamisk dämpning och δd är det logaritmiska 

dekrementet med hänsyn till speciell utrustning 

Det mekaniska dekrementet δs  kan utläsas ur tabell i SS-EN 1991-1-4 Allmänna laster – 

Vindlaster Bilaga F.  

 

Tabell 3. Tabell över mekaniskt dekrement för olika byggnadsdelar och byggnadsverk. 

 

 

 

Då modfunktionen är konstant för varje höjd z, vilket den är i de allra flesta fall kan följande 

formel användas för att göra en uppskattning av den aerodynamiska dämpningens 

logaritmiska dekrement.  

 



   
 

  28 
 

Det logaritmiska dekrementet för speciellt utrustning används endast då bärverk förses med 

speciella dämpningsanordningar och då bestämmas med lämpligt teoretiskt eller 

experimentellt förfarande. Då bärverket saknar sådan utrustning kan denna faktor bortses 

från.  

3.7.6 Bestämning av Bakgrundsrespons och resonsansrespons 

 

För att kunna räkna ut formfaktorn CsCd behöver både bakgrundsresponsen B
2
 samt 

resonsansresponsen R
2
 tas fram.  Bakgrundsresponsen räknas ut genom att använda följande 

formel: 

 

 

Där b och h är bärverkets höjd och bredd och L(zs) är den karaktäristiska turbulenslängden 

dvs. L(zs)=L(z) enligt avsnitt 3.6 

Enligt SS-EN 1991-1-4 Allmänna laster – Vindlast, kan bakgrundsresponsen sättas till 1,0 om 

det uträknade värdet från föregående formel är under 1,0. Detta för att vara på säkra sidan, 

dvs att ingen förminskning av vindlasten görs. 

För att räkna ut resonansresponsen R
2
 används följande formel: 

 

  

Där δ är det totala logaritmiska dekrementet, SL(zs.n1.x) är spektraltätheten och Rh samt Rb är 

de aerodynamiska överföringsfunktionerna. Det logaritmiska dekrementet och 

spektraltätheten är samma som tidigare beräknat och de aerodynamiska 

överföringsfunktionerna räknas ut med följande formler: 
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Där ηb och ηh i sin tur räknas ut med följande formler: 

 

 

 

3.7.7 Bärverksfaktorn CsCd 

 

När alla dessa värden är framtagna så kan de användas för att få fram spetsfaktorn kp, vilken 

definieras som ett värde på förhållandet mellan den varierande delen av responsens maxvärde 

och dess standardavvikelse.  

Innan formeln för spetsfaktorn kan räknas ut, behövs medelvärdet av uppkorsningsfrekvensen 

bestämmas. Detta görs lämpligen med följande formel: 

 

 

V skall ha ett värde som överstiger 0,08 Hz för att få användas i formeln där spetsfaktorn tas 

fram. 

 

Där T är förbestämd tidsrymd på 600 sekunder över vilken medelvindhastigheten beräknas. 

Med andra sätts T = 600.  

Nu bör alla variabler som hör till formeln för CsCd vara framtagna och kan således med 

enkelhet sättas in i formeln för att få fram ett värde. Skulle värdet för formfaktorn bli mindre 

än 1,0 så sätts det ändå till 1,0 för formfaktorn får inte lov att förminska vindlasten.  

3.8 Lastkombinationer i brottgränstillstånd 

 

Mer komplicerade konstruktioner dimensioneras i grund och botten inte för en enskild last, 

utan en kombination av alla laster som konstruktionen påverkas av tex egentyngd, snölast, 
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vindlast, nyttig last med mera. För att erhålla ett dimensionerande värde på samtliga laster 

skall dessa turvis placeras som huvudlast samt bilast med sina fulla värden. De karakteristiska 

värdena av Qk kommer att reduceras olika mycket beroende på vilka lasterna är och vilken 

position som dom sätts i. Således behöver inte alltid det största värdet ge upphov till det 

största dimensionerande värdet. (Svenskt trä.2016) 

Vad gäller val av γd beror det på om brott i konstruktionen kan leda till personskador. 

Säkerhetsklass 1 väljs då lite risk finns samt klass 3 då stor risk finns. Enligt SS-EN-1991-1-4 

väljs alltid säkerhetsklass 3 för dimensionering av broar, detta ger värdet 1.0 på γd. 

