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SAMMANFATTNING 
 
En projekteringsprocess av en konstruktion kan ofta delas in i två delar, dimensionering och 
projektering. Dimensioneringen utförs enligt för konstruktionen gällande normkrav och 
projekteringen följer sina egna normer samt den dimensionering som är utförd. 
 
Även om 2D-projektering fortfarande är vanligt förekommande i projekteringen har BIM-
modellering blivit allt vanligare och värdet av att lagra information i en modell ses alltmer 
som en nytta i ett projekt. 
 
BIM-modelleringen bygger på parameterstyrning av objekt och egentligen finns inga gränser 
för vilka parametrar som ska ingå i ett objekt. 
 
En av de senaste utvecklingarna i projekteringsprocessen är den visuella programmeringen 
som ger användare möjlighet att styra parametrar till en BIM-modell med hjälp av ett visuellt 
skript kopplat till BIM-modelleringsverktyget. 
 
Det här arbetet syftar på att visa hur ett skript kan driva modelleringen med hjälp av 
projektspecifika indata genom att dimensionering av objekt integreras i programmeringen. 
Med hjälp av programmeringen kan även dimensioneringen redovisas i en annan 
programvara. 
 
Resultatet visar att det är fullt möjligt att skapa en modell med hjälp av objektspecifika indata 
och att parametrar kan styras med integrerad dimensionering i ett skript skapat med visuell 
programmering. 
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ABSTRACT 
 
A design process of a construction can often be divided into two parts, structural design and 
drawing. The structural design is made with current standard requirements for the 
construction while the drawing has its own standard requirements along with the results from 
the dimensioning to follow. 
 
Even if 2D- drawing still is common in design of a project, BIM-modelling has become more 
frequently used and the value of storing information in a model is see more and more as a 
benefit in a project. 
 
The BIM-modelling is based on parametric design of objects and there are actually no limits 
to which parameters that should be a part of an object. 
 
One of the most recent developments in the design process is the visual programming which 
gives users the opportunity to guide parameters in a BIM-model through a visual script 
connected to the BIM-modelling tool. 
 
This work is aiming to show how a script can push the modelling by using project specific 
input and perform structural design of load bearing members integrated in the script. With the 
use of the script, results can also be verified in another software. 
 
Result is showing that it is possible to create a structurally designed model by using only a 
few object specific inputs and that parameters can be controlled in a script made with visual 
programming. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Visual programing, Grasshopper, Parametric design, Influence lines, Tekla 
Structures, BIM, Design automation, Brigde structural design
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1 INLEDNING 

1.1 WSP 
WSP är ett globalt konsultföretag med huvudkontor i Montreal, Kanada, och sitt svenska i 
Stockholm. I Sverige finns ca 50 kontor med sammanlagt 4000 anställda medan det totalt i 
företaget finns 42000 anställda. WSP i Sverige har sina rötter i Jacobsson & Widmark, mer 
känt som J & W, som grundades 1938. År 2001 köptes bolaget upp av WSP-koncernen [1] 
 
Företaget är verksamt inom samhällsbyggnadssektorn och indelat i sammanlagt åtta olika 
affärsområden. En stor fördel för WSP är möjligheten att kunna arbeta brett över de olika 
affärsområdena i olika projekt [2]. 

1.1.1 WSP Bro och Vattenbyggnad 
Affärsområdet Bro och Vattenbyggnad arbetar med såväl konstruktion och projektering av 
nya broar, dammar och tunnlar, som förvaltningsarbete där inspektioner och åtgärdsplanering 
av befintliga konstruktioner är huvudsakliga uppgifter [2]. 

1.2 Arbetet 
Arbetet består i att undersöka möjligheterna att automatisera en projektering av en enklare 
brokonstruktion. Är det möjligt att skapa ett skript som genererar både en modell i ett 
modelleringsverktyg och samtidigt en beräkningsrapport som visar hur dimensioneringen av 
modellen har utförts? Vilka hinder och möjligheter finns med dagens teknik? 
 
Då författarna inledningsvis haft stora förhoppningar om att detta ska vara genomförbart har 
användningsområde diskuterats med WSP Bro och Vattenbyggnad i Örebro. Där framkom att 
användning av ett sådant skript i ett tidigt skede av projekteringen skulle vara intressant och 
även vissa optimeringar då dessa skulle ge en bra start på arbetet med ett projekt [3]. 
 
Arbetet har utförts med olika mjukvaror utvecklade för att skapa skript, modeller och 
beräkningar. Skriptet är skapat i Grasshopper (där en del komponenter även skapats med 
programmeringsspråket Python), Grasshopper är ett insticksprogram till Rhinoceros, som i sig 
är ett program för att skapa allt från punkter och tvådimensionella linjer till komplexa 
tredimensionella geometrier och ytor. Rhinoceros används i det här arbetet endast till att 
skapa punkter och linjer. Med hjälp av en länk till Tekla Structures (Tekla Live Link) placeras 
objekt från Teklas arkiv längs dessa linjer. Övrig mjukvara som använts är Excel för att 
hantera nödvändig information för dimensionering samt att ta emot information för att kunna 
verifiera dimensioneringen i en separat beräkningsrapport skapad i Mathcad. 

1.2.1 Syfte 
Meningen med arbetet är att visa på möjligheten att integrera beräkning och modellering i ett 
användarvänligt och kvalitetssäkrat verktyg där slutprodukten bestående av en 3D-modell 
samt tillhörande beräkningsrapport uppfyller gällande normkrav för konstruktionen med så få 
indata som möjligt. Verktyget skulle vara ett steg i riktningen mot allt större användande av 
automation i projekteringen, något som idag främst är utvecklat i produktionsskeendet av ett 
projekt. Att i skriptet inkludera optimeringar av konstruktionen, medför att tidskrävande 
arbete i projekteringen minimeras, ett exempel på detta är optimering av huvudbalkarnas 
placering. 
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1.2.2 Avgränsning 
Då tiden för arbetet är begränsad har en enkel brokonstruktion avsedd för gång- och 
cykeltrafik i ett spann valts. Bron är uppbyggd med två stålbalkar och träfarbana. Antalet 
balkar ger ett statiskt bestämt system vilket underlättar dimensioneringen av bron i tvärled, 
som utförs medhjälp av influenslinjer. Avgränsningen till gång- och cykeltrafik ger färre 
lastfall att kontrollera än om bron skulle dimensioneras för fordonstrafik. Arbetet har även 
avgränsats till att endast hantera brons överbyggnad, alltså ingår ingen dimensionering av 
landfästen eller liknande. Dessa avgränsningar har gjorts för att inom utsatt tid färdigställa 
verktyget. Huvudsyftet med arbetet är inte heller att utföra mer komplexa beräkningar vilket 
skulle möjliggöra större variation och användningsområde för verktyget, utan att få verktyget 
att fungera fullt ut. 
 
Arbetet avgränsas också till att leverera en modell, efterarbete med framtagande av ritningar 
lämnas utanför arbetets avgränsning men då stomlinjer genereras till modellen är mycket 
förarbete klart även i det avseendet. 
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2 Bakgrund 
Ett projekt är uppbyggt av flera olika processer. Dessa processer har möjlighet att utvecklas 
och effektiviseras för att skapa ett bättre flöde.  Projekteringsprocessen av konstruktioner 
består av flera olika delar och moment. Beslut ska fattas om konstruktionstyp, beräkning ska 
bidra till vilka konstruktionselement som ska användas och dessa konstruktionselement ska 
redovisas i en modell eller på ritningar. Gemensamt för samtliga moment är de normer som 
ska följas och givna mått att förhålla sig till.  
 

2.1 Problem 
Då broar sällan eller aldrig har samma ingående parametrar i form av längd och bredd utförs 
ofta projektering av broar från blankt papper. Erfarenheter av tidigare liknande projekt ger en 
vägledning till hur arbetet ska utföras men trots detta krävs en optimering för gällande 
förutsättningar. Arbetet att utföra dimensionering är tidskrävande även för mindre 
konstruktioner och för att inte behöva omarbeta allt för mycket i projekteringen är det bra om 
dimensioneringen är färdig innan detaljprojekteringen inleds. Det finns även en risk att 
flödesineffektivitet uppstår då det sällan är samma person som utför både dimensionering och 
projektering. Genom att skapa kvalitetssäkrade verktyg för att dimensionera enklare 
konstruktionstyper skulle arbetet effektiviseras och underlättas medan tiden som frigörs ger 
möjligheter att utveckla fler automationslösningar. 
 
Idag används ofta vid beräkning av dimensionerande lasteffekter på broars 
konstruktionselement programmet StripStep 2 [2]. Programmet lanserades på slutet av 60-
talet och användes i början med hålkortsmaskiner. För en oerfaren innebär 
användargränssnittet att indata- och resultatfilerna är svåra att hantera och analysera. För att 
göra en rimlighetsbedömning av det resultat som ges krävs stor erfarenhet då beräkningarna 
som utförs i programmet inte går att följa utan endast visas som en resultatfil. Användandet av 
programmet innebär även tidskrävande arbete då flera placeringar av konstruktionens 
huvudbalkar behöver testas för att hitta optimal placering av dessa vilket för arbetets valda 
konstruktion innebär maximalt utnyttjande av träsyllen i fält.  
 
Det finns programvaror som skulle fungera bra i arbetet med en automatiserad projektering. 
Visuell programmering och kopplingar till modelleringsprogram från programmeringen är en 
lösning för att skapa automation. Ett problem är däremot att visuell programmering generellt 
sett inte används alls i projekteringen än, vad är det som hindrar användandet och vilka 
framtidsutsikter ser konsultföretagen? 

2.2 Vad har gjorts tidigare på WSP Bro och Vattenbyggnad 
År 2017 utfördes två examensarbeten med visuell programmering i samarbete med WSP Bro 
och Vattenbyggnad. Dessa arbeten kan ses som starten på användandet av visuell 
programmering och är en del av arbetet med utveckling av nya tekniska verktyg tas fram inom 
företaget. Dessa verktyg bygger på den teknik som tidigare använts men möjligheterna med 
parametrisk styrning och nya innovationsbaserade tankegångar ses som drivande inslag i 
arbetet [4]. 
 
I Sverige finns idag ytterligare några få examensarbeten om visuell programmering inom 
byggbranschen, de handlar främst om hur man kan underlätta modelleringen av BIM- 
modellen eller att skapa starka visuella utryck i byggnader. Fördelar med att kunna 
återanvända ett skript genom att styra objektspecifika parametrar har tidigare påvisats av [5]. 
Däremot har författarna till det här arbetet inte hittat något arbete där automatiserad 
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modellering genereras med hjälp av i skriptet inbyggda dimensioneringar eller försökt få 
information att driva modelleringen. 
 
Vid en intervju med Lisa Mellberg, CAD- och BIM-ansvarig på WSP Bro och 
Vattenbyggnad, bekräftades att intresset för parametrisk styrning av modellering ökat under 
det senaste året. I flera projekt används idag visuell programmering för att skapa modeller. Att 
även integrera dimensioneringen i skriptet upplevdes innovativt och fördelar sågs framför allt 
i det tidiga skedet [6]. 
 
Några frågeställningar kom upp under intervjun, vem ska jobba med den här typen av 
programmering och framför allt hur samordning mellan de som jobbar med att ta fram nya 
skript ska fungera. Då det i konsultbranschen eftersträvas att anställda ska ha full beläggning i 
projekt, dels för det egna företagets skull men också för att beställare ska kunna få sin 
leverans i tid, är det ofta svårt att avsätta tid för att lära sig något nytt. Det är inte länge sedan 
3D-modelleringen hade sitt genomslag och förändrade sättet att projektera. I övergångsfasen 
blev många tvingade att lära sig den nya tekniken, som i sig inte befann sig i det 
utvecklingsstadium vi idag är vana vid. I det här skedet befinner sig användandet av den 
visuella programmeringen just nu och ska den få genomslagskraft behöver konsulter ges tid 
att sätta sig in i det nya tankesätt den innebär. Fördelarna den visuella programmeringen 
innebär kan sannolikt väga upp nackdelarna med tiden som behöver avsättas för inlärning. 
 
År 2017 var WSP Finland med och projekterade Thu Thiem Bridge i Ho Chi Minh, Vietnam. 
Bron är en snedkabelbro har ett huvudspann på 200 meter. I projekteringen användes 
kopplingen Tekla Live Link för att skapa det mesta av modellen, i Figur [1] visas en grafisk 
bild av bron. 

 
Figur 1 Thu Thiem Bridge, Ho Chi Minh, Vietnam 

2.3 Vad har andra gjort tidigare 
Internationellt har det de senaste åren från mjukvaruutvecklarna inom byggbranschen 
fokuseras på att få användarna att börja med visuell programmering, t ex har Autodesk två 
årliga konferenser där deras programvaror presentas och diskuteras, stora delar av detta spelas 
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in och är fria att titta på. Där kan man se att innehållet som berör visuell programmering 
tredubblats från 2015 och fram tills idag.  
 
Idag finns det många exempel inom arkitekturen där visuell programmering har använts för 
att skapa komplexa konstruktioner, även optimering av design finns det exempel på t.ex. 
Hangzhou Sport Park vars design har optimerats för att minska stålanvändandet med 2/3 
jämfört med projekt med liknade storlek [7, 8].   
 
Ett tidigt exempel (byggdes 2007-2010) på liknade informationsflöde var Aviva Stadium 
(Dublin, Irland) där arkitekterna använde Rhinoceros för att skapa formen, sedan användes 
Excel tillsammans med egna programmerade kopplingar för att automatiskt skapa en analytisk 
modell av den komplexa takkonstruktionen i FEM-analysprogram, utan någon manuell input 
från användaren [9]. 
  
Autodesk har många idéer och förslag hur man kan effektivisera sina arbetsprocesser genom 
användandet av visuell programmering där bl a skapande av ritningar och automatiserad 
namngivning av ritningar lyfts fram som tänkbara effektiviseringsområden [10]. 
 
Även Tekla Structures fortsätter utveckla sin Tekla Live Link mot Grasshopper och nya 
versioner lanseras kontinuerligt. Idag finns möjligheter att skapa och styra befintliga 
komponenter i Teklas arkiv. Stöd för att skapa svetsar och bultar som inte ingår i 
komponenter saknas för tillfället [11]. Utvecklingen sker genom ett nära samarbete med 
användare av programmet vilket gör arbetet för användaren än mer intressant då man blir en 
del av arbetet [12]. 

2.4 Beskrivning av teknikområdet 
All modellering i BIM-programvaror är parametriskt styrd, men användaren kan inte själv 
styra alla specifika parametrar. Med insticksprogram som tillåter visuell programmering 
underlättas denna styrning och gör det lättare för användaren att förstå vad som händer med 
modellen/informationen. Samtal med några av de större konsultföretagen i Sverige har visat 
att det finns ett intresse att börja implementera visuell programmering i sina verksamheter, 
men än så länge går det långsamt. Ett problem som påpekats är att det är svårt att få loss tid 
från de anställda då arbetsbelastningen är hög redan som den är. Det har även varit svårt att 
precisera i vilket sammanhang utvecklingen kan vara gynnsam, detta till trots anses den 
visuella programmeringen vara en del av det framtida arbetet inom företagen [6]. 
 
Det finns flera bra exempel internationellt där visuell programmering har använts i tidiga 
skeden till bl a rumsplanering, kostnadskalkyler och visualisering av projektets utformning. 
Allt detta skapar ett mervärde och ger bättre underlag för beslut [13]. 
 
Idag finns det två stora programvaror för visuell programmering anpassade för byggsektorn, 
Grasshopper och Dynamo, som har många likheter men även vissa skillnader. Grasshopper 
som är äldre har en bättre bredd i instickskomponenter, som gör att Grasshopper kan 
kommunicera med flera olika programvaror. Hur bra denna kommunikation är beror i stor 
grad på hur väl utvecklade dessa komponenter talar med det utomstående programmet och 
Grasshopper. Dynamo är ett gratis program som kommunicerar direkt med Revit, och i viss 
mån andra Autodeskprodukter (Robot, Navisworks). Genom denna begräsning kan dynamo 
kommunicera mycket avancerat med källkoden i Revit och använda modellens information 
till en mängd olika saker, ett exempel är att optimera byggkranens placering beroende på 
byggdelarnas vikt i modellen [14].  



 

 6 

 
Beräkningar i arbetet utförs både baserade på byggstatik och matematisk analys vid 
dimensioneringen av konstruktionselementen. Samtliga beräkningar gällande dimensionering 
följer gällande normkrav ställda av Trafikverket. För att lösa lasteffekter används 
influenslinjer, vilket är vanligt förekommande vid dimensionering av brokonstruktioner. 
Dessa används för att analysera hur rörliga laster påverkar ett visst snitt av ett 
konstruktionselement. 
 
Den visuella programmeringen utförs i Grasshopper, där vissa komponenter även 
programmerats genom Python, varifrån information skickas till både Tekla Structures för att 
generera en BIM-modell och till Excel där informationen från dimensioneringen lagras.  
BIM-modelleringen i Tekla Structures styrs alltså helt med informationen från Grasshopper 
och skapar en 3D-modell, som även innehåller information i modellerade objekt. 
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3 Metod och genomförande 
Då arbetets syfte är att skapa en automation i projekteringen driven av få indata har stora delar 
av arbetet har bestått av problemlösning för hur arbetsflödet i automationen ska fortlöpa. De 
objektspecifika indata användaren behöver ange är längd, bredd och säkerhetsklass. Det stod 
också tidigt klart att handledning gällande programmeringen i stort sett var obefintlig varpå 
informationssökning om hur visuell programmering i Grasshopper fungerar blev av stor vikt. 
Genom att studera videoklipp och litteratur kombinerat med "trial and error" i programvaran 
växte idéer om lösningar till olika problem fram. Under arbetets gång har flera delar av 
programmeringen omarbetats ett flertal gånger för att skapa ett smartare skript som 
underlättar slutanvändandet i så stor utsträckning som möjligt. 
 
Författarna är övertygade om att dagens möjligheter att lära sig grunder i programmering, 
såväl traditionell som visuell, genom att använda sig av tillgängliga videoklipp på t ex 
Youtube är tillräckligt för att skapa en förståelse för programmeringen. Det är en underskattad 
resurs i detta avseende.  
 
Den senaste informationen och nya lösningar finns tillgängliga på forum som är öppna för 
alla. Då antalet individer som arbetar med visuell programmering idag är begränsade, syns där 
en kultur att hjälpa varandra utanför företagsgränserna/nationsgränserna. Det går ofta med 
specifika problem att få hjälp via dessa forum.  
 
Genom en diskussion med WSP Bro och Vattenbyggnad i Örebro beslutades om arbetets 
avgränsningar och vilket mål som skulle uppnås. Det var tydligt från WSPs sida att, även om 
verktyget inte till fullo skulle kunde färdigställas inom utsatt tid, fanns ett intresse för idén om 
att automatisera delar av projekteringen och analysera vilka utvecklingsmöjligheter som finns. 
 
I ett första skede skapades ett skript i Grasshopper, som inte var kopplat till några 
beräkningar, detta för att se hur modellen skulle byggas upp i Tekla. Genom att styra 
parametrar i Grasshopper insågs snabbt att det är många delar som kräver "smarta" lösningar 
för att fungera enligt de önskemål som fanns. 
 
Användarvänligheten var något som främst framhävdes i ett möte med lärare vid Örebro 
Universitet [15]. Detta var ingenting författarna i det skedet hade funderat så mycket över 
men tog till sig av. Främst låg tveksamheter i att användare skulle tvingas styra parametrar i 
skriptet, något som kan uppfattas som krångligt. Önskemål fanns om att användare i största 
möjliga mån skulle kunna styra ingående parametrar i Excel snarare än i skriptet. 
 
För att lösa optimering av huvudbalkarnas placering samt dimensionering i skriptet fördes en 
dialog med WSP om hur detta skulle ske. Detta innebar att författarna fick studera hur 
influenslinjer används vid statiskt bestämda konstruktioner vilket är fallet för den bro som 
studeras.  Beräkningarna verifierades med en resultatfil skapad i StripStep2. Här 
identifierades nya problem då författarna använt sig av punktlaster motsvarande 
dimensionerande last från det fordon bron dimensioneras för både i tvärled och längsled. För 
att få ut rätt lasteffekt m a p moment i tvärled fick en utbredd last motsvarande hjultryckets 
fördelningsbredd vid angreppspunkt i träsyllen användas. Denna beräkning innebar att en 
numerisk integration över influenslinjen fick användas. Mer om hur influenslinjer använts i 
kapitel 3.2.2. 
 
Dimensioneringen i Grasshopper har utförts genom att skapa egna komponenter med hjälp av 
programmeringsspråket Python. Här optimeras huvudbalkarnas placering så att momentet för 
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tvärgående träsyll blir så lika som möjligt i stöd, fjärdedelspunkt och fältmitt genom att 
dimensionerande fordon placeras på influenslinjen för olika balkplaceringar. Placeringen av 
balkarna testas i skriptet med förflyttningar med ett avstånd på 100mm från brons ytterkant. 
Dimensioneringen i längsled kan utföras med punktlaster med fasta lastplaceringar eftersom 
bron är avgränsad till ett spann och räknas fritt upplagd i båda ändar vilket underlättar 
beräkningen. För att bestämma dimensionerande last beräknas en filfaktor som anger hur stor 
andel av det dimensionerande fordonets axel som belastar en av huvudbalkarna i den mest 
ogynnsamma lastplaceringen för balken. 
 
När dimensionerande lasteffekter tagits fram måste skriptet även ange vilken geometri 
träsyllarna behöver ha och vilken balkprofil huvudbalkarna ska ha för att klara lasterna. För 
att detta ska göras på ett smidigt sätt har Excelark innehållande all data för standardbalkar, två 
olika geometrier för träsyllar samt övriga nödvändiga materialdata skapats. Dessa Excelark 
läses in som listor i Grasshopper, som därmed kan jämföra kapaciteter med lasteffekter. 
Kontroller utförs m a p tvärkraft, moment, nedböjning och egenfrekvens. 
 
När dimensioneringen är klar kopplas geometri för träsyllar och balkprofil för huvudbalkarna 
till komponenter från Tekla Live Link för att skapa en modell i Tekla. Dessutom ges 
möjligheten att i skriptet skriva en Excelfil innehållande information om dimensioneringen. 
Informationen används sedan i Mathcad för att verifiera beräkningen i Grasshopper. 
 
För att verifiera beräkningsgången på ett tydligt sätt har en beräkningsmall skapats i Mathcad, 
denna beräkningsmall läser in samma Excelark som Grasshopper men även det Excelark som 
skapats från Grasshopper. Detta innebär att beräkningsmallen direkt kan välja vilken 
information som ska läsas in och därigenom visa att de valda konstruktionselementen klarar 
de dimensionerande lasterna. 

3.1 Programvaror 
Flertalet programvaror har använts i arbetet för att kunna uppnå satta mål och för att kunna 
verifiera och säkra dimensioneringen. Grundidén med arbetet var att skapa ett skript i 
Grasshopper, som skulle generera en modell i Tekla och en beräkningsrapport av 
dimensioneringen i Mathcad. För att kunna flytta informationen mellan skriptet och Tekla 
respektive Mathcad har olika metoder använts, dessa beskrivs mer i programbeskrivningarna. 
Figur 2 visar hur informationen i arbetet förflyttas. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mathcad Excel 
Figur 2 Schema över informationsflöde 

Grasshopper Rhinoceros Tekla 
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3.1.1 Excel 
Excel är en programvara de flesta känner till och behöver därför ingen större förklaring. I ett 
tidigt skede av arbetet togs beslut om att använda Excel som en "brygga" mellan Grasshopper 
och Mathcad. Man kunde snabbt inse att samtlig balkinformation kunde lagras i form av en 
tabell man vanligen hittar i formelsamlingar eller leverantörers konstruktionstabeller. Då all 
information för respektive balkprofil lagras på samma rad i tabellen kunde informationen 
läsas in på ett smidigt sätt. 
 
Information om balkar, syllar och annan nödvändig data samlades i en indatafil där även 
objektspecifika val utförs av användaren. 
 
Det har inte krävts några djupare kunskaper i Excel för att hantera informationen på ett 
önskvärt sätt. Dessutom gör den allmänna kännedomen om programvaran att verktyget blir 
lätt att använda även för den som inte är insatt i hur den visuella programmeringen fungerar. 
 
Under arbetet har problem identifierats med användandet av Excelkomponenter i 
Grasshopper. Problem uppstod på nyare versioner av Officepaketet då insticksprogrammet 
som använts i Grasshopper för att läsa Excelfiler blockerades. Detta problem kunde avhjälpas 
med att ändra inställningar för insticksprogrammet (i detta fall Grasshoppertillläget TT 
Toolbox). 
 
Den indatafil som är skapad är uppdelad i olika flikar för att få bättre ordning och översikt på 
informationen. 

3.1.2 Rhinoceros 
Rhinoceros 3D är ett avancerat 3D-modelleringsprogram som används i tidiga skeden i en 
mängd branscher (t ex bilindustrin och juvelerare), det är användarvänligt och det är enkelt att 
exportera de 3D former som skapas till en mängd olika format. Genom att hantera NURBS 
(Non-Uniform Rational B-Spline) skapar Rhinoceros kurvor och ytor mellan fasta punkter. 
Varje punkt har en matematisk representation i det tredimensionella rummet och genom detta 
genereras mjuka övergångar mellan punkterna [16]. Det går att modellera direkt i Rhinoceros 
eller använda sig av det numera automatiskt inkluderande insticksprogrammet Grasshopper 
som är ett program för visuell programmering. I arbetet utförs inga operationer direkt i 
Rhinoceros, istället används programmet i bakgrunden för att kunna köra Grasshopper och för 
att Tekla ska kunna läsa in information om var konstruktionselementen ska placeras. 

3.1.3 Grasshopper 
Till skillnad från traditionell programmering där koder skrivs i ett programmeringsspråk är 
Grasshopper ett program för visuell programmering, vilket innebär att förprogrammerade 
komponenter kopplas till varandra med trådar som symboliserar informationsflödet, trådarna 
tillsammans med komponenterna blir skriptet. Grasshopper är ett insticksprogram till 
Rhinoceros och istället för att modellera direkt i Rhinoceros kan modelleringen ske i 
Grasshopper. 
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För att på ett enkelt sätt beskriva hur den visuella programmeringen går till visas här ett 
exempel på hur en linje skapas i Grasshopper och hur den visas i Rhinoceros. Se Figur 3 och 
Figur 4. 
 

 
Figur 3 Två punkter bildar en linje i Grasshopper. 

 
Figur 4 Punkterna och linjen mellan dem visualiseras i Rhinoceros 

I kapitel 3.1.5 visas hur Tekla Structures använder sig av linjen när konstruktionselement 
placeras längs den. 
 
För att effektivt använda Grasshopper läggs linjerna in i listor, detta för att inte behöva ha en 
ny Grasshopperkomponent för varje balk/pelare/komponent som ska modelleras i Tekla. Det 
är detta som gör visuell programmering så effektiv, att man kan använda en lista som kan vara 
i princip hur lång som helst med linjer kopplade till en balkkomponent för att sedan skapa 
balkar utefter varje linje i listan. Det blir väldigt viktigt att ha koll på listorna när man ska 
skapa anslutningsdetaljer mellan balk och pelare, om de inte ligger i samma ordning i listorna 
tror Tekla att man försöker koppla ihop delar som inte alls ligger i anslutning till varandra. 
Figur 5 visar att linjerna för räckesståndarna och tvärbalkarna har olika index i listorna, om 
man inte justerar listorna går det inte att använda anslutningsdetaljer mellan dem. 
 

 
 

Figur 5 Linjerna för räckesståndarna och tvärbalkarna som visar listindex 
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Det finns i Grasshopper möjlighet att med traditionell programmering skapa egna 
komponenter som utför de operationer användaren önskar. I arbetet används en kombination 
av färdiga komponenter och egenhändigt framtagna komponenter. 
 
För att komponenter i Grasshopper ska fungera behöver rätt data kopplas till dem, till exempel 
kan en komponent som förväntar sig en linje inte fungera med punkter kopplade till sig. Det 
är däremot möjligt att dra en lista med multipel information (t ex flera linjer) till en 
komponent, då utförs operationen på samtliga objekt i listan. En del komponenter har en viss 
flexibilitet, en ingång som vill läsa en kurva kan även läsa en linje men inte vise versa. Denna 
restriktion skapade problem när informationen från Excelarken ska användas i komponenter 
skapade med Pythonprogrammering (mer om Python i kap. 3.1.4), där informationen till 
komponentens ingång var tvungen att specificeras till att hantera dataträd (listor i listor) se 
Figur 6. 
   

 
Figur 6 Specificering av dataingång i Python 

3.1.4 Python 
Att traditionell programmering skulle behövas var något som insågs då en del problem skulle 
lösas, t ex optimeringen av huvudbalkarnas placering, där balkarnas placering bestäms av for-
loopar, som i sin tur innehåller ytterligare for-loopar. I Grasshopper finns komponenter för 
programmering i C# eller Visual Basic förinstallerat. Dock valdes alternativet att installera ett 
insticksplugin (GhPython) till Grasshopper för att kunna använda Python, detta för att skriptet 
eventuellt ska kunna användas i andra miljöer. 
 
Python är ett programmeringsspråk tillgängligt för användning genom Open-source vilket 
innebär att det är gratis att använda, detta gäller även för användning för kommersiellt bruk 
[17]. Programmeringsspråket har använts för att på ett effektivt och överskådligt sätt skapa 
egna komponenter i Grasshopper, som utför önskvärda operationer. Utöver Grasshopper är 
Dynamo ett stort program för visuell programmering som vänder sig mot byggbranschen, dess 
koppling mot Autodesks programvara Revit stöds av Pythonskript.  
 
Användandet av Pythonprogrammering har till viss del begränsats pga. att en del inbyggda 
funktioner och förprogrammerade rutiner inte fungerat i GhPython-applikationen då dessa 
bygger på en annan nyans av Python [18]. 

3.1.5 Tekla Structures och Tekla Live Link 
Ett av många BIM-verktyg är Tekla Structures, som främst är inriktat på 
konstruktionselement till skillnad från andra där design har större fokus. För brokonstruktion 
är Tekla vanligt förekommande i modelleringsprocessen och det verktyg WSP Bro och 
Vattenbyggnad främst använder sig av. Därmed var valet av modelleringsverktyg naturligt. 
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På slutet av 2016 lanserade Tekla Structures ett insticksprogram till Grasshopper med egna 
komponenter där användaren ges möjlighet att komma åt modelleringsverktyg i Tekla genom 
Grasshopper. Kopplingen Tekla Live Link är precis som det låter en direktlänk mellan 
Grasshopper och Tekla vilket innebär att ändringar av parametrar i Grasshopper direkt följer 
med i Tekla. Från tidigare exempel i kapitel 3.1.3 där två punkter och en linje skapades i 
Rhinoceros genom Grasshopper visas i Figur 7 hur resultatet ser ut i Tekla. Balkprofil 
HEA100 har valts vid illustrationen. 
 

 
Figur 7 Balk placeras längs angiven linje från Grasshopper 

Det finns många fördelar med modellering genom parameterstyrning i Grasshopper i 
förhållande till traditionell modellering. En av de största styrkorna parameterstyrningen har är 
vid ändringar av modellen. Utförs den visuella programmeringen på ett smart sätt där alla 
komponenter som är beroende av varandra är kopplade till varandra ger en ändring av en 
parameter genomslag i hela modellen vilket annars skulle vara ett mycket tidskrävande jobb. 
Risken att någonting missas vid en ändring minimeras också förutsatt att skriptet är skapat på 
ett smart sätt från början. 
 
Många av de komponenter som modelleras i Tekla kräver även information som position, 
material, namn och numrering. Detta har Tekla löst med två extra komponenter ”Position” 
och ”Attributes”. ”Position” styr var t ex. balkprofilen ska placeras i förhållande till en linje 
och ”Attributes” styr övrig information som ska lagras i Teklamodellen.  
 
För ett enskilt mindre projekt är det troligt att traditionell modellering är att föredra ur ett 
tidsperspektiv, men om liknande projekt förväntas utföras är tidsbesparingen på efterföljande 
projekt fördelaktigt. Med små ändringar i skriptet kan samtliga konstruktionselement justeras, 
dessutom går stomlinjerna att skapa på samma sätt vilket anses underlätta och effektivisera 
projekteringen ytterligare. Med en metod där specifika tidskrävande och mer generellt 
återkommande arbetsmoment automatiseras med liknande skript nås ett bredare 
användningsområde. 

3.1.6 Mathcad 
Beräkningsrapporten har tagits fram i PTCs programvara Mathcad Prime. Programmet 
används för beräkningar där användaren tillåts definiera variabler, som sedan kan användas i 
matematiska formler och uttryck. Mathcad hanterar också enheter vilket blir ytterligare en 
kvalitetskontroll. 
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Kopplingen med Excel gör att variabler kan definieras i Excel för att sedan läsas in i Mathcad. 
Dessutom kan resultaten från Grasshoppers beräkningar läsas in och resultaten från två 
fristående beräkningar verifierar att det inte finns några skillnader i de olika 
beräkningsgångarna. Små variationer tillåts då de olika programmen kan hantera decimaler 
eller numerisk analys olika, se Figur 8. 

 
Figur 8 Kontroll att två beräkningar stämmer överens med varandra 

3.2 Beräkningar 
All dimensionering utförs med handboksberäkningar i skriptet. För att beräkna lasteffekter har 
influenslinjer för systemet i tvärled tagits fram. Med hjälp av dessa influenslinjer har för 
träsyllen optimal placering av huvudbalkarna kunnat bestämmas. Dimensionerande lasteffekt 
m a p moment i träsyllen har sedan bestämts med numerisk integration. I övrigt har 
beräkningar av ett statiskt system använts vid dimensionering. 
 
Skulle gällande normer och krav ändras kan dessa parametrar ändras i det Excelark som ingår 
i arbetet för att beräkningarna ska följa nya förutsättningar. 

3.2.1 Hantering av data i Excel 
Då valet var gjort att Excel skulle fungera som informationsbärare mellan de olika 
programmen valdes TT Toolbox som insticksplugin till Grasshopper för att kunna läsa in 
Excelfilerna. Det finns flera olika plugin för att läsa in Excelark till Grasshopper, i detta 
arbetes sammanhang finns ingen speciell anledning att välja något framför ett annat. 
Instickspluginet har fungerat bra då vi har olika data på bladen och kunnat läsa in dessa 
separat. I Exceldokumentet finns också fliken för objektspecifika indata där användaren 
bestämmer teoretisk spännvidd, fri brobredd, säkerhetsklass samt önskad balkprofil, som ska 
användas i beräkningen. Med denna information läser Grasshopper in den information, som 
gäller för valda parametrar från samma Exceldokument. 
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För att kopplingen ska fungera krävs en absolut sökväg vilket är den enda informationen till 
skriptet som inte finns i Exceldokumentet för indata. För att skapa en bra användarvänlighet 
har en startruta av Windowsformat skapats (se Figur 9). När man startar skriptet där 
användaren måste ange sökvägen till den mapp där filerna ligger. Detta medför att en 
användare av skriptet inte behöver justera något i Grasshopper. Några få saker går att justera 
från skriptet istället för i Excel, detta för att det är smidigare att göra dessa justeringar i 
Grasshopper istället för att behöva läsa om hela skriptet.  
 