Vid verifiering för brottgränstillstånd på grund av brott i konstruktionen eller för stora 

deformationer som leder till brott i konstruktionen skall den dimensionerande lasteffekten 

vara mindre eller lika med motsvarande dimensionerande bärförmåga. Bilaga 7 

 

                  (B1a) 

                 (B2a) 

Där: 

γd = Faktor för säkerhetsklass 

Gk = Egentyngd 

ψ = Reduktionsfaktor 

Qk,1 = Huvudlast 

Qk,i = Bilast 

3.8.1 Tvärkrafts kontroll 

 

För balkar bör tvärkraften kontrolleras med hjälp av det största momentet från 

brottgränstillståndet. Skjuvspänningen i balken pga. lasterna kontrolleras så att den högst 

uppgår till balkens dimensionerande skjuvhållfasthet. Hänsyn till sprickor tas med hjälp av 
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den effektiva bredden av balken. Tvärkraften blir även störst vid stöden, alltså i Ra och Rb, 

som fås genom ql/2. 

Följande formel är kontrollen som görs, där vänsterledet är tvärsnittets tvärkraftkapacitet och 

högerledet är den högsta dimensionerande skjuvhållfastheten. Bilaga 9 

 

Fvd beräknas med hjälp av tre tabellvärden då det är var limträbalken teoretiskt ska hålla för. 

 

 

 VEd för en fritt upplagd balk blir alltid störst över stöden och är därför samma som Ra och 

Rb som är samma som q*l/2 enligt (Rehnström & Rehnström. 2014). Reducering för 

tvärkraften i detta fall blir q*h. 

 

Bef ges av balkens bredd multiplicerad med kcr för limträ som är 0.67 

3.8.2 Böjmoment kontroll 

 

"Vid verifiering för brottgränstillstånd på grund av inre brott i konstruktionen eller för stora 

deformationer som leder till brott i konstruktionen skall den dimensionerande lasteffekten 

vara mindre eller lika med motsvarande dimensionerande bärförmåga. Den lasteffekt som 

används vid kontroll kan tex vara den inre kraft eller moment". (Rehnström & Rehnström. 

2014)  

För moment gäller alltså: 
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MEd tas från den värsta lastkombinationen i bruksgränstillstånd, i detta fall blir det när 

trafiklasten för personansamling är huvudlast. Denna last måste vara mindre eller lika med 

MRd som är största momentet balken håller för. Bilaga 11. 

 

  

Fmd fås fram med hjälp av tabell värden ur Formler & Tabeller (Rehnström & Rehnström. 

2014). W är tvärsnittets böjmotstånd. 

 

3.8.3 Beräkning av upplagslängd 

 

Balkar börs även kontrolleras där tvärkraften blir störst, för en fritt upplagd balk sker detta 

över stöden. Tvärkraften bör kontrolleras med materialets hållfasthet vinkelrätt med fibrerna. 

Om Arean mellan upplaget i detta fall fundamentet samt balken är för liten kan balken 

krossas och konstruktionen fallera. Eftersom balkens bredd är dimensionerad kan 

upplagslängden lef lösas ut. Bilaga 10 

 

Tvärkraften nedan fås direkt ur Robot. Efter att lef är beräknat så avrundas värdet uppåt för att 

vara på den säkra sidan. 

 

3.9 Lastkombinationer i bruksgränstillstånd 

 

Brukbarhetskriterierna för konstruktionen är det som kontrolleras i bruksgränstillståndet. Det 

finns tre olika kriterier som styr vilken lastkombination som ska väljas. Karakteristisk 
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kombination används vid irreversibla tillstånd, Frekvent kombination vid reversibla tillstånd 

samt Kvasipermanent kombination vid långtidseffekter. 

Lasterna dimensioneras i bruksgränstillstånd med formeln för frekvent kombination, då dessa 

normalt används vid beräkning av balkarnas omedelbara nedböjning till följd av pålastning. 

 

 

3.9.1 Nedböjnings kontroll i bruksgränstillstånd 

 

Balkarna måste även kontrolleras för nedböjning, dvs. Att de inte böjer sig för mycket när 

lasterna förekommer på bron. Detta görs genom att göra om de karaktäristiska lasterna till 

dimensionerande i bruksgränstillstånd och sättas in dem var för sig i formeln: 

 

 

Där ufin,g är nedböjning som beror av egentyngd, ufin,q,1 är nedböjning som beror av aktuell 

huvudlast och Σufin,q,i är den summerade nedböjningen som beror av bilasterna.  