 
Figur 9 Ruta för sökvägsinmatning 

Toolboxkomponenten gör också att Grasshopper uppfattar informationen som en lista med 
listor. Detta med listor i listor ses som ett av de svårare koncepten att hantera och förstå utan 
en programmeringsbakgrund. Listorna har dock gjort det möjligt att på ett exakt sätt få ut 
informationen där den senare har använts.  
 

3.2.2 Influenslinjer 
När rörliga laster ska användas för att bestämma lasteffekter i ett snitt i en konstruktion är 
influenslinjer en metod för att på ett enkelt sätt se vilken lastställning som ger störst inverkan 
på konstruktionen. För broar är metoden vanligt förekommande oavsett typ av 
brokonstruktion.  
 
En influenslinje skapas genom att inverkan av en rörlig punktlast i ett betraktat snitt studeras, 
punktlasten förflyttas över hela konstruktionen och ger en grafisk blick över den influens 
punktlasten ger. Linjen kan sedan användas till att bestämma lasteffekter genom att placera ut 
de laster som inverkar på konstruktionen [19]. 

3.2.3 Optimering av huvudbalkarnas placering 
För att bestämma huvudbalkarnas placering skapas lasteffekter för träsyllen i tre olika snitt 
med hänsyn till olika balkplaceringar. De tre olika snitten som kontrolleras är över stöd, i 
fjärdedelspunkt mellan stöd och i fältmitt mellan stöd. Lasteffekten för de olika snitten 
bestäms av en influenslinje för varje enskild balkplacering. Detta moment i arbetet visade sig 
komplext att lösa och lösningen hade varit än mer komplicerad i fallet att utöka 
konstruktionen till en bro med fler huvudbalkar. I Grasshopper skapades en funktion med 
Pythonprogrammering för att lösa problemet. Pythonscriptet använder indatan brobredd och 
balkplacering för att sedan kunna bestämma ett snitt och ett avstånd ”x” där snitt motsvarar 
det snitt i balken där momentet ska bestämmas och ”x” motsvarar avståndet från kanten där 
kraften verkar.  
 
Från skriptet får man värdet på influenslinjen för snittet när man applicerar en kraft i punkten 
”x”. Detta medför att om detta skript ska utökas till att klara flera huvudbalkar, är det 
förhållandevis enkelt i det fall man kan lösa funktionen för influenslinjen med flera 
huvudbalkar då mycket av det övriga i skriptet kommer vara detsamma. 
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Optimeringen löstes genom att skapa multipla loopar i Python där den första flyttade 
huvudbalkplaceringen från kanten i brobredden till mitten av bron. För varje placering av 
huvudbalkarna körs en andra loop där fordonet flyttas i sidled över bredden av bron, för varje 
placering av fordonet utförs en beräkning av lasteffekt från fordonet. Från beräkningen lagras 
dimensionerande momentet från olika lastställningar i varje snitt av intresse i en lista. För att 
maximalt utnyttja syllens momentkapacitet bör momentet över stödet och momentet i fält vara 
så lika som möjligt. För att optimera detta användes listorna med dimensionerande moment. 
Från listorna jämfördes dimensionerande moment för varje balkplacering i fält (fjärdedel eller 
mitt) med momentet över stöd och om differensen mellan moment i fält och stöd är mindre än 
differensen i föregående balkplacering lagras den nya balkplaceringen och differensen. Detta 
medför att den sista balkplaceringen som sparas är där momenten har minsta möjliga 
differens. Figur 10 visar hur skriptet sparar de olika momenten i beräkningen, första siffran 
uppe till vänster är den optimala balkplaceringen. Första kolumnen visar olika balkplaceringar 
och de efterföljande kolumnerna visar karakteristiska momenten i stöd, fjärdedelspunkten och 
mittpunkten. 
 

 

 
 
  

Figur 10 Momentfördelning 
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Nedan visas två exempel i Figur 11 och Figur 12 på hur träsyllen påverkas med avseende på 
moment i fältmitt med olika placering av huvudbalkarna och varierande lastplacering: 
 

 
Figur 11 Utgångspunkt för optimering av huvudbalkarnas placering 

 

 
Figur 12 Exempel på placering av huvudbalkarna där de flyttats 

 

3.2.4 Dimensionering i tvärled 
Bärande konstruktionselement i tvärled är en träsyll var dimension valts till 150x150 eller 
150x200 beroende på lasteffekten syllen utsätts för.  
 
För att kunna utföra dimensionering i tvärled har vissa antaganden behövts. Kontroller av 
dessa antaganden har sedan verifierats och, i de fall där det varit nödvändigt, justerats efter att 
syll och stålbalk dimensionerats med antagna värden. Ett exempel på antagande har varit 
huvudbalkens bredd som antagits till 300 mm, som är den bredd alla balkprofiler med 
dimension större än HEA300 och HEB300 har vilket gör antagandet troligt. Med detta 
antagande har dimensionerande tvärkraft i träsyllen kunnat bestämmas. 
Tvärkraften syllen utsätts för dimensioneras enligt samma metod som dimensionerande 
moment togs fram. Influenslinjen m a p tvärkraft får ett något annorlunda utseende. 
 
I samtlig dimensionering av lasteffekter på träsyllen har egentyngd av träsyll och slitplank 
försummats eftersom tester har visat att dessa bidragit 0,1-0,2 kNm till dimensionerande 
moment. Det ses inte heller som ett stort arbete att utöka dimensioneringsberäkningen med 
detta men med arbetets begränsade tid och det minimala bidraget försummas det i 
beräkningen. I beräkningsrapporten tillhörande arbetet har en notis om detta lagts vid 
nyttjandegrad nära 1,0. 
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De första modellerna av influenslinjerna beräknades med hjälp av momentekvationer, som 
dynamiskt ändrades och skapade influenslinjen i form av en lista med punkter. Denna lista 
användes för att flytta fordonslasten som punktlaster över bron i tvärled, dock visade det sig 
att metoden att använda fordonets hjultryck som punktlaster skapade alldeles för höga 
moment i "fjärdedelssnittet". Detta problem uppstod inte vid beräkning av moment i stöd eller 
i fältmitt. Förklaringen ligger i influenslinjernas utseende enligt Figur 13. I både fallet för 
moment i stöd och för moment i fältmitt är influenslinjerna symmetriska vilket gör att 
utbredning av lasten inte påverkar lasteffekten.  
 

 
Figur 13 Influenslinje för fjärdedelspunkt mellan upplag 

 
För att lösa dimensionerande moment i träsyllen beräknades en integral av bidragande 
lasteffekter inom hjulens fördelningsbredd med hänsyn till moment. Genom att utföra 
beräkningen på två av varandra oberoende ställen verifieras att beräkningen i Grasshopper 
och den i Mathcad stämmer överens med varandra, se Figur 14. 
 

 
Figur 14 Dimensionerande moment för träsyll från två av varandra oberoende beräkningar 

Influenslinjen för fjärdedelspunkten kunde bestämmas som en funktion i två intervall, till 
vänster och till höger om fjärdelspunkten. Funktionen består av två räta linjer då systemet är 
statiskt bestämt och var därmed förhållandevis enkelt att ta fram. För ett system som inte är 
statiskt bestämt krävs mer komplexa beräkningar. 
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I Grasshopper definierades linjerna som funktioner och lasteffekten från hjultrycket 
bestämdes med numerisk integration [20]. En av funktionerna finns redovisad i Figur 15. 
 
def influencelinjefaltmoment(BroBredd, BalkPlacering, snitt, x): 
    # BroBredd, BalkPlacering, snitt och x i samma längdenhet där snitt och 
x definieras från körbanans ände 
    # Beräkning av Ra vid en belastning av 1 kN vid snittet 
    Ra = (BroBredd -snitt -BalkPlacering)/(BroBredd-2 * BalkPlacering)*-1 
    snitt_moment = Ra* (snitt - BalkPlacering) 
    if x < snitt: 
        f = snitt_moment/(snitt-BalkPlacering)*(x-BalkPlacering) 
    elif x == snitt: 
        f = snitt_moment 
    else: 
        f = snitt_moment/(BroBredd-snitt-BalkPlacering)*(BroBredd-x-
BalkPlacering) 
    return f  
Figur 15 Funktion för influenslinjen mellan balkarna skapad i Python 

3.2.5 Dimensionering i längsled 
Huvudbalkarna dimensioneras med hjälp av en filfaktor, som bestäms med hjälp av balkarnas 
placering. Filfaktorn anger den andel av fordonslasten, som maximalt kan belasta en av 
huvudbalkarna, den beräknas genom att placera fordonet med mest ogynnsamma lastställning 
för huvudbalken, därefter kan en momentekvation bestämma den resulterande stödreaktion 
som skapas på balken från fordonets last. Filfaktorn är sedan ett förhållande mellan 
stödreaktionen och den totala lasten som en axel från fordonslasten genererar.  
Dimensionerande momentet bestäms genom att ställa fordonet på bron med tyngsta axeln i 
fältmitt, där också dimensionerande moment tas fram. För att bestämma dimensionerande 
tvärkraft placeras fordonet med tyngsta axeln över stöd. Utöver last från servicefordon 
kontrolleras också lastfall med en ytlast enligt gällande normer. 
 
Det är värt att notera att i det fall skriptet utvecklas till att klara flera spann där huvudbalkarna 
är kontinuerliga behöver influenslinjer tas fram även vid den dimensioneringen. Även vid 
utökning av antal axlar som belastar konstruktionen bör en influenslinje användas för att 
bestämma lasteffekter. I fallet med kontinuerlig huvudbalk behöver egentyngden hanteras 
både som gynnsam och ogynnsam med hjälp av olika lastkombinationsfaktorer. 
 
Dimensioneringen av huvudbalkarna komplicerades av att vissa HEA-profiler ligger i 
tvärsnittsklass 3 med materialkvalitet S355 och kan därför inte beräknas plastiskt. Detta löstes 
genom att lägga in tvärsnittsklasserna i den Excelflik där övrig bankinformation finns. Skulle 
någon vilja använda en annan stålkvalitet behöver tvärsnittsklasserna omräknas. Här har ett 
extra skript som beräknar tvärsnittsklasserna, och kan exportera dessa till Excel i rätt 
textformat tagits fram så att det andra huvudskriptet ska kunna använda det. 
 
Val av huvudbalk bestäms i två steg. Först kontrolleras huvudbalkarna för tvärkraft, moment 
med hänsyn till vippning, nedböjning och egenfrekvens, där optimerad balkprofil i varje 
avseende bestäms. Därefter utförs en kontroll där största balkprofilen väljs. Med vald 
huvudbalk kan lasteffekter och utnyttjandegrad i respektive avseende tas fram och de värden 
Grasshopper här räknar fram används i Mathcad för att verifiera beräkningarna. 
 
Genom kopplingen till Excel är det enda som övriga delar av Grasshopperskriptet (de delar 
som behandlar modelleringen) behöver ett index för vald balk och namnet på balken. 
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3.2.6 Beräkningsrapport 
Ett krav för att en bro ska byggas på allmän väg är att alla konstruktionselement är 
dimensionerade enligt gällande normer. För att verifiera detta levereras en beräkningsrapport 
som visar att bron klarar av alla laster den förväntas utsättas för. 
 
Den beräkningsrapport som i arbetet genereras är parametriskt styrd med samma indata 
dimensioneringen i Grasshopper använder sig av, kompletterat med de utdata 
dimensioneringen ger. Vad användaren behöver göra är att skapa utdatafilen från Grasshopper 
(görs med ett knapptryck, se Figur 16), och därefter öppna upp beräkningsrapportfilen i 
Mathcad. I vissa fall behöver Mathcad läsa in data på nytt, även detta sker med ett 
knapptryck, se Figur 17. 
 

 
Figur 16 Genom ett knapptryck generas utdata från dimensioneringen till Excel 

 

 
Figur 17 Calculate används i Mathcad för att läsa in nya data från Excel 

I beräkningen ingår alla delar från lager till räckets toppföljare. Lager och infästning av träsyll 
är exempel på konstruktionslösningar använda i tidigare liknande konstruktioner. 

3.3 Modellering 
Den 3D-modell som skapas i Tekla byggs upp med information från dimensioneringen för de 
delar som dimensionerats i Grasshopper. Övriga objekt modelleras med information lagrad i 
Exceldokumentet, som är kopplat till skriptet. Detta gör det möjligt för användaren att ställa 
parametrar i ett Excelark för att sedan modellera hela konstruktionen med ett knapptryck.  
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3.3.1 Stomlinjer och bärverk 
När Tekla startas upp skapar användaren en ny modell där de stomlinjer, som genereras med 
automatik vid uppstart av en ny modell raderas. Detta ger en helt tom modell. Nya stomlinjer 
för modellen skapas sedan med koordinater som motsvarar skärningen mellan huvudbalkarnas 
centrumlinje och centrumlinje för upplag. Figur 18 visar hur det ser ut i Grasshopper. 
 

 
Figur 18 Skapande av stomlinjer i Grasshopper till Tekla 

Bärverket har dimensionerats i Grasshopper och den information Tekla kräver för att kunna 
skapa en modell används nu i den del av skriptet som hanterar modelleringen. Med hjälp av 
koordinater som bestäms dels med hjälp av indata i Exceldokumentet och dels med de data 
dimensioneringen gett skapas linjer där ingående konstruktionselement ska placeras. 
 
Modellen skapas med ett utgångsplan där z-koordinaten är 0. Huvudbalkarna placeras med 
överkant i nollplanet och närmast ovanför nollplanet ligger träsyllen. Med hjälp av de höjder 
dimensionerad balk och syll har kan resterande modellering utföras, se Figur 19. 
 

 
Figur 19 Beskrivning av start modelleringen 
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I arbetet har två olika metoder använts för att skapa linjer (standard Grasshopper komponenter 
och GHPython) ibland för att minska antal kopplingar och komponenter i Grasshopper 
skriptet och ibland för att författarna ansett det smidigare att lösa problemet via ren 
programmering. Nedan visas att färdiga linjer kommer ur GHPython komponenten, Figur 20, 
jämfört med Grasshopperskript, Figur 21, som fungerar så att först skapas punkterna och 
sedan linjerna. Jämförelsen visar att det går att skapa egna komponenter med 
Pythonprogrammering, som genererar samma datatyp som med standardkomponenter. Båda 
varianterna av dessa linjer används sedan som indata till Teklakomponenterna. Att skapa 
komponenten med Pythonprogrammering kräver dock djupare förståelse om programmering 
och Rhino, än att använda befintliga komponenter i Grasshopper. 
 

 
Figur 20 Linjer skapade i Pythonskript 

 
Figur 21 Linjer skapade med en kombination av Pythonprogrammering och Grasshopperskript 

Vid skapandet av linjer för träsyllen skapas även grunden för hur räcket ska modelleras. 
Räcket ska i konstruktionen fästas i tvärbalkar av IPE-profil och dessa placeras på 
huvudbalkarna med ett s-avstånd lika med det s-avstånd det tilltänkta räckets ståndare har. 
Linjer för både infästningsbalk och räckesståndare genereras i samma komponent som linjer 
för träsyllen. 
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3.3.2 Räcke 
Det räcke som ingår i konstruktionen dimensioneras inte i Grasshopper men är kontrollerat 
mot de laster det förutsätts utsättas för enligt normer. För att modellera räcket har linjer efter 
vilka de olika ingående objekten ska placeras utefter skapats för ett fack lika stort som s-
avståndet för räckesståndarna. Genom att sedan hämta information om antal räckesståndare 
som ingår i konstruktionen beroende på längden för konstruktionen kopieras en serie av dessa 
linjer till rätt antal. Skulle en annan typ av räcke önskas kan mycket av skriptet återanvändas. 

3.3.3 Anslutningar 
För att kunna styra de komponenter som ska generera de anslutningar mellan olika objekt i 
Tekla behöver anslutningarnas attribut (bultstorlek, svetsstorlek) justeras. Varje 
anslutningsdetalj i Tekla har ca 50 - 100 olika attribut som kan ändras. Namngivningen av 
dessa attribut är inte självklar, vilket medför att mycket arbete krävs för att identifiera vilket 
attribut som styrs av respektive förkortning. För att samla all information som krävs för att 
styra de anslutningsdetaljer som används har en flik i Excel skapats med attributets namn, 
attributets värde och en förklaring till attributet. Detta underlättar för användaren att styra 
dessa attribut. En del attribut styrs direkt från Grasshopper då dessa är direkt beroende av de 
mått objekten har. De mått som ges komponenterna och har betydelse för konstruktionens 
bärighet skickas till det Exceldokument som lagrar information från Grasshopper och som ska 
läsas av Mathcad. Det sker ingen beräkning i Grasshopper som driver attributen i 
anslutningsdetaljerna, men det sker en kontroll i Mathcad som då är extra viktig att 
kontrollera. En färdigmodellerad detalj visas i Figur 22, där samtliga mått är bestämda i Excel 
eller Grasshopper.  
 

 
Figur 22 Anslutning mellan räckesståndare och infästningsbalk 
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3.3.3 Övrigt 
En del objekt som modelleras skapas endast för att ge en bättre visualisering av hur den 
färdiga konstruktionen skulle kunna se ut eller för att vara ett underlag till hur detaljer kan 
utformas. Anledningen till att vissa detaljer inte modelleras fullt ut är att stöd för dessa 
anslutningar inte är möjligt att skapa i Tekla från Grasshopper, Figur 23. Bultar och svetsar 
som inte ingår i fördefinierade komponenter i Tekla kan inte skapas och därför har detta 
lämnats utanför arbetet. Skulle en uppdatering av Tekla live Link erbjuda denna möjlighet kan 
skriptet uppdateras och ge en än mer komplett modell. 
 

 
Figur 23 Komponent för anslutning mellan huvudbalk och infästningsbalk till räcke saknas i Tekla 

En enklare modell av landfäste modelleras för att ge en visuell känsla av hur konstruktionen 
ser ut. Även landfästet skulle kunna användas och är ställt till att parametriskt följa 
konstruktionens bredd och höjd. 

3.3.4 Förbättringsmöjligheter 
De testkörningar som har gjorts visar att konstruktionen håller för brolängder upp mot 20 m, 
däremot blir balkprofilerna väldigt höga, upp emot 800-1000 mm. De dimensionerande 
faktorerna vid stora spännvidder blir momentkapaciteten med hänsyn till vippning eller 
egenfrekvensen. Då modellen endast innehåller tvärbalkar vid upplag finns möjlighet att få 
ner storleken på balkprofilen med hänsyn till vippning genom att lägga in fler tvärbalkar. 
Lägre egenfrekvens kan tillåtas om accelerationer kontrolleras istället.. Dessa förändringar 
ligger utanför detta arbete men ses som möjliga lösningar vid förändring av skriptet i 
Grasshopper för att förbättra användningen av det. 
 
Den brotyp som är vald att beräknas och modelleras har aldrig något moment i vid upplag och 
detta är satt till noll i Pythonskriptet, men däremot är variabeln med i beräkningarna. Detta 
behöver lösas vid en eventuell vidareutveckling av skriptet i det fall skriptet ska hantera 
kontinuerliga balkar. Idag finns det inte något sätt att styra detta värde från Grasshopper.  

3.4 Intervjuer 
För att skapa en bild av hur användandet av visuell programmering ser ut i dagsläget, hur 
framtida användandet av visuell programmering kan komma att förändra 
projekteringsprocessen och vilken nytta automation i projekteringen skulle kunna innebära, 
har intervjuer med personer från branschen utförts. I urvalet av vilka personer som skulle 
intervjuas har författarna försökt få kontakt med någon som idag arbetar med visuell 
programmering i Örebro, dessvärre utan framgång. Trots detta ses intervjuerna som ett bra 
underlag för att beskriva dagens situation med den visuella programmeringen. 
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3.5 Validitet och reliabilitet 
Författarna anser att dimensioneringen är pålitlig. Gällande normer har följts för samtliga 
dimensioneringssituationer, beräkningsrapporten har granskats och verifiering av lasteffekter 
har kontrollerats mot tidigare av Trafikverket godkända metoder genom programvaran 
StripStep2. 
 
Med det sagt bör dock användandet av verktyget utföras med kritiska ögon. Vid testkörning 
av verktyget har vissa problem identifierats med uppdatering av beräkningsrapporten. Detta 
tros ha sin förklaring i att det är stora mängder data som ska läsas in i beräkningsmallen. Det 
har däremot varit enkelt att åtgärda dessa potentiella problem.  
 
Kopplingen mellan Grasshopper och Tekla har vid ändring av indata då modell redan skapats 
för att sedan ändras visat vissa brister. Position av balkarnas placering i förhållande till linjen 
de placeras utefter fungerade inte vid en testkörning. Även här ses förklaringen ligga i 
mängden data som hanteras och de operationer som i skriptet utförs parallellt, skapar problem 
för kopplingen. Säkraste sättet att undvika denna typ av problem är att rensa hela modellen 
innan ändringen verkställs i Grasshopper, vilket gör att Tekla endast behöver skapa nya 
konstruktionselement och inte samtidigt radera befintliga. 
 
De intervjuer som utförts anses ge en objektiv syn på dagens användande av visuell 
programmering och möjligheter eller hinder med automation i projekteringsprocessen.  

3.6 Metodkritik 
En kurs i visuell programmering hade självklart varit att föredra framför inlärning genom 
"trial and error" och tillgängliga videoklipp. Dock har inlärningen varit tillräcklig för att nå 
uppsatta mål för arbetet. Författarna har också uppfattningen att "trial and error”-metoden 
krävs för att uppnå god kännedom om hur den visuella programmeringen fungerar. Det sker 
hela tiden utvecklig av dessa program och det är svårt att se var begränsningarna finns i 
framtiden.  
 
Med förutsättningarna de i arbetet använda mjukvaror idag ger har ett förhållandevis 
användarvänligt verktyg framställts. Med få indata och operationer genomförs 
dimensionering, modellering och verifiering av dimensionering av konstruktionen. 
 
I arbetet har vissa dimensionerande värden valts på säkra sidan eller i vissa fall försummats. 
På säkra sidan har t ex vindlast antagits till värsta tänkbara fall i Sverige när det gäller 
karakteristiskt vindtryck samt terrängtyp. Egentyngd för träsyll är exempel på försummad last. 
För att få en komplett beräkning kan tabeller för vindlast och terrängtyp kopplas till rullister i 
Excel där indata anges och egentyngden för träsyllen kan läggas till i dimensioneringen. För 
konstruktionen har dessa faktorer liten inverkan men inga direkta problem utöver tidsbrist ses 
för att utöka skriptets funktion. 
 
En brist med hela arbetsmetodiken är att den kan vara känslig för nya versioner av 
programvarorna. Tekla Live Link utvecklas ständigt med bättre möjligheter att styra och 
hämta information från Tekla, och här finns risker att de gör förändringar i hur informationen 
ska ges till komponenterna för att styra dessa. Med det sagt är arbetet inte ogjort om sådant 
händer då det troligen bara kräver mindre förändringar av datastrukturen för att lösa sådana 
problem. Under arbetets gång har olika Teklaversioner använts (2017 och 2017i), även Tekla 
Live Link uppdateras till senaste versionen, men inget av detta har påverkat funktionen av 
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skriptet. Författarna har testat att köra skriptet i Rhinoceros 6, men inte heller här uppstod 
några problem. 
 
Då begränsat antal intervjuer utförts med personer med olika roller i ett projekt kan inga 
direkta slutsatser dras. För att få en bredare insyn hade en enkätundersökning till ett större 
antal personer och företag varit ett alternativ. Då det är en mindre del av arbetet tycks 
insamlad information från intervjuer vara tillräcklig. 
  



 

 26 

  



 

 27 

4. Resultat 
Resultatet i arbetet består av tre delar, dels funktionen av skriptet i Grasshopper, dels 
kvaliteten av modellen i Tekla och även funktionen av beräkningsrapporten. 

4.1 Skript 
Det skript som är skapat fungerar under testkörningar utan problem. En viktig del i arbetet är 
att se jämförelsen av lasteffekterna som dimensionerats i skriptet med lasteffekter genererade 
från tidigare beprövad och av Trafikverket godkänd metod. Nedan visas en tabell med olika 
lasteffekter från de olika metoderna: 
 
Tabell 1 - Jämförelse av lasteffekter med olika beräkningsmetoder 

Test nr Fri brobredd MEd StripStep2 MEd Skript  MEd Mathcad VEd StripStep2 VEd Skript  VEd Mathcad 
1 3 m 16,38 kNm 16,38 kNm 16,38 kNm 42,46 kN 42,47 kN 42,47 kN 
2 3,5 m 21,84 kNm 21,84 kNm 21,84 kNm 49,39 kN 49,40 kN 49,40 kN 
3 4,5 m 38,22 kNm 38,20 kNm 38,22 kNm 62,67 kN 62,67 kN 62,69 kN 

 
Vid testerna visas endast minimala avvikelser som inte påverkar dimensioneringen. Dessa 
avvikelser har identifierats till metoden med numerisk analys som används i skriptet och i 
Mathcad. Dimensioneringen anses tillförlitlig då resultaten från samtliga test varierar med 
minimala lasteffekter. 

4.2 Modell 
I Tekla genereras från skriptet i Grasshopper en modell där små detaljer återstår i 
projekteringen av konstruktionens överbyggnad. Modellen är detaljprojekterad så långt 
dagens versioner av de programvaror som använts klarar av. Nackdelen med modellen är att 
den inte tilldelas några globala koordinater men då det är möjligt att flytta modellen till nya 
koordinater och att stakad linje för bron finns med är det inga större problem att placera 
modellen på rätt plats i världen.  
 
Modellen anses vara av god kvalitet och innehåller stora delar av vad som krävs för att kunna 
levereras till produktion när det gäller överbyggnaden vilket också var inom avgränsningen 
för arbetet. 
 
De detaljer där det inte funnits stöd för modellering i Tekla med befintliga komponenter har 
förberedande arbete med placering av konstruktionselement utförts. Det arbete som återstår är 
att skapa anslutningar mellan dessa objekt i form av bultar eller svetsar. 
 
Modellen kan användas med enbart överbyggnaden eller alternativt med de landfästen som 
finns med för illustration. I fallet där landfästen också används i projekteringen behöver 
dimensioner för dessa justeras och armering läggas in. 

4.3 Beräkningsrapport 
Beräkningsrapporten är omarbetad vid flertalet tillfällen för att få en god tillförlitlighet och 
funktionalitet. Inga manuella operationer utöver uppdatering av informationen utförs vid 
användande av rapporten. En av de större förändringarna från den ursprungliga rapporten är 
att statiska momentekvationer ersatts med integraler över influenslinjer, vilket gav exakt 
samma värden i samtliga kontroller som utförts mot StripStep2. 
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Rapporten är en god grund för utökning av fler kontroller och lastfall eller utökning av 
konstruktion till en komplett bro med landfästen. De laster som försummats kan relativt enkelt 
kompletteras med då t ex influenslinjer finns framtagna för systemet i tvärled. 

4.4 Intervjuer 
De intervjuer som utförts har visat viss skepsis när det gäller hur intresserad en bransch som 
ofta lever på att sälja timmar till kund är att utveckla verktyg för att skapa automation i 
processen. Risken med att rationalisera bort sig själv ses som en tänkbar aspekt till 
återhållsamhet med automationstänket. Detta märks tydligast vid en intervju med Johan 
Plyhm, VD för Plynova, som främst arbetar med projektledning inom bygg.  
 
Samtidigt väcker en enklare demonstration av, det i arbetet framtagna, verktyget intresse och 
de fördelar en automation i processen medför upplevs kunna underlätta arbetet med 
tidskrävande och upprepade moment. 
 
Författarna har hos tre av Örebros största byggkonsultföretag undersökt om det finns någon på 
arbetsplatsen som idag arbetar med visuell programmering, detta för att om möjligt få se hur 
arbetet ser ut och utbyta tankar och erfarenheter. Det har visat sig att det på dessa kontor inte 
finns någon som arbetar med visuell programmering. Däremot finns en ambition att någon 
eller några kommer arbeta med det inom det närmsta året eller möjligen på längre sikt. 
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5. Diskussion 
De flesta examensarbeten som tidigare har behandlat Grasshopper fokuserar på 
modelleringen. Här visas istället hur användning av ren programmering och smart indata kan 
ge modeller och beräkningsrapporter, i stort sett färdiga att leverera till kund. Hur arbetet med 
liknande lösningar där flera processer i en projektering integreras och utförs i en 
programmering kommer fortskrida är starkt beroende av drivkraften hos konsultbolagen. I 
arbetet har det visats exempel internationellt där visuell programmering använts för att skapa 
optimala lösningar för ett projekt. När utvecklingen fortsätter internationellt anser författarna 
att denna utveckling bör ske även på nationell nivå. 
 
Även om automation i projekteringsskedet är något det börjat pratats om i branschen finns 
inga tydliga ekonomiska vinster för projektörer att effektivisera sin verksamhet genom 
automation då de flesta idag arbetar via löpande räkning. Det är tänkbart att man kommer se 
en övergång till att fler projekt upphandlas med ett fast pris, där kunden betalar för 
helhetslösning istället för en tjänst i större utsträckning. 
 
Att använda Pythonprogrammering för att lösa for-loopar och att snygga till den visuella 
programmeringen har varit smidigt och förhållandevis lättlärt och mycket sökbar information 
finns tillgänglig på internet vid uppstådda problem. Vid arbetets början var författarna inte 
medvetna om att Tekla hade släppt Tekla Open API som är ett sätt att direkt kunna 
programmera mot Teklamodellen. Detta kräver dock programmering i C#. Eventuellt hade de 
skript som skapats i Python kunnat skapas i C# istället för att i fortsättningen bättre kunna 
integrera med Tekla. 
 
Med den ständiga utvecklingen som sker i Tekla Live Link (under arbetets gång har det 
släppts två nya versioner av länken), och den möjlighet användare har att påverka de verktyg 
som utvecklas där kommer säkerligen arbetet med den visuella programmeringen att förenklas 
och bli än mer användarvänligt.  
 
För att lösa fler liknande skript där modelleringen styrs genom dimensionering i skriptet krävs 
i mer avancerade situationer ett stort och tidskrävande arbete med kunskap inom både 
dimensionering och programmering. Vanligt förekommande dimensioneringar ses som 
prioriterat område för att utveckla liknande skript, då kan tidsåtgången motiveras. 
 
Med ett fungerande skript skapas ett mervärde både för kund och för konsult i ett projekt. 
Konsulten får en säkrad projektering där mänskliga felkällor är ytterst få. Kunden i sin tur kan 
snabbt få handlingar och till ett fast pris vilket ger en säkrare budget för projektet. 

5.1 Fortsatta arbetet 
Avgränsningarna i arbetet ger ett smalt användningsområde men däremot är många av de 
funktioner som skapats anpassade för att kunna skalas upp till en bro med flera stålbalkar. Där 
krävs ett gediget arbete för att skapa de influenslinjer som behövs. Dessa blir inte räta linjer 
då systemet i tvärled inte blir statiskt bestämt. Med en lösning av ett statiskt obestämt system 
ses även möjligheten att utveckla konstruktionen till en kontinuerlig bro i flera spann. Stora 
delar av skriptet går att omarbeta för att kunna effektivisera olika delar av modellering av 
andra broar. 
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Författarna tror att det är bättre att skapa mindre skript som löser specifika områden inom 
projekteringen av broar. Det är också av stor vikt att hantera hur informationen som skapas 
ska kunna återanvändas i andra projekt och senare skeden för att skapa bra informationsflöden 
och minska dubbelarbetet.  

5.1.1 Ständig utveckling 
Under arbetets gång har en ny version av Rhinoceros släppts med bättre möjligheter att skapa 
användarvänliga indatafönster i Windowsmiljö. Här finns möjligheten att stora delar av 
indatan, med tillhörande manual, skulle kunna vara fönster som dyker upp när man startar 
Grasshopperfilen [16]. Det skulle kunna öka användarvänligheten både i Grasshopper och 
Tekla. 
 
Den 14/5 2018 lanserade Tekla en ny version av Tekla Live Link, där den stora nyheten var 
komponenter som skapar armering i en modell. Denna uppdatering ger möjlighet att skapa 
liknande skript för fler typer av konstruktioner [11]. 
 
Potentialen med visuell programmering i ett projekt är enorm och författarna ser inte många 
begränsningar för vad man kan göra utöver tidsåtgången att skapa skripten. 

5.1.2 Hinder för utökat arbete 
Det stora problemet med visuell programmering är inte svårigheten att lära sig hur det 
fungerar utan att kunskapen i branschen på många håll är i det närmaste obefintlig. Utan den 
kunskapen är det svårt att veta hur man kan applicera det i sin verksamhet och därför vilka 
möjligheter man missar.  
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6. Slutsatser 
Vi har visat att det går att helt driva modellering i Tekla via beräkningar i Grasshopper utan 
någon handpåläggning från användaren förutom de objektspecifika indata som krävs. Vi har 
också visat att det går att flytta information utan handpåläggning mellan olika program på ett 
obehindrat sätt vilket är en förutsättning för effektivare projektering. Nedan visas i Error! 
Reference source not found.Figur 24 en vy över den färdiga modellen genererad med 
Grasshopperskript. För att skapa en bättre visuell bild över resultatet har enkla landfästen 
modellerats. Dessa är inte dimensionerade men realistiska och även kopplade till 
överbyggnaden med avseende på konstruktionshöjd och bredd. 

 
Figur 24 Färdig modell genererad med Grasshopperskript 

Författarna tror aldrig att visuell programmering helt kommer att ersätta det arbete som 
konsulter gör. De algoritmer som skapas kommer aldrig fatta ett beslut, utan skapar bara 
bättre och snabbare underlag till de beslut som vi ingenjörer fattar. 
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Manual till Grasshopperskript för Gång- 
och cykelbro med träfarbana på stålbalkar 
Skriptet dimensionerar och modellerar en gång- och cykelbro. Beräkningarna antar att balkarna är 
fritt upplagda på stöd och i ett spann. 

1. Programvara och plugin för skriptet 
· Tekla 2017 
· Rhinoeros 5.0 
· Grasshopper 0.9.0076 

o TT Toolbox 1.9 
o GHPython 0.6.0.3 
o Grasshopperteklalink 2017.0.9.1 

· Mathcad Prime 4.0 
 

2. Användande 
2.1 Innan körning av skript 
· Plugin till Grasshopper ska vara placerade i 

(C:\Users\”Ditt_Användarnamn”\AppData\Roaming\Grasshopper\Libraries). Mappen 
”appdata” är som regel gömd men genom att ange sökvägen i utforskaren får man åtkomst 
till rätt mapp.  
 

· TT Toolbox dll-filer måste avblockeras för att fungera, högerklicka på filen och välj 
egenskaper, tryck därefter på ”Avblockera” (alt eng. ”Unblock”). 
 

· Alla filer som används i automationen ska ligga i samma mapp (indata.xlsx, rapport.mcdx och 
GC_Bro_2018.gh).  
 

· I Excel-filen: Ange indata i de gröna fälten och spara filen, avsluta sedan Excel. 
 