För att få fram den värsta nedböjningen får därför alla laster testas i huvudlastposition och 

bilastposition och kontrolleras efter vilken som ger högsta resultatet.  

För att få ett värde på ufin,g, ufin,q,1 och ufin,q,i används följande formler: 

 

 

 

Där uinst är den omedelbara deformationen som uppstår och räknas ut med lämplig formel för 

nedböjning, ur Johannesson & Vretblad(2011), beroende av belastningsfall.  

Omräkningsfaktorn kdef kan hämtas direkt ur tabell som visas nedan. Bilaga 8 
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Tabell 4. Över olika värden på omräkningsfaktorn kdef beroende av klimatklass och typ av virke. 

 

 

3.10 Beräkning med Revit och Robot Structural Analasys 

 

Första steget är att skapa en balk i Revit med de dimensioner som använts i 

handberäkningarna, 215x1935mm med en längd på 28m.  

 

Figur 10. Limträbalk med dimensionerna 215x1935mm i tvärsnittet och en längd på 28000mm.  

För att Revit skall kunna förmedla rätt typ av last till Robot måste användaren mata in rätt typ 

av laster i Revit, samt döpa dom. Detta görs med under fliken Analyze>Loads>Load Cases. 

Väl inne under Load Cases kan ses att många laster redan finns fördefinierade som t.ex 

snölast och egentyngd. Här läggs då trafiklast och folksamlingslast, som i programmet kallas 

TL1 och PL1 samt definierar dem som nyttiga laster dvs. Live loads.  
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Figur 11. Loadcases som Revit använder för att definiera vilken typ av laster som kan användas.  

När lasterna är definierade kan de lastkombinationer som skall användas av Robot skapas. De 

kombinationer som behövs är brottgräns för kontroll av bl.a. tvärkraft och böjmoment samt 

bruksgräns för kontroll av nedböjning.  
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Figur 12. Lastkombinationer som definierats i Revit Structure.  

De olika lasterna placeras ut på balken. Revit färgkodar lasterna vilket gör det lättare att skilja 

på dem. Eftersom lasterna är färdigdefinierade till dess olika kombinationer kan samtliga 

laster sättas ut på balken samtidigt. Lasternas storlek och placering bestäms samtidigt som 

lasten sätts ut på balken.  
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Figur 13. Analytisk vy över lasterna, dess storlek och placering i Revit Structure. 

Det sista steget innan filen kan exporteras till Robot för beräkning är att definiera 

egenskaperna hos materialet i balken. Värden på det antagna materialet hämtas ur 

(Rehnström & Rehnström) och skrivs in enligt bilden nedan.  
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Figur 14. Materialegenskaper hos limträ i Revit Structure.  

3.10.1 Rörlig last i Robot Structural Analysis 
 

Eftersom att trafiklasten är en rörlig last som kan befinna sig vart som helst över brospannet, 

räknar Robot samtliga fall med lasten förskjuten 0.5m samt vart det värsta fallet inträffar. 

Detta görs genom att definiera fordonet.
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Figur 15. Rörlig last i Robot Structural Analysis.  

I detta fall då det endast är två hjul, dvs. Ett framhjul och ett bakhjul som belastar balken 

samtidigt, räcker det att definiera fordonet som ett rakt sträck där punktlaster med önskad 

storlek symboliserar hjulen som vilar mot balken. Avståndet X i bilden anger ett fixerat 

avstånd mellan punktlasterna. 

När fordonet med dess laster är definierat sätts sträckan ut, i form av koordinater, där 

fordonet ska röra sig över samt hur stora förflyttningarna skall vara mellan varje mätning.  



   
 

  40 
 

Figur 16. Rörlig last med definierad körsträcka och avstånd mellan beräkningar i Robot Structural Analysis.  

Lastfallet med servicefordonet som huvudlast beräknas, där Robot automatiskt räknar ut vart 

lasten skall befinna sig för att det värsta böjmomentet, tvärkraften och nedböjningen skall 

inträffa men resultat i samtliga noder visas i Figur 17. Intervallen för noderna kan ändras till 

önskad längd, i detta fall har 0.5m valts. Önskat värde ändras i Step i Figur 16. 
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Figur 17. Totala böjmomentet över ett antal olika noder där den rörliga lasten kan befinna sig.  