· I Tekla: Starta Tekla och starta ett nytt projekt där du raderar stomlinjerna. 
 

· I Rhino: Starta Rhino och i Command-prompten som visas nedan, skriv ”grasshopper” och 
avsluta med Enter. Grasshopper startas. 

 

· I Grasshopper: Öppna filen GC_Bro_2018.gh (snabb kommando Ctrl + o). 
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2.2 Steg-för-steg 
· I Grasshopperfilen gå till området som är grönmarkerat i Figur 1. 

 
Figur 1 

· För att skriptet ska veta sökväg till filerna som 
används behöver denna anges. Starta uppifrån 
med att dubbelklicka på ”False”, se gulmarkerat 
område i Error! Reference source not found.. 
När den ändras till ”True” kommer en ruta upp, 
se Figur 2, där sökvägen till filerna anges. Var 
extra noga med att sökvägen avslutas med ”\”, 
avsluta med att trycka på ”OK”. 

 

· Fortsätt sedan att dubbelklicka på ”False-
knapparna” uppifrån och ner, den första 
kommer ta lite tid innan den slår om till ”True”. 
Dubbelkolla att Teklamodellen ser ok ut, 
balkarnas placering i z-led t ex. 
 

· För att exportera nödvändig information till MatchCad, tryck en gång på knappen ”Skriv till 
Excel” (rödmarkerad i Figur 3), då öppnas Excel med ”UTDATA.xlsx”, avsluta Excel. 

Figur 3 

Figur 2 



3 
 

· Öppna Mathcad och öppna där filen ”rapport.mcdx”. Gå till fliken ”Calculation” och klicka på 
”Calculate”. Gå igenom rapporten och säkerställ att dimensionerade värden från 
Grasshopper är samma som Mathcad har beräknat och att ingen utnyttjandegrad är över 
100%. 

2.3Andra funktioner i skriptet: 
· Om olika balkprofiler (IPE, HEA, HEB) ska testas går det enkelt vid röd ruta Figur 1 att dra en 

koppling från den gula rutan till [Ws] se bilderna nedan. För att ändra text i den gula rutan, 
dubbelklicka i den och ändra till önskad profil.  

 

 

 

 

 

 

· Inga ytterligare funktioner har lagts till i skriptet men det går att manuellt justera skriptet för 
att testa olika lösningar. Observera att justeringar i skriptet kan medföra att det inte fungerar 
som det är tänkt! 
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2.4. Beskrivning Excelflikar 
· Indata självförklarande. 

 
· HEA, HEB, IPE, UPE flikar profilflikarna har axlar enligt Tibnor Konstruktionstabeller, 

tvärsnittsklasserna i S355. 
 

· Basdata  
I basdatafliken anges de materialdata för stål och trä som behövs för beräkningarna. Här 
anges också tillåten nedböjning i förhållande till längden på bron och minsta tillåtna 
egenfrekvens. Här går det även att manuellt justera temperaturskillnad till gällande för 
aktuell ort (största temperaturskillnaden i Sverige förinställt). 
 

· Laster 
Laster fliken första avsnittet beskriver fordonet som ska belasta bron. Qsv1 ska alltid vara 
den största axel lasten. Axelbredd, axellängd, hjultrycksbredd, hjultryckslängd samt lastfält är 
samma som i SS-EN 1991-2. Folksamling, räcke, ytlast (vid kontroll av egenfrekvens) och 
linjelast är angivna enligt samma standard. 
 

· Syll 
Innehåller information om träsyll och räckets uppbyggnad. Vid ändring av syll 
rekommenderas att ändra dimensionsbeteckningen (t ex ”150x150”), höjd, bred och s-
avstånd samtidigt. Röda siffror är automatiskt genererade från de övriga. 

· Dimensioner 
Innehåller information om vilka dimensioner lagerplåt och PTFE ska ha, dessa är inte 
dimensionerade, däremot går det lätt att modellera dessa via denna flik. 
 

· Anslutningar 
Innehåller information om de anslutningsdetaljer som skriptet modellerar och viss 
förklarande text för att bättre förklara vad de olika attributen gör i anslutningarna. 
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Dimensionering av stålbalkbro med träfarbana 
avsedd för gång- och cykeltrafik.

Denna beräkningsrapport är genererad med indata skapad från Grasshopper som en del av 
examensarbetet "Automatiserad broprojektering" av Johan Ling och Nils Fintling med stöd av 
WSP Bro & Vattenbyggnad. Rapporten används för att verifiera att beräkningen i Grasshopper 
fyller gällande normer.
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1 Förutsättningar

1.1 Styrande dokument

Bron har dimensionerats i Grasshopper enligt trafikverkets krav samt Eurocode:

Brobyggande Krav 1.0
- TDOK 2016:0204
Bärighetsberäkning Krav 4.0
- TDOK 2013:0267
Vägverkets författningssamling
- VVFS 2004-43 (2009-19)
Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk
- SS-EN 1990
Laster på bärverk, Allmänna laster - Tunghet, egentyngd, nyttig last för byggnader
- SS-EN 1991-1-1
Laster på bärverk, Allmänna laster - Vindlast
- SS-EN 1991-1-4
Dimensionering av träkonstruktioner, Allmänt - Gemensamma regler och regler för byggnader
- SS-EN 1995-1-1
Dimensionering av träkonstruktioner - Broar
- SS-EN 1995-2
Träkonstruktioner - Konstruktionsvirke - Hållfasthetsklasser
- SS-EN 338
Limträ hållfasthetsklasser
- SS-EN 14080
Varmvalsade konstruktionsstål
- SS-EN 10025 Del 3

1.2 Säkerhetsklass

Bron dimensioneras i säkerhetsklass 2 enligt VVFS 2004-43 (2009-19)

=γd 0.91

Nils Fintling & Johan Ling Örebro Universitet
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2 Materialdata

2.1 Trä, Konstruktionsvirke C24, enligt SS-EN 338 om inget annat anges

=γträ 4.2 ――
kN
m3

Tunghet enligt SS-EN 1991-1-1

=fmk 24 MPa Kapacitet, m

=fvk 4 MPa Kapacitet, v

=kmod 0.9 Lastvarighet, fukt

=γM 1.3 Partialkoefficient

=kcr 0.67 Sprickfaktor för skjuvbärförmåga

2.2 Limträ, GL 28h, enligt SS-EN 14080,  om inget annat anges

=γträ_lt 4.1 ――
kN
m3

Tunghet enligt SS-EN 1991-1-1

=fmk_lt 28 MPa Kapacitet, m

=fvk_lt 3.5 MPa Kapacitet, v

=fc_90_k_lt 3 MPa Kapacitet, c_90

=kmod_lt 0.9 Lastvarighet, fukt

=γM_lt 1.25 Partialkoefficient

=kcr_lt 0.67 Sprickfaktor för skjuvbärförmåga

=Emedel_lt 12.6 GPa Elasticitetsmodul medel

2.3 Stål, Stålkvalitet S355J2, enligt SS-EN 10025-3 om inget annat anges

=γstål 78 ――
kN
m3

Tunghet enligt SS-EN 1991-1-1

=Estål 210 GPa Elasticitetsmodul

=fyk 355 MPa Sträckgräns

=fuk 490 MPa Brottgräns

=γM0 1 Partialkoefficient

Nils Fintling & Johan Ling Örebro Universitet
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2.4 Partialkoefficienter enligt SS-EN 1993-2 NA6.1(1)P

≔γM0 1.0 Vid beräkning av bärförmåga

≔γM1 1.0 Vid beräkning av instabilitet

≔γM2 1.2 Vid beräkning av nettotvärsnitt

2.5 Lastkombineringsfaktorer för lastkombinering enligt SS-EN 1990, Tabell A.2.2
Lastgrupper enligt SS-EN 1991-1-2, Tabell 5.1

≔Ψ0_w 0.3 Lastkombinationsfaktor för vind

≔Ψ0_gr1_yl 0.4 Lastkombinationsfaktor för ytlast

≔Ψ0_gr1_SV 0 Lastkombinationsfaktor för servicefordon

2.6 Lastkombination 6.10b
Då brotypen har låg egentyngd behöver lastkombination 6.10a ej kontrolleras.

6.10b = +⋅⋅1.2 γd gk ⋅⋅⋅⋅1.5 γd Σ
>i 1

Ψ0i qki
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3 Mått, geometri och styvheter

3.1 Mått bro

=Löb 12.4 m Längd överbyggnad

=Bfri 3.2 m Fri brobredd

=L 12 m Teoretisk spännvidd

≔nbalk 2 Antal huvudbalkar

=bp 0.6 m Balkplacering från ytterkant bro

≔sbalk =-Bfri ⋅2 bp 2 m Avstånd mellan huvudbalkar

3.2 Träfarbana
Träsyllarna betraktas som fritt upplagda balkar. Systemberäkning utförs för en strimla med 
bredden lika med fördelningsbredden av ett hjultryck i brons längsled.

Vald syll i Grasshopper: =Syll “150x150”

3.2.1 Geometri

=hslitplank 50 mm Höjd slitplank

=hsyll 150 mm Höjd syll

=bsyll 150 mm Bredd syll

=ssyll 200 mm s-avstånd syll

=lhjul 0.2 m Hjulets längd

=bhjul 0.2 m Hjulets bredd

=shjul 1.3 m Centrumavstånd hjul i tvärled

=saxel 3 m Centrumavstånd hjul i längsled
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3.2.2 Fördelningsbredd enligt SS-EN 1995-2, tabell 5.2

≔bL =⋅⎛⎝ ++lhjul ⋅2 hslitplank hsyll⎞⎠ ――
bsyll

ssyll
338 mm Fördelning längsled

≔bT =++bhjul ⋅2 hslitplank hsyll 450 mm Fördelning tvärled

≔bST =+lhjul ⋅2 hslitplank 300 mm Fördelning slitplank tvärled

≔Asyll_L =⋅bL hsyll 50625 mm2 Area för syll inom fördelningsbredd i längsled
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3.3 Huvudbalkar
Stålbalkar beräknas fritt upplagda och med hjälp av filfaktor som bestämmer andel av 
fordonslast som belastar en balk.

3.3.1 Geometri
Vald balk från dimensionering i Grasshopper: =Huvudbalk “HEA360”

=hbalk 350 mm Höjd huvudbalk

=bbalk 300 mm Bredd huvudbalk

=Abalk 14280 mm2 Area huvudbalk

=tf 17.5 mm Flänstjocklek huvudbalk

=tw 10 mm Livtjocklek huvudbalk

3.3.2 Styvheter

=Iy_balk 330.9 ⋅106 mm4 Böjstyvhet huvudbalk kring y

=Wy_balk 1890 ⋅103 mm3 Elastiskt böjmotstånd kring y

=Zy_balk 2.09 ⋅106 mm3 Plastiskt böjmotstånd kring y

=Iz_balk 78.87 ⋅106 mm4 Böjstyvhet huvudbalk kring z

=Wz_balk 526 103 mm3 Elastiskt böjmotstånd kring z

=Zz_balk 802 mm3 Plastiskt böjmotstånd kring z
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3.3.3 Tvärsnittsklass enligt SS-EN 1993-1-1, Tabell 5.2

=fyk 355 MPa ≔εbalk =
‾‾‾‾‾‾‾‾
――――
235 MPa

fyk
0.814

=tw 10 mm =tf 17.5 mm =Rbalk 0.027 m =hbalk 350 mm =bbalk 300 mm

≔cw =--hbalk ⋅2 tf ⋅2 Rbalk 261 mm ≔cf =--――
bbalk

2
―
tw

2
Rbalk 118 mm

Tvärsnittsklass liv (påverkas av böjande moment)

≔βw =―
cw

tw
26.1 ≔TKw if

else if

else if

else

<βw ⋅72 εbalk
‖
‖“TK1”

<≤⋅72 εbalk βw ⋅83 εbalk
‖
‖“TK2”

<≤⋅83 εbalk βw ⋅124 εbalk
‖
‖“TK3”

‖
‖“BYT BALKPROFIL”

≔βf =―
cf

tf
6.743 ≔TKf if

else if

else if

else

<βf ⋅9 εbalk
‖
‖“TK1”

<≤⋅9 εbalk βf ⋅10 εbalk
‖
‖“TK2”

<≤⋅10 εbalk βf ⋅14 εbalk
‖
‖“TK3”

‖
‖“BYT BALKPROFIL”

=TKw “TK1” =TKw_GH “TK1” Tvärsnittsklass liv samt kontroll mot Grasshopper

=TKf “TK1” =TKf_GH “TK1” Tvärsnittsklass fläns samt kontroll mot Grasshopper

≔wTK if

else if

else if

else

＝TKw_GH “TK1”
‖
‖0

＝TKw_GH “TK2”
‖
‖0

＝TKw_GH “TK3”
‖
‖1

‖
‖“BYT BALKPROFIL”

≔fTK if

else if

else if

else

＝TKf_GH “TK1”
‖
‖0

＝TKf_GH “TK2”
‖
‖0

＝TKf_GH “TK3”
‖
‖1

‖
‖ “BYT BALKPROFIL”

≔Wy_Zy if

else

>+wTK fTK 0
‖
‖Wy_balk

‖
‖Zy_balk

=Wy_Zy 2090 ⋅103 mm3

Om liv eller fläns befinner sig i TK3 väljs elastiskt böjmotstånd, annars väljs plastiskt böjmotstånd 
vid beräkning av kritiskt vippmoment.
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4 Laster

4.1 Influenslinjer
Influenslinjer har beräknats i Grasshopper och redovisas för halva brons bredd, då bron är 
symmetrisk är denna information tillräcklig för vidare beräkning. Vertikala markeringar i grafer 
visar huvudbalkarnas placering.

4.1.1 Influenslinje för stödmoment

-0.40
-0.30
-0.20
-0.10

0.00
0.10

-0.60
-0.50

0.20

0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 30 0.2 3.2

0.9 2.6

x ((m))

-Inf_MA (( ⋅kN m))

4.1.2 Influenslinje för moment i fältmitt

-0.34
-0.26
-0.17
-0.09

0.00
0.09
0.17
0.26

-0.51
-0.43

0.34

0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 30 0.2 3.2

0.6 2.6

x ((m))

Inf_Mfältmitt (( ⋅kN m))

4.1.3 Influenslinje för moment i fjärdedelspunkt

-0.27
-0.18
-0.09

0.00
0.09
0.18
0.27
0.36

-0.45
-0.36

0.45

0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 30 0.2 3.2

2.60.6

x ((m))

Inf_Mfjärdedel (( ⋅kN m))
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4.2 Laster träfarbana
Egentyngder beräknas inom fördeningsbredd. Last från räcke antas angripa farbanan som linjelast.

4.2.1 Egentyngd

=γträ 4.2 ――
kN
m3

Tunghet konstruktionsvirke, C24

=Asyll_L 50625 mm2 Area för syll inom fördelningsbredd i längsled

=hslitplank 50 mm Höjd slitplank

=bL 0.338 m Fördelningsbredd av hjultryck i längsled

≔qsyll =⋅γträ Asyll_L 0.213 ――
kN
m

Egentyngd syll

≔qslitplank =⋅⋅γträ hslitplank bL 0.071 ――
kN
m

Egentyngd slitplank

≔qegen =+qsyll qslitplank 0.284 ――
kN
m

Egentyngd träfarbanaΣ

=qräcke 0.4 ――
kN
m

Egentyngd räcke

4.2.2 Fordonslast
Då inget permanent skydd kan antas finnas för att hindra fordon från att köra upp på bron 
dimensioneras bron för att klara krav enligt SS-EN 1991-2, 5.6.3

Lastmodell

=QSV1 80 kN Axellast 1

=QSV2 40 kN Axellast 2
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4.2.3 Folksamling enligt SS-EN 1991-2, 4.3.5

Folksamling består av en jämnt utbredd last och placeras på tillämpliga delar av bron.

=qfk 5 ――
kN
m2

Last från folksamling

≔qfkb =⋅qfk ――
Bfri

2
8 ――

kN
m

Last per balk

4.2.4 Horisontella laster från fordon och ytlast enligt SS-EN 1991-2, 5.4 & 4.4.2

≔Qflk =max
⎛
⎜
⎝

,――――
⋅⋅0.1 Löb qfkb

nbalk
――――――

⋅0.6 ⎛⎝ +QSV1 QSV2⎞⎠
nbalk

⎞
⎟
⎠

36 kN Karakteristisk horisontell last per huvudbalk

≔Qfsk =⋅0.25 Qflk 9 kN Karakteristisk sidokraft per huvudbalk

4.2.5 Filfaktor
Fordon placeras längst ut mot ena brokanten, momentekvation runt motstående stöd ger 
reaktionskraft i närliggande stöd. Denna reaktionskraft anger andel av fordonslast balken tar i 
värsta fallet. Last för beräkning av filfaktor sätts till 1kN för respektive hjultrycks placering.