3.11 Mathcad 

 

Excel är vanligt program att utföra beräkningar i, en bra Excel fil sparar jobb vid felberäkning 

och kan återanvändas för framtida bruk. Risken med Excel är att arbetsgången blir huller om 

buller samt otydlig för personer som inte varit med och byggt filen. Moelven förespråkade i 

tidigt skede Mathcad för de så kallade "handberäkningarna". Ett program de använder sig av 

där fel är lättare att hitta än i Excel.  

Mathcad är framtaget för ingenjörer och versionen som används är PTC Mathcad Prime 4.0. 

Mathcad är uppbyggt på ett sätt som liknar vanliga uträkningar med papper och penna. Ett 

annat kraftigt verktyg är att ord samt variabler kan definieras till värden för uträkningarna. 

Detta för med sig att ord och bokstäver kan användas i formlerna, vilket gör det lättare att se 

om rätt siffror används. Användingen av Mathcad gör att endast ett dokument behövs för hela 

projektet. (PTC 2017) 

Funktionerna i Mathcad sträcker sig långt utöver vad som använts i detta arbete. 
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4 Resultat 
 

4.1 Dimensionering av byggdelar 

 

Nedan följer dimensionerna beräknade med Mathcad (Tabell 5) 

Tabell 5. Resultat ur Mathcad 

Byggdel Bredd (mm) Höjd (mm) 

Balk 215 1935 

Syll 70 220 

Farbana 150 50 

 

 

Figur 18. Måttsatt tvärsnitt över hela sektionen. 
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4.2 Jämförelse mellan Robot och Mathcad resultat 

 

Resultatet av Robot och handberäkningarna gjorda i Mathcad är mycket lika. 

Tabell 6. Jämförelse ur Mathcad och Robots resultat. 

Resultat personhuvudlast Fall 1 Mathcad  Robot 

Max fältmoment (kNm) 1178 1165 

Nedböjning (mm) 60.2 60 

Tvärkraft (kN) Ra= 126.3   : Rb=129.4 Ra= 124.64   Rb=131.06 

Resultat trafiklasthuvudlast Fall 4 Mathcad Robot 

Max fältmoment (kNm) 1341 1341 

Nedböjning (mm) 67.2 67 

Tvärkraft (kN) Ra= 191.6   : Rb=191.6 Ra= 191.6  Rb=191.6 

 

4.3 Dimensionering i Robot 

 

Robot är ett kraftigt verktyg vad gäller dimensionering och de beräkningar som utförts i detta 

arbete. Programmet klarar med lätthet att dimensionera bron med Eurokoderna som standard. 

Eurokoderna och dess värden är förprogrammerade i Robot vilket spar tid vid 

dimensionering. 

Ett problem är att Robot inte hanterar trä lika bra som stål samt betong. Funktionerna som att 

Robot föreslår nya dimensioner där programmet lokaliserar svaga punkter finns inte för trä. 

Kontrollberäkning av tvärkraft samt moment mot Eurokoderna behövs göras för hand då 

dessa inte görs av Robot för trä. Trotts dessa brister sparas tillräckligt med tid för att 

programmet skall vara intressant för dimensionering av broar med limträ som bärande 

konstruktion. 

Nedan visas resultatet som ges då trafiklast är huvudlast samt snö och vind är bilaster (Figur 

19-21). Trafiklasten är i form av ett servicefordon som med Robots hjälp kan röra sig över 

bestämda intervall på bron där resultatet för samtliga värden visas i Tabell 5. Detta är en 

viktig och tidsbesparande funktion för att beräkna resultaten för samtliga noder på en gång. 
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Figur 19. Resultat av servicefordonet i nod 10 

 

Figur 20. Resultat för lastfall 1 i nod 29, där värsta momentet uppstår. 
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Figur 21. Resultat för servicefordonet i nod 40. 

Resultatet för brons dimensionerande lastfall 4 (Figur 22). 

 

Figur 22. Visar resultat ur robot då personsamlingen är huvudlast och snö+vind som bilast. Detta blir även det 

dimensionerande fallet för bron. 

 

Figur 23. Robot beräknar även nedböjningen för konstruktioner. Nedan är resultatet för fall 4. 
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5 Diskussion 
 

I enlighet med de handberäkningar som är gjorda samt beräkningar utförda med Robot, 

kommer bron att hålla i alla avseenden. Utgångsfallet som Moelvens konstruktörer 

uppskattade till 215x1980mm storlek på huvudbalkar och nio till antalet reducerades efter 

beräkning till 215x1935mm och två utav nio balkar kunde helt tas bort.  

Eftersom att dimensioneringen är utförd på balkens hela längd skulle möjligen dimensionerna 

kunna minskas ytterligare om avdrag för två gånger upplagslängden gjorts. Då detta handlar 

om relativt liten last och längd som försvinner, så ses det som en säkerhetsmarginal att 

behålla sagd balklängd i beräkningarna och konstatera att dem håller.  

I lastkombinationerna är folksamlingslasten aldrig kombinerad med lasten som uppkommer 

vid ofrivillig uppkörning utav fordon. Detta på grund av att Eurokoderna fastslår att dessa 

laster inte får lov att finnas i samma kombination, vilket gör att de beräkningsmässigt aldrig 

kan inträffa samtidigt. Då ett fordon står i ett brospann finns dock mycket plats över till andra 

laster. Vi räknar med att vi skulle klara att belasta balkarna med både fordon och folksamling 

i ett spann utan att brott uppstår, dock skulle nedböjningen bli för stor momentant. 

De vertikala svängningarna som uppstår vid trafiklast blir i hög grad avgörande för vilka 

dimensioner som är brukbara i bron. Relationen mellan långa balkar och tunga tvärsnitt kan 

göra att så kallad konstruktiv interferens kan uppstå, då de vertikala svängningarna och den 

vertikala accelerationen samspelar.  

Det är därför omöjligt att t.ex. plocka bort för många balkar ur tvärsnittet eller att ändra dess 

dimensioner alltför mycket, även om böjmomentkapacitet och liknande kontroller är okej.   

Nya Älvbron skall byggas med stål som bärande konstruktion, den skulle även kunna 

konstrueras i betong som tillsammans med stål är de två vanligaste materialen att bygga broar 

i. Kunskapen för de materialen är mycket större samt att de är mer beprövade vid större 

konstruktioner. En ökad efterfrågan för att bygga i trä finns, både då det är vackert och bättre 

för miljön jämfört med betong och stål. När efterfrågan blir tillräckligt stor i Sverige kommer 

kunskapen för hantering av materialet att öka och således kommer antalet broar konstruerade 

i trä öka. För bevisligen går det att bygga stora träbroar. 

 

Trä har liten påverkan på miljön om avverkning samt återplantering sköts. Vilket gör det 

redan i produktion till ett intressant material, lägg slutligen till att det är mer effektivt att 
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frakta stora mängder av. Trä är ett levande material och kan behöva mer underhåll, något som 

ger negativ inverkan på miljöaspekten.  

 

De valda balkarna skulle kunna produceras utav Moelven i Töreboda. Eftersom balkarna 

enbart behövs lyftas på plats samt förankras i fundamentet vid montering skulle även mycket 

tid i byggskedet sparas. Något som en fortsättning eller ett helt nytt arbete skulle kunna 

behandla. Detta arbete har fokuserat på just de bärande komponenterna i en bro. För vidare 

beräkningar skulle dimensionering av fundamenten som bron kommer vila på, hur balkarna 

bör bultas i varandra, dimensionera syll, räcke och farbana på bron. 

 

6 Slutsats 

 
Skillnaden på resultat för hand och med datorns hjälp skiljer sig minimalt. Det kan således 

konstateras att datorbaserade beräknings- och konstruktionsprogram är bra och 

tidsbesparande hjälpmedel vad gällande brodimensionering, även i limträ. Den stora 

tidsvinsten ligger i beräkningarna av den rörliga lasten. Något en dator beräknar på bråkdelen 

av den tiden en männsika behöver. 

En vidare utveckling av detta arbete skulle rimligen innefatta dimensionering av stöden samt 

förankring av material.  

 

7 Tackord 

 
Ett stort tack till Erik Johansson, konstruktör på Moelven, för hjälp och vägledning kring 

brokonstruktion och limträ som material. 

 

Ett stort tack till Kenny Pettersson för en mycket bra och utförlig handledning men också för 

den glädje och underhållning som det inneburit.  
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9 Bilagor 
 

9.1 Dimensioner  

 

 

 

 

 

Vi antar att brons tvärsnitt 
kommer behöva 7 bärande balkar. 