≔flast 1 kN Hjultryck för beräkning av filfaktor

＝-+⋅-flast
⎛
⎜
⎝

--Bfri bp ――
bhjul

2

⎞
⎟
⎠

⋅RA ⎛⎝ -Bfri ⋅2 bp⎞⎠ ⋅flast
⎛
⎜
⎝

---Bfri bp ――
bhjul

2
shjul

⎞
⎟
⎠

0

≔RA_fil =―――――――――――――――――
+⋅flast

⎛
⎜
⎝

--Bfri bp ――
bhjul

2

⎞
⎟
⎠

⋅flast
⎛
⎜
⎝

---Bfri bp ――
bhjul

2
shjul

⎞
⎟
⎠

⎛⎝ -Bfri ⋅2 bp⎞⎠
1.85 kN

≔fbalk =―――
RA_fil

⋅2 flast
0.925 Filfaktor
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4.3 Vindlast enligt SS-EN 1991-1-4, 8.3.1 & VVFS 2004:43
Vindlast som bron dimensioneras för räknas på säkra sidan som maximalt värde på 
referensvindhastighet och i terrängtyp 0. Höjd z antas till 2m

≔vb 26 ―
m
s

Referensvindhastighet

≔qp 0.84 ――
kN
m2

Karakteristiskt vindtryck

=lrs 1.2 m Höjd räckesståndare

=htf 45 mm Höjd toppföljare

≔dräcke =+lrs htf 1.245 m Höjd räcke över farbanans överyta

=hbalk 350 mm Höjd huvudbalk

=hsyll 150 mm Höjd syll

=hslitplank 50 mm Höjd slitplank

≔dbro =++hbalk hsyll hslitplank 0.55 m Höjd för bärverk

≔drefx =+dbro dräcke 1.795 m Referenshöjd

Formfaktor för kraft, , för broar fastställd med cfx
interpolering enligt SS-EN 1991-1-4 Figur 8.3≔cfx =+1.3 ⋅――――

⎛
⎜
⎝

-4 ――
Bfri

drefx

⎞
⎟
⎠

4
(( -2.4 1.3)) 1.91

≔fw =⋅qp cfx 1.6 ――
kN
m2

Karakteristisk lastintensitet vind

Linjelast från vind på bro utan trafik, kombination med 
trafik behöver ej kontrolleras då servicefordon inte 
kombineras med variabla laster enligt SS-EN 1990, 
Tabell A.2.2

≔fw_l =⋅fw drefx 2.88 ――
kN
m

≔qw =――
fw_l

2
1.44 ――

kN
m

Karakteristisk last per balk, syllen förutsätts fördela 
lasten jämnt till båda balkarna
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5 Systemberäkning träfarbana
Träsyllar dimensioneras för moment med utbredda laster motsvarande tyngsta axel av fordon 
med hjulens fördelningsbredd placerade ogynnsamt på influenslinjer för snitt i stöd, 1/4-
delspunkt och fältmitt. För tvärkraft beräknas på säkra sidan ingen lastspridning från slitplank, 
hjulet placeras på ett avstånd lika med höjden av syllen från flänskant.

=QSV1 80 kN Tyngsta axel

≔QSV1_d =⋅1.5 γd ――
QSV1

2
54.6 kN Dimensionerande hjultryck 1 enligt 6.10b

=bT 0.45 m Fördelningsbredd hjultryck m a p moment

≔qSV1_d =―――
QSV1_d

bT
121.3 ――

kN
m

Dimensionerande last inom fördelningsbredd

5.1 Lasteffekt i syll m a p moment och tvärkraft
Dimensionerande moment och tvärkraft för syllen bestäms med hjälp av influenslinjer.

5.1.1 Moment i stöd

-0.48
-0.42
-0.36

-0.3
-0.24
-0.18
-0.12
-0.06

-0.6
-0.54

0
0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 30 0.2 3.2

x ((m))

-Inf_MA (( ⋅kN m))

≔MA_i for ∊i ‥3 --――――――
Influenspunkter

3
1 13

‖
‖
‖
‖
‖

←A
i

|
|
|

+⋅―――
QSV1_d

kN
Inf_MAi

⋅―――
QSV1_d

kN
Inf_MA +i 13

|
|
|

A

"Fordonet placeras på influenslinjen, 
bidrag till moment i stöd adderas. I det 
här fallet ger punktlast placerad centriskt 
i hjulets fördelningsbredd samma 
moment som den utbredda lasten"

≔MA =max ⎛⎝MA_i⎞⎠ 16.38 ⋅kN m Dimensionerande moment i stöd A
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5.1.2 Moment i fältmitt
Influenslinjen består av räta linjer, räta linjens ekvation används för att bestämma funktionen för
influenslinjen. Därefter beräknas momentet i fältmitt med en integral över hjulens placering. 
Endast ett lastfall behöver kontrolleras med fordonet placerat med första hjulet höger om stöd A. 
Vertikala linjer i grafen markerar hjulens placering.
＝y +kx m Räta linjens ekvation

＝k ――
Δy
Δx

Funktionens lutning

Höjdskillnad mellan två punkter på influenslinjen 
vänster om fältmitt≔Δy1 =――――――――――

-Inf_Mfältmitt1
Inf_Mfältmitt0

⋅kN m
-0.05

=Δx 0.1 Steglängd mellan två punkter på influenslinjen

≔klut1 =――
Δy1
Δx

-0.5 Lutning för funktionen vänster om fältmitt

≔klut2 =-klut1 0.5 Lutning för funktionen höger om fältmitt

≔m1 =―――――
Inf_Mfältmitt0

⋅kN m
0.3 Skärning på y-axel då x = 0 för funktion vänster 

om fältmitt

≔x_y0_1 =―――
-Bfri bp

m
2.6 x-koordinat över stöd B då moment = 0

≔m2 =⋅x_y0_1 klut2 1.3 Skärning på y-axel för funktion höger om fältmitt

≔xs , ‥0 0.001 ――
Bfri

m

Antal förflyttningar i tvärled av hjulen
≔n =――――――
――――――

--Bfri shjul ――
bhjul

2
Δx
m

18

≔Δxaxel 0 Första postition för hjulens placering

≔ax for ∊i ‥0 n
‖
‖
‖
‖

←Int
i

+Δxaxel ⋅0.1 i

Int

Skapar en matris för att förflytta hjulen i 
tvärled med 100mm för varje steg

=ax

0
0.1
⋮

⎡
⎢
⎢⎣

⎤
⎥
⎥⎦

Matris för att förflytta hjulen i tvärled

Steglängd för plottning av funktion
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Steglängd för plottning av funktion

≔f⎛⎝xs⎞⎠ if

else if

else

≤≤0 xs ――
Bfri

2 m
‖
‖ +klut1 xs m1

≤<――
Bfri

2 m
xs ――

Bfri

m
‖
‖⎛⎝ -klut2 xs m2⎞⎠

‖
‖0

≔a =ax
0
⋮
⎡
⎢⎣
⎤
⎥⎦

Funktion för fjärdedelspunkt samt 
hjulens placering för integrering. 
Vertikala linjer i grafen visar hjulens 
utgångspunkt, hjulen flyttas sedan i 
tvärled

≔b =+a ―
bT

m
0.45
⋮
⎡
⎢⎣

⎤
⎥⎦

≔c =+a ――
shjul

m
1.3
⋮
⎡
⎢⎣

⎤
⎥⎦

≔d =+b ――
shjul

m
1.75
⋮
⎡
⎢⎣

⎤
⎥⎦

-0.34
-0.255

-0.17
-0.085

0
0.085

0.17
0.255

-0.51
-0.425

0.34

0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 30 0.2 3.2

0 0.45 1.3 1.75

xs2

f⎛⎝xs2⎞⎠

≔Int2 for ∊i ‥2 n
‖
‖
‖
‖
‖
‖‖

←Int
i

⋅
|
|
|
||

⎛
⎜
⎜
⎜⎝

+⌠
⌡ d
a

i

b
i

f ((x)) x ⌠
⌡ d
c

i

d
i

f ((x)) x
⎞
⎟
⎟
⎟⎠

|
|
|
||

qSV1_d

Int

Area under grafen inom hjulens 
fördelningsbredd med hjulet placerat med 
centrum 300mm från syllens ände som 
första värde

≔Mfältmitt =max ⎛⎝ ⋅((Int2)) m2 ⎞⎠ 19.11 ⋅kN m Dimensionerande moment i fältmitt
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5.1.3 Moment i fjärdedelspunkt mellan stöd
Influenslinjen består av räta linjer, räta linjens ekvation används för att bestämma funktionen för
influenslinjen. Därefter beräknas momentet i fältmitt med en integral över hjulens placering. 
Lastplacering höger om stöd A med förskjutning med 50mm i fyra steg kontrolleras.

≔Δy3 =――――――――――
-Inf_Mfjärdedel1

Inf_Mfjärdedel0

⋅kN m
-0.075 Höjdskillnad mellan två punkter på influenslinjen 

vänster om fjärdedelspunkt mellan stöd

≔Δy4 =―――――――――――
-Inf_Mfjärdedel25

Inf_Mfjärdedel24

⋅kN m
0.025 Höjdskillnad mellan två punkter på influenslinjen 

höger om fjärdedelspunkt mellan stöd

=Δx 0.1 Steglängd mellan två punkter på influenslinjen

≔klut3 =――
Δy3
Δx

-0.75 Lutning för funktionen vänster om 
fjärdedelspunkt mellan stöd

≔klut4 =――
Δy4
Δx

0.25 Lutning för funktionen höger om 
fjärdedelspunkt mellan stöd

Skärning på y-axel då x = 0 för funktion vänster 
om fjärdedelspunkt mellan stöd≔m3 =―――――

Inf_Mfjärdedel0

⋅kN m
0.45

≔x_y04 =―――
-Bfri bp

m
2.6 x-koordinat över stöd B då moment = 0

≔m4 =⋅x_y04 klut4 0.65 Skärning på y-axel för funktion höger om fältmitt

≔xs2 , ‥0 0.01 ――
Bfri

m
Steglängd för plottning av funktion

=n 18 Antal förflyttningar i tvärled av hjulen

=Δxaxel 0 Första postition för hjulens placering

=ax

0
0.1
⋮

⎡
⎢
⎢⎣

⎤
⎥
⎥⎦

Samma matris som i fältmittberäkningen 
används
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≔f⎛⎝xs2⎞⎠ if

else if

else

≤≤0 xs2 +―
bp
m

――――
-Bfri 2 bp

4 m
‖
‖ +klut3 xs2 m3

≤<+―bp
m

――――
-Bfri 2 bp

4 m
xs2 ――

Bfri

m
‖
‖ -klut4 xs2 m4

‖
‖0

≔a =ax
0
⋮
⎡
⎢⎣
⎤
⎥⎦

Funktion för fjärdedelspunkt samt 
hjulens placering för integrering. 
Vertikala linjer i grafen visar hjulens 
utgångspunkt, hjulen flyttas sedan i 
tvärled

≔b =+a ―
bT

m
0.45
⋮
⎡
⎢⎣

⎤
⎥⎦

≔c =+a ――
shjul

m
1.3
⋮
⎡
⎢⎣

⎤
⎥⎦

≔d =+b ――
shjul

m
1.75
⋮
⎡
⎢⎣

⎤
⎥⎦

-0.27
-0.18
-0.09

0
0.09
0.18
0.27
0.36

-0.45
-0.36

0.45

0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 30 0.2 3.2

0 0.45 1.3 1.75

xs2

f⎛⎝xs2⎞⎠

≔Int2 for ∊i ‥2 n
‖
‖
‖
‖
‖
‖‖

←Int
i

⋅
|
|
|
||

⎛
⎜
⎜
⎜⎝

+⌠
⌡ d
a

i

b
i

f ((x)) x ⌠
⌡ d
c

i

d
i

f ((x)) x
⎞
⎟
⎟
⎟⎠

|
|
|
||

qSV1_d

Int

Area under grafen inom hjulens 
fördelningsbredd med hjulet placerat med 
centrum 300mm från syllens ände som 
första värde

≔Mfjärdedel =⋅max ((Int2)) m2 20.1 ⋅kN m Dimensionerande moment i 
fjärdedelspunkt mellan stöd

≔MEd_syll =max ⎛⎝ ,,||MA|| ||Mfältmitt|| ||Mfjärdedel||⎞⎠ 20.1 ⋅kN m Dimensionerande moment för syll

=MEd_syll 20.1 ⋅kN m =MEd_syll_GH 20.13 ⋅kN m

≔MEd_syll_kontroll if

else

≤|| -MEd_syll_GH MEd_syll|| ⋅0.1 kN m
‖
‖ “OK!”

‖
‖ “EJ OK!”

=MEd_syll_kontroll “OK!”

"Kontroll av värde från Grasshopper. 
Små variationer förklaras i de 
variationer av numerisk analys som 
används i script respektive 
beräkningsrapport."
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5.1.4 Tvärkraft i syll
Tvärkraften i syllen behöver endast kontrolleras i en lastställning. Fordonet placeras med ett hjul
precis vid lastspridning till ytterkant fläns. Tvärkraften kontrolleras i stöd A då den är konstant 
från stöd fram till inverkan av fordonets last. Influenslinjen för snitt i stöd A m a p tvärkraft 
bestämmer dimensionerande lasteffekt.

"Lastställning"

=Bfri 3.2 m Brons bredd

=bp 0.6 m Huvudbalkarnas placering från ytterkant bro

=sbalk 2 m Avstånd mellan huvudbalkar

=bbalk 0.3 m Bredd huvudbalk

=hsyll 0.15 m Höjd syll

=hslitplank 0.05 m Höjd slitplank

=bhjul 0.2 m Bredd hjul

=bST 0.3 m Fördelningsbredd m a p tvärkraft

=QSV1_d 54.6 kN Dimensionerande hjultryck

≔qSV1_d =―――
QSV1_d

bST
182 ――

kN
m

Dimensionerande hjultryck inom fördelningsbredden

≔ΔyV -1 Höjdskillnad för funktionen mellan punkter vid stöd A och B

≔ΔxV =――
sbalk

m
2 Avstånd mellan punkterna i x-led

≔klut_xV =―――
ΔyV

⎛⎝ΔxV⎞⎠
-0.5 Funktionens lutning

≔mxV =-1 ⋅―
bp
m

klut_xV 1.3 Skärning på y-axeln för funktionen

≔xV , ‥0 0.01 ――
Bfri

m
Steglängd för plottning av funktion
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≔f⎛⎝xV⎞⎠ if

else

≤≤0 xV ++―
bp
m

――
bbalk

2 m
――
hsyll

m
‖
‖ -+⋅klut_xV xV mxV 1

‖
‖ +⋅klut_xV xV mxV

Funktion för tvärkraft samt hjulens 
placering för integrering. Vertikala 
linjer i grafen visar hjulens placering

≔a =―――――
++bp ――

bbalk

2
hsyll

m
0.9

≔b =+a ――
bST

m
1.2

≔c =+a ――
shjul

m
2.2

≔d =+c ――
bST

m
2.5

-0.2
-0.1

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

-0.4
-0.3

0.9

0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 30 0.3 3.3

0.9 1.2 2.2 2.5

xV

f⎛⎝xV⎞⎠

≔VEd_syll =⋅⋅
⎛
⎜
⎜⎝

+⌠
⌡ d
a

b

f ((v)) v ⌠
⌡ d
c

d

f ((v)) v
⎞
⎟
⎟⎠

qSV1_d m 49.1 kN Dimensionerande tvärkraft för syll

=VEd_syll 49.1 kN =VEd_syll_GH 49.1 kN

≔VEd_syll_kontroll if

else

≤|| -VEd_syll_GH VEd_syll|| 0.1 kN
‖
‖“OK!”

‖
‖“EJ OK!”

=VEd_syll_kontroll “OK!”

"Kontroll av värde från Grasshopper. 
Små variationer accepteras för 
eventuella skillnader i avrundning 
som används i script respektive 
beräkningsrapport."
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5.2 Kapaciteter syll
Vald syll i Grasshopper: =Syll “150x150”

5.2.1 Böjning enligt SS-EN 1995-1-1, 2.4.3 & 3.2
Syllarna är stagade mot vippning

=hsyll 150 mm Höjd syll

=bsyll 150 mm Bredd syll

=fmk 24 MPa Kapacitet, m

=kmod 0.9 Lastvarighet och klimat

≔kh_syll =min
⎛
⎜
⎜
⎜⎝

,
⎛
⎜
⎜
⎜⎝

――
150

――
hsyll

mm

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

0.2

1.3
⎞
⎟
⎟
⎟⎠

1 Formfaktor

≔fmd_syll =――――――
⋅⋅kmod fmk kh_syll

γM
16.615 MPa Dimensionerande kapacitet m a p moment i syll

≔Wy_syll =―――
⋅bL hsyll

2

6
⎛⎝ ⋅1.266 106 ⎞⎠ mm3 Böjmotstånd i syll

≔MyRd_syll =⋅fmd_syll Wy_syll 21 ⋅kN m Dimensionerande momentkapacitet för syll

≔ηsyll_moment =―――
MEd_syll

MyRd_syll
0.96 Utnyttjandegrad syll med hänsyn till moment

5.2.1 Tvärkraft enligt SS-EN 1995-1-1, 6.1.7

≤＝τv_Ed ⋅1.5 ――
VEd

⋅bef h
fvd Villkor skjuvpåkänning

=kmod 0.9 Lastvarighet och klimat

=fvk 4 MPa Kapacitet skjuvning för syll

=kcr 0.67 Koefficient m a p sprickbildning för syll

≔fvd =―――
⋅kmod fvk

γM
2.769 MPa Dimensionerande kapacitet längsskjuvning i syll

≔bef_syll =⋅kcr bL 226 mm Effektiv bredd för syll

≔τv_Ed =⋅1.5 ――――
VEd_syll

⋅bef_syll hsyll
2.173 MPa Skjuvpåkänning i syll

≔ηsyll_tvärkraft =――
τv_Ed

fvd
0.78 Utnyttjandegrad syll med hänsyn till tvärkraft
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5.3 Sammanfattning träfarbana

=ηsyll_moment %95.6 Utnyttjandegrad syll m a p moment

=ηsyll_tvärkraft %78.5 Utnyttjandegrad syll m a p tvärkraft

"Observera att vid nyttjandegrad nära 100% bör kontrollberäkning utföras där egentyngden för 
träfarbanan ingår, denna är försummad i beräkningen"
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6 Systemberäkning huvudbalkar
Huvudbalkarna är fritt upplagda, maximalt moment beräknas med tyngsta axel placerad i 
fältmitt och tvärkraft med tyngsta axel placerad vid broände.

Lastställning för beräkning av moment i huvudbalkarna

Lastställning för beräkning av tvärkraft i huvudbalkarna

6.1 Moment i huvudbalk

=fbalk 0.925 Filfaktor

=QSV1 80 kN Karakteristisk last axel 1

=QSV2 40 kN Karakteristisk last axel 2

=saxel 3 m s-avstånd axel

=Iy_balk 330.9 ⋅106 mm4 Böjstyvhet huvudbalk kring y-axel

=qbalk 1.12 ――
kN
m

Karakteristisk egentyngd huvudbalk

≔nsyll =――
⋅1 m

ssyll
5 Antal syll per meter balk

=γträ 4.2 ――
kN
m3

Tunghet konstruktionsvirke C24

≔Tg =――――――――――――――
+⋅⋅hslitplank Bfri γträ ⋅――――――

⋅⋅⋅hsyll bsyll nsyll Bfri

m
γträ

2
1.1 ――

kN
m

Egentyngd träfarbana per balk
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≔gk =++qbalk Tg qräcke 2.6 ――
kN
m

Karakteristisk egentyngd per balk

≔gd =⋅⋅1.2 γd gk 2.9 ――
kN
m

Dimensionerande egentyngd enligt 6.10b

≔MAB_g =―――
⋅gd L2

8
51.3 ⋅kN m Moment i fältmitt från egentyngd

＝--⋅RA_b L ⋅⋅―
L
2

QSV1 fbalk ⋅⋅
⎛
⎜
⎝

+―
L
2

saxel
⎞
⎟
⎠

QSV2 fbalk 0 Momentekvation runt stöd B

≔RA_b =――――――――――――
+⋅⋅―L

2
QSV1 fbalk ⋅⋅

⎛
⎜⎝

+―L
2

saxel
⎞
⎟⎠

QSV2 fbalk

L
65 kN Stödreaktion i stöd A

≔RB_b =-+⋅QSV1 fbalk ⋅QSV2 fbalk RA_b 46 kN Stödreaktion i stöd B

≔MAB_Qk =⋅―
L
2

RB_b 278 ⋅kN m Karakteristiskt moment från fordon i fältmitt

≔MAB_Q =⋅⋅1.5 γd MAB_Qk 379 ⋅kN m Moment i fältmitt från fordon

=qfkb 8 ――
kN
m

Karakteristisk ytlast per balk

≔qfdb =⋅⋅1.5 γd qfkb 10.9 ――
kN
m

Dimensionerande ytlast enligt 6.10b

≔MAB_q =―――
⋅qfdb L2

8
197 ⋅kN m Moment i fältmitt från ytlast

Lastkombinationsfaktorer för ytlast och 
fordonslast som huvudlast (dessa laster ska ej 
kombineras med varandra)

≔Ψlk1
0
1
⎡
⎢⎣
⎤
⎥⎦

≔Ψlk2
1
0
⎡
⎢⎣
⎤
⎥⎦

≔MAB =++MAB_g ⋅MAB_Q Ψlk1 ⋅MAB_q Ψlk2
248
430
⎡
⎢⎣

⎤
⎥⎦

⋅kN m Lastkombinering för moment i huvudbalk

≔MEd_balk =max ⎛⎝MAB⎞⎠ 430 ⋅kN m Dimensionerande moment i huvudbalk

=MEd_balk 430 ⋅kN m =MEd_balk_GH 430 ⋅kN m

≔MEd_balk_kontroll if

else

≤|| -MEd_balk_GH MEd_balk|| ⋅0.5 kN m
‖
‖ “OK!”

‖
‖ “EJ OK!”

=MEd_balk_kontroll “OK!”

"Kontroll av värde från Grasshopper. Små 
variationer accepteras för eventuella 
skillnader i avrundning som används i script 
respektive beräkningsrapport."
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6.2 Tvärkraft i huvudbalk

=RA_b 65 kN Största karakteristisk reaktion i stöd 

=L 12 m Teoretisk spännvidd

=gk 2.6 ――
kN
m

Karakteristisk egentyngd per balk

≔VEd_balk =+⋅⋅1.2 γd ――
⋅gk L

2
⋅⋅1.5 γd RA_b 105 kN Dimensionerande tvärkraft i huvudbalk

=VEd_balk 105 kN =VEd_balk_GH 105 kN

≔VEd_balk_kontroll if

else

≤|| -VEd_balk_GH VEd_balk|| 1 kN
‖
‖“OK!”

‖
‖“EJ OK!”

=VEd_balk_kontroll “OK!”

"Kontroll av värde från Grasshopper. Små 
variationer accepteras för eventuella 
skillnader i avrundning som används i script 
respektive beräkningsrapport."
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6.3 Kapaciteter huvudbalk
Vald balk från dimensionering i GH: =Huvudbalk “HEA360”

6.3.1 Momentkapacitet med hänsyn till vippning
Tvärbalkar placeras vid upplag, fritt upplagd balk ger att moment är noll vid upplag.

Kritiskt vippningsmoment enligt BSK 07, 6:2442

≔M1 =MEd_balk 430 ⋅kN m Maximalt moment i balken

≔M2 ⋅0 kN m Moment i balkänden

≔κcr =++0.6 ⋅0.3 ――
M2

M1
0.1

⎛
⎜
⎝
――
M2

M1

⎞
⎟
⎠

2

0.6

≔κm =+0.8 ⋅0.2 ――
M2

M1
0.8

≔l1 =L 12 m Teoretisk spännvidd

=Estål 210 GPa Elasticitetsmodul

=Iz_balk 7887 ⋅104 mm4 Tröghetsmoment

≔Bz =⋅Iz_balk Estål 1.656 ⋅⋅1013 N mm2 Sidoböjstyvhet

=cbalk 121 ⋅⋅109 N mm2 Vridstyvhet

=cw_balk 457000 ⋅⋅1012 N mm4 Välvstyvhet

≔Mcr =⋅――
⋅κm π
⋅κcr l1

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
⋅Bz

⎛
⎜
⎜⎝

+cbalk ――――
⋅π2 cw_balk

l1
2

⎞
⎟
⎟⎠

554 ⋅kN m Kritiskt vippningsmoment

Reduktionsfaktor för vippning enligt SS-EN 1993-1-1, 6.3.2.3

≔hb =――
hbalk

bbalk
1.167 Förhållande höjd och bredd

≔kk if

else

≤hb 2
‖
‖“b”

‖
‖“c”

=kk “b” Knäckkurva för valsade I-tvärsnitt enligt SS-EN 1993-1-1, tabell 6.5

≔αLT if

else

≤hb 2
‖
‖0.34

‖
‖0.49

=αLT 0.34 Imperfektionsfaktor enligt SS-EN 1993-1-1, tabell 6.3 
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≔λLT0 0.4 Nationell parameter

≔β 0.75 Nationell parameter

≔λLT =
‾‾‾‾‾‾‾‾‾
――――

⋅Zy_balk fyk

Mcr
1.157 Slankhetsparameter

≔ϕLT =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅αLT ⎛⎝ -λLT λLT0⎞⎠ ⋅β λLT
2 ⎞⎠ 1.13 Värde för att bestämma χLT

≔χLT =min
⎛
⎜
⎜⎝

,,――――――――
1

+ϕLT
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾-ϕLT

2 ⋅β λLT
2

1.0 ――
1

λLT
2

⎞
⎟
⎟⎠

0.605 Reduktionsfaktor för vippning

≔Ψ =―――
M2

MEd_balk
0 Förhållandet mellan momenten i beaktad balkdel

≔kc =―――――
1

-1.33 ⋅0.33 Ψ
0.752 Korrektionsfaktor för momentfördelning

≔f =min
⎛
⎝ ,-1 ⋅⋅0.5 ⎛⎝ -1 kc⎞⎠

⎛
⎝ -1 ⋅2 ⎛⎝ -λLT 0.8⎞⎠

2 ⎞
⎠ 1.0

⎞
⎠ 0.908 Korrektionsfaktor för χLT

≔χLT_mod =min
⎛
⎜
⎝

,――
χLT

f
1.0

⎞
⎟
⎠

0.666 Modifierad reduktionsfaktor för vippning

" " är en varierande variabel Wy_Zy
beroende på tvärsnittsklass, 
värde bestäms i kapitel 3.3.3"

≔MRd_balk =―――――――
⋅⋅χLT_mod Wy_Zy fyk

γM1
494 ⋅kN m

=MRd_balk 494 ⋅kN m =MRd_balk_GH 494 ⋅kN m

≔ηbalk_M =―――
MEd_balk

MRd_balk
%87 Utnyttjandegrad m a p moment med hänsyn till vippning
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6.3.2 Tvärkraftkapacitet enligt SS-EN 1993-1-1, 6.2.6
Vridning antas inte påverka balken

＝Vpl_Rd_balk ―――
⋅Av fyk

⋅‾‾3 γM0

Ekvation (6.18)

=η 1 väljs på säkra sidan till 1.0η

=Abalk 14280 mm2 Tvärsnittsarea huvudbalk

=bbalk 300 mm Bredd huvudbalk

=tf 17.5 mm Tjocklek fläns huvudbalk

=tw 10 mm Tjocklek liv huvudbalk

=cw 261 mm Höjd liv

=Rbalk 27 mm Radie mellan fläns och liv huvudbalk

≔Av =max ⎛⎝ ,+-Abalk ⋅⋅2 bbalk tf ⋅⎛⎝ +tw ⋅2 Rbalk⎞⎠ tf ⋅⋅η cw tw⎞⎠ 4900 mm2 Balklivets skjuvarea

≔Vpl_Rd_balk =―――
⋅Av fyk

⋅‾‾3 γM0

1004 kN Plastisk tvärkraftskapacitet för huvudbalkarna

≔ηbalk_V =――――
VEd_balk

Vpl_Rd_balk
%10.5 Utnyttjandegrad för huvudbalkarna  m a p tvärkraft

=Vpl_Rd_balk 1004 kN =Vpl_Rd_balk_GH 1004 kN

6.3.2.1 Kontroll skjuvbuckling enligt SS-EN 1993-1-1, 6.2.6 (6)

<―
cw

tw
⋅72 ――
εbalk

η
Ekvation (6.22)

Uppfylls inte kravet i ekvation 6.22 ska kontroll av bärförmåga med hänsyn till skjuvbuckling 
utföras enligt SS-EN 1993-1-5

=if
⎛
⎜
⎝

,,<―
cw

tw
⋅72 ――
εbalk

η
“OK” “EJ OK”

⎞
⎟
⎠

“OK”
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6.4 Nedböjning enligt Brobyggande Krav, B.3.4.2.2
Kontrolleras i bruksgränstillstånd, lastkombinering enligt SS-EN 1990, Tabell A2.2. Då 
lastkombineringsfaktorn för servicefordon är 0 utelämnas det från beräkningen.

=qfkb 8 ――
kN
m

Ytlast som belastar en balk

=Ψ0_gr1_yl 0.4 Partialkoefficient

=L 12 m Brolängd

=Estål 210 GPa Elasticitetsmodul

=Iy_balk 330.9 ⋅106 mm4 Tröghetsmoment

≔y_balk =―――――――
⋅⋅⋅5 qfkb Ψ0_gr1_yl L4

⋅⋅384 Estål Iy_balk
12 mm Nedböjning av fritt upplagd balk

≔ztill =――
L

400
30 mm Tillåten nedböjning av trafiklast

≔ηbalk_nb =――
y_balk

ztill
%41.4 Utnyttjandegrad huvudbalk m a p nedböjning

=y_balk 12 mm =y_balk_GH 12 mm
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6.5 Egensvängning enligt SS-EN 1990, A2.4.3.2 (2)
Egenfrekvens kontrolleras för att uppfylla komfortkriterier för gångtrafikanter i bruksstadiet.

=L 12 m Brolängd

≔binf_g =――
Bfri

2
1.6 m Influensbredd för egentyngd

≔binf_q =――
Bfri

2
1.6 m Influensbredd för ytlast

=Estål 210 GPa Elasticitetsmodul stål

=qbalk 1.12 ――
kN
m

Egentyngd huvudbalk

=Iy_balk 33090 ⋅104 mm4 Tröghetsmoment huvudbalk

=g 10 ―
m
s2

Tyngdacceleration

=γträ 4.2 ――
kN
m3

Tunghet konstruktionsvirke C24

=hslitplank 50 mm Höjd slitplank

=hsyll 150 mm Höjd syll

=bsyll 150 mm Bredd syll

=ssyll 200 mm s-avstånd syll

=qy 0.25 ――
kN
m2

Antagen ytlast vid normal belastning

=qräcke 0.4 ――
kN
m

Egentyngd räcke

≔mbalk =――
qbalk

g
112 ―

kg
m

Vikt huvudbalk per meter

≔msyll =―――――
⋅⋅hsyll bsyll γträ

⋅ssyll g
47.25 ――

kg
m2

Vikt syll per meter i längsled

≔mslitplank =――――
⋅hslitplank γträ

g
21 ――

kg
m2

Vikt slitplank per meter i längsled

≔qm =―
qy

g
25 ――

kg
m2

Vikt viss ytlast (antaget värde)

≔mräcke =――
qräcke

g
40 ―

kg
m

Vikt räcke per meter
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≔mg =+++mbalk ⋅msyll binf_g ⋅mslitplank binf_g mräcke 261.2 ―
kg
m

Total vikt obelastad konstruktion

≔mtot =+mg ⋅qm binf_q 301.2 ―
kg
m

Total vikt med viss belastning

≔f1 =⋅1.57
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
――――

⋅Estål Iy_balk

⋅mg L4
5.624 Hz Egenfrekvens

≔f1Belastad =⋅1.57
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
――――

⋅Estål Iy_balk

⋅mtot L4
5.237 Hz Egenfrekvens med viss ytlast

=ftill 5 Hz Minsta tillåtna egenfrekvens

≔ηbalk_ef =――
ftill

f1
%88.9 Utnyttjandegrad m a p egenfrekvens

"Observera att en nyttjandegrad nära 100% bör beaktas enligt anmärkning i anvisat kapitel i 
Eurocode. Installation av dämpare kan behövas! Däremot gäller kravet för obelastad 
konstruktion så viss marginal finns i dimensioneringen."
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6.6 Temperaturrörelser
Störst temperaturdifferens väljs på säkra sidan för att bron ska kunna placeras på valfri ort i landet. 
Vid stor spännvidd kan värden korrigeras till gällande för orten om så skulle behövas.

=αT 12.0 ―――
μm
⋅m Δ°C

Längdutvidgningskoefficient enligt SS-EN 1991-1-5, Tabell C.1

=Tmax 33 Δ°C Maxtemperatur för dimensionerande kommun enligt VVFS 2004:43

=Tmin -46 Δ°C Mintemperatur för dimensionerande kommun enligt VVFS 2004:43

≔ΔT =-Tmax Tmin 79 Δ°C Dimensionerande temperaturskillnad

≔Ifri =L 12 m Dimensionerande stålbalklängd

≔Irörelse =⋅⋅αT Ifri ΔT 11 mm Stålbalkarnas rörelsemån

≔Ifritt =Irörelse 11 mm Minsta avstånd till anslutande konstruktion
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6.7 Sammanfattning huvudbalk

=ηbalk_M %87 Utnyttjandegrad m a p moment

=ηbalk_V %10.5 Utnyttjandegrad m a p tvärkraft

=ηbalk_nb %41.4 Utnyttjandegrad m a p nedböjning

=ηbalk_ef %88.9 Utnyttjandegrad m a p egenfrekvens

=Ifritt 11 mm Minsta avstånd till anslutande konstruktion
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7 Tvärbalk vid upplag
Enligt SS-EN 1991-2, 5.4 beräknas den horisontella last som angriper i brons längdaxel i nivå 
med farbanans överyta. Vindlast försummas då bidraget i längsled är lågt.

7.1 Lasteffekter tvärbalk
Trafiklaster hämtas från kap 4.2.4

=Qflk 36 kN Karakteristisk horisontell trafiklast i längdriktning

=Qfsk 9 kN Karakteristisk horisontell trafiklast i tvärled

≔hävtb =++hslitplank hsyll ――
hbalk

2
0.375 m Hävarm för lastangrepp från trafiklast

≔MEd_tb =⋅⋅1.5 γd ⎛⎝ ⋅Qfsk hävtb⎞⎠ 4.61 ⋅kN m Dimensionerande lasteffekt  m a p moment i tvärbalk

7.2 Kapacitet tvärbalk

Vald balk från GH: =Tvärbalk “UPE200”

≔Wy_tb ⋅114 103 mm3 Böjmotstånd för tvärbalk

=γM0 1 Partialkoefficient

=fyk 355 MPa Sträckgräns

≔MRd_tb =――――
⋅Wy_tb fyk

γM0
40.47 ⋅kN m Momentkapacitet för tvärbalk 

kring y-axeln

≔ηM_tb =―――
MEd_tb

MRd_tb
%11.4 Utnyttjandegrad tvärbalk 

med hänsyn till moment
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8 Tvärförband vid upplag
Skruvförband kontrolleras för skjuvning, hålkantbrott samt minsta avstånd mellan skruvar. 
Dessutom kontrolleras livplåtarnas svetsförband.