Syll: 70x220mm cc150mm 
Då går det 7st/m över balkens längd 

Farbana: 50mm hög 

Antal fack för bron 

 

 

 

 

För LC40 

Area som lastas ner i en balk blir: 

 

 

 

 

Dimensioner 

Balk 
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9.2 Tunghet  

Brons tungheter 

 
 

 
Det går 7st syllar/m balk 
Samt 7 balkar per tvärsnitt 

 

 

 

massa=Tvärsnitets vikt per 
längdmeter. 
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9.3 Egensvägnigar  

Vertikala Egensvägningar SS-EN-1995-2 

 

 
 
 

 

 

 

Tvärsnittets massa 

 

 

 

För Fvert>5.0 behövs avert 
inte beräknas. 

 

 
n: Sätts till 13st eller 0,6xA, vi väljer 0,6xA i detta 
fallet. Enligt Moelven är det uppskattningen som 
bestämmer vilket som ska användas. 0.6*A om det 
är många som kommer beträda bron  

 

För bärverk utan mekaniska förband  
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Ok 

 

Ok 
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9.4 Trafiklast  

Trafiklaster SS-EN-1991-2:2003 

qfk= Utbredd last 
 
Qfwk= Koncentrerad last 
 
Qserv= Last för servicefordon 

 

 

 

Qflk=Horisontallkraft qfk*0.1 eller Qserv*0.6 

 

Rekommenderat värde om 
risk för folksamling finns. 

Qfwk behövs ej beaktas om 
Qserv förekommer. 
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9.5 Snölast  

Snölast enligt SS-EN-1991-1-3 

 

Formfaktor: 
 
Vindutsatt terräng: 
 
Temperaturfaktorn: 
 
Karakteristisk Last för Karlstad: 
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9.6 Vindlast  

Vindlast enligt SS-EN 1991-1-4:2005 

Säkerhetsklass 2 bör tillämpas för broar med en längsta teoretisk spännvid på 15m i största 
spannet. Annars tillämpas säkerhetsklass 3  

 

För Karlstad 

 

Terrängtyp 1 ger: 

 

 

qp: 4m=0.69 
      8m=0.81 

 

 

Antagen brohöjd är 6.5m, interpolering ger: 

 
Enligt SS-EN 1990 3.4 
överskrids karakteristiska 
värden under ett år med 
sannolikheten 2% därav 
p=0.02  
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Medelvindhastigheten: 

 

 

Där kr= terrängfaktorn som 
beror på råhetslängden Z0 

 

Värdet 1.0 ges ur tabell 

för  
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Formfaktorn 

 

 

k1=från markytan till 
underkant balk 

 

 

 
 

 
 

 

 Vm samt n i formeln är 
okända, därför ersätts 
formen med Lz nedan. 
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Brons egenfrekvens 

 

 
 

K=  eller enligt tabell 

3.25??? 

 

fl= dimensionslös frekvens 
 
n1= lägsta egenfrekvensen i 
vindriktningen 
 
Ze/Zi= referenshöjden för resp. 
invändig vindlast. 
 
Zs= referenshöjden för bestämning av 
bärverksfaktiorn 
 
k= formparameter som beror av 
variationskoefficienten för 
extremvärdesfördelningar (K=0.2) 
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Vindkrafter: 

Vindkrafter Fw som verkar på ett bärverk eller en bärverksdel kan bestämmas med formeln 

 

Vindkraft i x- och y-riktning förutsätts inte verka samtidigt. Dock kan vindkraften i z-
riktning, om av betydande storlek, antas verka samtidigt som vinkraften i x- eller y-riktning. 

Cf i x-riktning ges av: 

 
 

2.78 ger värdet Cfx=1.7 ur 
tabell i 1991-1-4. s.80 

 per meter bro går det 7st syllar (b=50mm och h=220mm) som 
är exponerade i x-riktning 

 

7 syllar/m balk samt 6 mellanrum. 

 

 

 

Då ingen area i brons y-riktning är exponerad. 

 

Schablonvärde för räcke och dylikt 
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Där L2s=Lz enligt B.1.(1) 

 

Dock kan B sättas till 1 för 
säkerhet 
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Träbroars mekansika dämpning: 

 

= 0.06 eller 0.12 

 är dämpningen pga 

speciell utrustning vilket vi 
bortser från.  

 

antar att modfunktionen 

är konstant vilket vi 

kan sätta till: 

 

 

 

 

cfx0=2.7 ger cf=1.7 ur tabell 
8.3 sid.80 

 

 

 

 

 
eller 
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 samt  räknas båda 

ut här eftersom  enligt 

Eurokoderna adderas med 
0.06 samt 0.12 vilket ger oss 
två värden. Vi kollar så att 
båda klarar kraven enligt 
Eurokoderna. 
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Ok! 

 
 

Ok! 

 

T=Tiden i sekunder över 10 minuter 

 

 

Ok! 

 

 

Ok! 
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Vindturbulens: 

Turbulensens standardavvikelse 

 

Rekommenerad värde 

 

 

  

 
Karakterisktiskt hastighetstryck: 
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Bärverksfaktor 

 

3.2% större 

 

1.8% större 

 

 

 
Enligt SS-EN-1991-1-4:2005, om inga vindtunnelförsök 
görs bör cf sättas till 0.9 i z-led 
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Laster som räknas ner i en balk 

 

Egentligen kvadratmeter/m 

 

 
Gk är här egentligen /m 

men Mathcad stryker då 
enheterna mot varandra 
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9.7 Lastkombinationer  

Lastkombinationer 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

Båda Trafiklasterna, dvs servicefordonet samt personansamlingen kan inte uppstå samtidigt 
i lastkombinationerna enligt SS-EN. 

Egentyngd + Trafiklast som huvudlast. Snö-vind bilast 

 

 Egentyngd + Snö huvudlast + Trafik-vind bilast 
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Egentyngd + Vind huvudlast + Trafik-Snö bilast 

 

 

Egentyngd + Personsamling huvudlast +Snö-vind bilast 

 

 

 

Största momentet 



   
 

  71 
 

9.8 Lastkombinationer i bruksgräns  

Lastkombinationer i bruksgränstillstånd 
Enligt SS-EN-1995-1-1 

    

    

    

    

 
 är faktorer för kvasipermanentvärdet av variabel last 

 är faktorer för kombinationsvärdet av variabel last 

kdef ges ur tabell 3.2  

 

=Egentyngd 

=Huvudlast 

=summan av bilast 

 
=omedelbar deformation 

För huvudlast gäller 

 

För bilast gäller 

 
För egentyngd gäller 
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Fall 1: Egentyngd + Trafikhuvudlast + snö/vindbilast 

 

 

 

 

 

Samma för alla Fall 

Nedböjning Fall 1 

Nedböjning Servisfordon: 

 

=Lasten från framhjulet 

 
 

 

 
 

 

 

=Lasten från bakhjulet 

 

 



   
 

  73 
 

  

Nedböjning Snö: 

 

 

Nedböjning Egentyngd 

 

 

Summa Nedböjning Fall 1 

 

60.2mm 

 

Fall 2: Egentyngd + vindhuvudlast + Snö/trafikbilast 
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Nedböjning Fall 2

 

Vind: 

 

 

Servicefordon: 

 

 

 

 

 

Snö: 

 

 
Egentyngd: 

 



   
 

  75 
 

 
  

Summa Nedböjning Fall 2 

 

 

57.2mm 

Fall 3: Egentyngd +Snöhuvudlast + Trafik/vind bilast 

 

 

 

 

Nedböjning Fall 3 

Snö 

 

 

Servicefordon 
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Vind 

 

 

Egentyngd 

 

 

Summa Nedböjning Fall 3 

 

 

54.2mm 
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Fall 4: Egentyngd + personhuvudlast + Snö/vindbilast 

 

 

 

 

Nedböjning Fall 4 

Personlast: 

 

 

Vindlast: 

 

 
Snö: 
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Egentyngd 

 

 

Summa Nedböjning Fall 4 

 
67.2mm 

 
Enligt SS-EN-1995 får max nedböjning vara L/400 

 

Sammanställd Nedböjning för samtliga fall 

 
 
 
Fall 1:              60.2mm<ok! 
Fall 2:              57.2mm<ok! 
Fall 3:              54.2mm<ok! 
Fall 4:              67.2mm<ok! 
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9.9 Tvärkraftskontroll  

Tvärkraftskontroll för limträbalken 
enligt "Träkonstruktion enligt eurokoderna" 

 

  

För konstruktionsvirke samt limträ 

 

 

 

 

 

 

För L40c 

 

 

 

 

Där =qh 

 

 

 

Ok! 
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9.10 Upplagslängd  

Beräkning av upplagslängd 

 

 

 

Ok 

 

För Limträ då L>2*h 

 

Stödreaktionen över stödet 
taget från Robot. 
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9.11 Böjmoment 

Beräkning av böjmoment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ok! 