8.1 Lasteffekter tvärförband

=lhäv_s_tb 100 mm Hävarm kraftpar, centrumavstånd mellan skruvar

≔FvEd_tb =―――
MEd_tb

lhäv_s_tb
46.1 kN Dimensionerande lasteffekt för skruvförbandet, 

dimensionerande moment från kap 7.1

8.2 Kapaciteter tvärförband

Vald skruv: ≔Skruvtb “M20 8.8”

=dbult_tb 20 mm Diameter skruv tvärbalk

≔d0_bult_tb =+dbult_tb 2 mm 22 mm Diameter skruvhål tvärbalk

≔fub_s_tb 800 MPa Brottgräns skruv

≔αv 0.6 Reduktionsfaktor

=As_bult_tb 314 mm2 Area för skruven i ogängad del

=γM2 1.2 Partialkoefficient

=fuk 490 MPa Hållfasthet tvärbalk

=ttb 6 mm Tjocklek liv tvärbalk

=e1_tb 50 mm Avstånd enligt figur nedan

=e2_tb 50 mm Avstånd enligt figur nedan (fläns ej inräknad, säkra sidan)

≔p1_tb 0 mm Avstånd enligt figur nedan

=p2_tb 100 mm Avstånd enligt figur nedan

Måttbeskrivning från SS-EN 1991-1-8, Tabell 3.9
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8.2.1 Skjuvning

≔FvRd_s_tb =―――――――
⋅⋅αv fub_s_tb As_bult_tb

γM2
125.6 kN Kapacitet för skjuvning, skjuvplanet går genom 

ogängad del

≔ηv_s_tb =―――
FvEd_tb

FvRd_s_tb
%36.7 Utnyttjandegrad skruvförband med hänsyn till skjuvning

8.2.2 Hålkantbrott
Skruvförbandet räknas i typ C "Friktionsförband i brottgränstillstånd"

≔αd_tb =――――
e1_tb

⋅3 d0_bult_tb
0.758 Reduktionsfaktor för skruv med hänsyn till hålkantavstånd

≔αb_tb =min
⎛
⎜
⎝

,,αd_tb ―――
fub_s_tb

fuk
1.0

⎞
⎟
⎠

0.758 Dimensionerande reduktionsfaktor för skruv vid 
beräkning av hålkantbrott

≔k1_tb =min
⎛
⎜
⎝

,,-⋅2.8 ―――
e2_tb

d0_bult_tb
1.7 -⋅1.4 ―――

p2_tb

d0_bult_tb
1.7 2.5

⎞
⎟
⎠

2.5 Korrektionsfaktor

≔FbRd_s_tb =――――――――
⋅⋅⋅⋅k1_tb αb_tb fuk dbult_tb ttb

γM2
92.8 kN Kapacitet för hålkantbrott

≔ηb_s_tb =―――
FvEd_tb

FbRd_s_tb
%49.6 Utnyttjandegrad skruvförband med 

hänsyn till hålkantbrott
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8.2.3 Minsta kantavstånd enligt SS-EN 1993-1-8, Tabell 3.9
Minsta kantavstånd beräknas till flänsände eller balkände

=d0_bult_tb 22 mm Håldiameter

=ttb 6 mm Tjocklek liv tvärbalk

=e1_tb 50 mm Avstånd centrum hål till ände tvärbalk enligt kap 8.2

=d0_bult_tb 22 mm Diameter bulthål

≔a =-e1_tb ―――
d0_bult_tb

2
39 mm Avstånd från hålkant till ände tvärbalk

Måttbeskrivning från SS-EN 1991-1-8, Tabell 3.9

=fyk 355 MPa Sträckgräns

=γM0 1 Partialkoefficient

≔amin_tb =+――――
⋅FvEd_tb γM0

⋅⋅2 ttb fyk
――――
⋅2 d0_bult_tb

3
25 mm Minsta kantavstånd till hål

≔ηa =―――
amin_tb

a
%65.3 Utnyttjandegrad skruvförband vid tvärbalk med 

hänsyn till minsta kantavstånd

"Mått c behöver inte kontrolleras då hela tvärbalkens fläns ingår i måttet"

Nils Fintling & Johan Ling Örebro Universitet



Bilaga A till examensarbete [Automatiserad projektering av GC-bro] 40 of 52

8.3 Livplåt huvudbalk
Hela sidokraften antas föras över via svetssträngarna längs överflänsen och fördelas på antal 
balkar. Bidrag från vindlast försummas då nyttjandegraden för svets med minsta tillåtna a-mått 
är väldigt låg.

=nbalk 2 Antal huvudbalkar

=Qfsk 9 kN Karakteristisk horisontell sidokraft från kap 4.2.4

=bbalk 300 mm Bredd huvudbalk

=tw 10 mm Tjocklek liv huvudbalk

=Rbalk 27 mm Radie huvudbalk

8.3.1 Lasteffekt livplåt

≔NEd_fläns =――――
⋅⋅1.5 γd Qfsk

nbalk
6.1 kN Dimensionerande horisontell sidokraft

≔lw_fläns =⋅
⎛
⎜
⎝

--――
bbalk

2
―
tw

2
Rbalk

⎞
⎟
⎠

2 236 mm Svetslängd

≔FwEd_fläns =―――
NEd_fläns

lw_fläns
26 ――

kN
m

Fördelad lasteffekt längs svetssträngar

8.3.2 Kapacitet svets

=aw 4 mm Valt a-mått för svetssträng

=fuk 490 MPa Sträckgräns för huvudbalk och livplåt

≔βw 0.9 Koefficient för kälsvets mot stål med hållfasthetsklass S355

=γM2 1.2 Partialkoefficient

≔fvwd =――――
fuk

⋅⋅βw γM2 ‾‾3
261.9 MPa Dimensionerande spänning

≔FwRd_fläns =⋅fvwd aw 1048 ――
kN
m

Kapacitet för svetssträng

≔ηw_fläns =――――
FwEd_fläns

FwRd_fläns
%2.5 Utnyttjandegrad för svetssträng
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9 Lager
Lager dimensioneras för horisontella laster i brons längsled och tvärled som angriper brons 
överbyggnad. Laster tas upp i fasta lagret där två sprintar tar upp horisontella laster medan fyra 
sprintar tar upp sidokrafter.

9.1 Lasteffekter lager

=Ψ0_w 0.3 Lastkombinationsfaktor vind

≔Qw =⋅qw L 17.3 kN Karakteristisk vindlast för hela balken

=Qflk 36 kN Karakteristisk bromslast per balk

=Qfsk 9 kN Karakteristisk sidokraft per balk

≔ns_l 2 Antal sprint som tar last i längsled per balk

≔ns_t 4 Antal sprint som tar lats i tvärled per balk

≔lh_s =+t_PTFE tf 27.5 mm Hävarm till lastangrepp för sprint som räknas fast inspänd i lagerplåt

"Lastresultant sprint" "Hävarm till lastangrepp"

Lastkombinering i 6.10b

≔FEd_s_l_w_HL =
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

+
⎛
⎜
⎝
―――――――

⋅⋅⋅1.5 γd Ψ0_gr1_yl Qflk

ns_l

⎞
⎟
⎠

2
⎛
⎜
⎝
―――――――――――

+⋅⋅⋅1.5 γd Ψ0_gr1_yl Qfsk ⋅⋅1.5 γd Qw

ns_t

⎞
⎟
⎠

2

12 kN Vind HL

≔FEd_s_l_yl_HL =
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

+
⎛
⎜
⎝
――――

⋅⋅1.5 γd Qflk

ns_l

⎞
⎟
⎠

2
⎛
⎜
⎝
――――――――――

+⋅⋅1.5 γd Qfsk ⋅⋅⋅1.5 γd Ψ0_w Qw

ns_t

⎞
⎟
⎠

2

25 kN Ytlast HL

≔FEd_s_l =max⎛⎝ ,FEd_s_l_w_HL FEd_s_l_yl_HL⎞⎠ 25 kN Kraft per sprint vid lager

≔MEd_s_l =⋅lh_s FEd_s_l 0.69 ⋅kN m Moment per sprint vid lager
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9.2 Kapaciteter
Sprintar vid lager kontrolleras för skjuvning, hålkanttryck mot plåt och sprint, böjning samt 
kombinerad böjning och skjuvning enligt SS-EN 1993-1-8, Tabell 3.10. Gängstång kontrolleras mot 
skjuvning enligt SS-EN 1993-1-8, Tabell 3.4. Dessutom kontrolleras minsta kantavstånd enligt SS-
EN 1993-1-8, Tabell 3.9.

≔As_gs_l 245 mm2 Area för gängstång vid lager, gängad del

≔As_s_l 452 mm2 Area för sprint vid lager, ogängad del

≔ds_l 24 mm Diameter sprint vid lager

≔d0_s_l =+ds_l 2 mm 26 mm Diameter skruvhål för sprint vid lager

=fyk 355 MPa Sträckgräns S355

=fuk 490 MPa Brottgräns S355

≔fyb_s_l 640 MPa Sträckgräns sprint

≔fub_s_l 800 MPa Brottgräns sprint

≔fub_gs_l 800 MPa Brottgräns gängstång

=αv 0.6 Lastreduktionsfaktor

≔e1_l 50 mm Avstånd enligt måttbeskrivning nedan

≔e2_l 50 mm Avstånd enligt måttbeskrivning nedan

=tf 17.5 mm Tjocklek fläns huvudbalk

≔tlp 15 mm Tjocklek lagerplåt

≔tdim_l =min ⎛⎝ ,tf tlp⎞⎠ 15 mm Dimensionerande tjocklek lager

=γM0 1 =γM1 1 =γM2 1.2 Partialkoefficienter

Måttbeskrivning från SS-EN 1991-1-8, Tabell 3.9
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9.2.1 Sprint

9.2.1.1 Skjuvning

≔FvRd_s_l =――――――
⋅⋅0.6 fub_s_l As_s_l

γM2
181 kN Kapacitet med hänsyn till skjuvning räknat med att 

skjuvplanet går genom gängad del.

≔ηv_s_l =―――
FEd_s_l

FvRd_s_l
%13.9 Utnyttjandegrad sprint med hänsyn till skjuvning

9.2.1.2 Hålkanttryck

≔FbRd_s_l =――――――
⋅⋅⋅1.5 fyk ds_l tdim_l

γM0
192 kN Kapacitet för hålkantbrott vid lager

≔ηb_s_l =―――
FEd_s_l

FbRd_s_l
%13.1 Utnyttjandegrad lager med hänsyn till hålkanttryck

9.2.1.3 Böjning

≔Wy_s_l =―――
⋅π ds_l

3

32
1357 mm3 Elastiskt böjmotstånd för sprint vid lager

≔MRd_s_l =――――――
⋅⋅1.5 Wy_s_l fyb_s_l

γM0
1.3 ⋅kN m Momentkapacitet för en sprint vid lager

≔ηM_s_l =―――
MEd_s_l

MRd_s_l
%52.9 Utnyttjandegrad för sprint vid lager m a p böjning

9.2.1.4 Kombinerad skjuvning och böjning

≔ηv_M_s_l =+
⎛
⎜
⎝
―――
MEd_s_l

MRd_s_l

⎞
⎟
⎠

2 ⎛
⎜
⎝
―――
FEd_s_l

FvRd_s_l

⎞
⎟
⎠

2

0.299 Utnyttjandegrad för sprint vid lager m a p kombinerad 
skjuvning och böjning

9.2.1.5 Gängstång

≔FvRd_gs_l =――――――
⋅⋅αv fub_gs_l As_gs_l

γM2
98 kN Kapacitet med hänsyn till skjuvning räknat med att 

skjuvplanet går genom gängad del.

≔ηv_gs_l =―――
FEd_s_l

FvRd_gs_l
%25.6 Utnyttjandegrad sprint med hänsyn till skjuvning

Nils Fintling & Johan Ling Örebro Universitet



Bilaga A till examensarbete [Automatiserad projektering av GC-bro] 44 of 52

9.2.1.6 Minsta kantavstånd
Minsta kantavstånd beräknas till flänsände eller balkände

Måttbeskrivning från SS-EN 1991-1-8, Tabell 3.9

≔amin_l =+――――
⋅FEd_s_l γM0

⋅⋅2 tf fyk
―――
⋅2 d0_s_l

3
19 mm Minsta kantavstånd till hål

=e1_l 50 mm Avstånd centrum hål till ände huvudabalk  och 
flänskant huvudbalk enligt kap 9.2

=d0_s_l 26 mm Diameter bulthål

≔as_l =-e1_l ――
d0_s_l

2
37 mm Avstånd från hålkant till ände 

huvudbalk och flänskant huvudbalk

≔ηa =――
amin_l

as_l
%52.3 Utnyttjandegrad för sprint vid lager m a p minsta 

kantavstånd

9.2.2 Glidskiva, PTFE
Skivan utsätts för ett tryck som motsvarar reaktionskraften i stöd.

=bbalk 300 mm Bredd huvudbalk

≔lPTFE 200 mm Längd glidskiva

≔APTFE =⋅bbalk lPTFE 60000 mm2 Area glidskiva
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9.2.2.1 Lasteffekt PTFE

Fordonslast

=QSV1 80 kN Karakteristisk last axel 1

=QSV2 40 kN Karakteristisk last axel 2

=saxel 3 m Avstånd axlar

=fbalk 0.925 Filfaktor huvudbalk

≔QSV1_f =⋅QSV1 fbalk 74 kN Karakteristisk lastandel axel 1 som belastar en balk

≔QSV2_f =⋅QSV2 fbalk 37 kN Karakteristisk last axel 2 som belastar en balk

≔QSV1_f_d =⋅⋅⋅1.5 γd QSV1 fbalk 101 kN Dimensionerande lastandel av axel 1 som belastar en balk

≔QSV2_f_d =⋅⋅⋅1.5 γd QSV2 fbalk 51 kN Dimensionerande lastandel av axel 2 som belastar en balk

＝-⋅saxel QSV2_f_d ⋅L RB 0 Momentekvation runt stöd A med tyngsta axel placerad 
mitt över stöd A

≔RB =―――――
⋅saxel QSV2_f_d

L
12.6 kN Löser ut reaktion i stöd B

≔RA =-+QSV1_f_d QSV2_f_d RB 139 kN Löser raktion i stöd A med jämnviktsekvation

Egentyngd

=qbalk 1.12 ――
kN
m

Karakteristisk egentyngd huvudbalk

≔qsyll =――――――
⋅⋅⋅hsyll bsyll Bfri γträ

ssyll
1.5 ――

kN
m

Karakteristisk egentyngd syll per meter

≔qslitplank =⋅⋅hslitplank Bfri γträ 0.67 ――
kN
m

Karakteristisk egentyngd slitplank per meter

=qräcke 0.4 ――
kN
m

Karakteristisk egentyngd räcke per meter

Dimensionerande lasteffekt

≔Gbro_PTFE =―――――――――――――
⋅⋅⋅1.2 γd ⎛⎝ +++qbalk qsyll qslitplank qräcke⎞⎠ L

4
12.1 kN Dimensionerande egentyngd fördelat 

på fyra lager.

≔pEd_PTFE =―――――
+Gbro_PTFE RA

APTFE
2.52 MPa Minsta kapacitet för PTFE-skiva
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10 Räcke i trä, enligt SS-En 1991-2, 4.8
Tillverkas i konstruktionsvirke C24 och limträ GL28h

10.1 Geometrier och styvheter räcke

Räckesståndare, GL 28h

=hrs 115 mm Höjd tvärsnitt räckesståndare

=brs 115 mm Bredd tvärsnitt räckesståndare

=lrs 1200 mm Längd räckesståndare

=srs 1800 mm s-avstånd räckesståndare

≔Iy_rs =―――
⋅brs hrs

3

12
14.58 ⋅106 mm4 Tröghetsmoment räckesståndare

Toppföljare, C24

=htf 45 mm Höjd tvärsnitt toppföljare

=btf 145 mm Bredd tvärsnitt toppföljare

=ltf 1800 mm Längd toppföljare (Spännvidd)

≔Iy_tf =―――
⋅btf htf

3

12
1.1 ⋅106 mm4 Tröghetsmoment toppföljare

Överföljare och underföljare, C24

=houf 22 mm Höjd tvärsnitt överföljare och underföljare

=bouf 95 mm Bredd tvärsnitt överföljare och underföljare

=louf 1685 mm Längd överföljare och underföljare

Spjälgrind, C24

=hsg 22 mm Höjd tvärsnitt spjälgrind

=bsg 70 mm Bredd tvärsnitt spjälgrind

=lsg 700 mm Längd spjälgrind
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Spjälregel, C24

=hsr 45 mm Höjd tvärsnitt spjälregel

=bsr 70 mm Bredd tvärsnitt spjälregel

=lsr 1.685 m Längd spjälregel

10.2 Laster räcke enligt SS-EN 1991-2, 4.8
Räcket dimensioneras för en linjelast som verkar horisontellt och vertikalt på  räckets toppföljare. 
Minimivärde används och täcker EJ exceptionella fall eller olyckslaster. De delar som bär upp 
räckets dimensioneras för en olyckslast som motsvarar 1,25 gånger karakteristisk bärförmåga för 
räcket.

=qlk 1 ――
kN
m

Linjelast

≔qld =⋅⋅1.5 γd qlk 1.365 ――
kN
m

Dimensionerande linjelast enligt 6.10b

=ltf 1.8 m Teoretisk spännvidd toppföljare

≔μ0 1.25 Förstoringsfaktor olyckslast

=kmod 0.9 Lastvarighet och klimat för konstruktionsvirke

=γM 1.3 Partialkoefficient för konstruktionsvirke

=kcr 0.67 Koefficient m a p sprickbildning för konstruktionsvirke

=kmod_lt 0.9 Lastvarighet och klimat för limträ

=γM_lt 1.25 Partialkoefficient för limträ

=kcr_lt 0.67 Koefficient m a p sprickbildning för limträ

=fmk 24 MPa Kapacitet, m för konstruktionsvirke C24

≔fmd =―――
⋅kmod fmk

γM
16.62 MPa Dimensionerande kapacitet, m för konstruktionsvirke C24

=fvk 4 MPa Kapacitet, v för konstruktionsvirke C24

≔fvd_tf =―――
⋅kmod fvk

γM
2.769 MPa Dimensionerande kapacitet, v för konstruktionsvirke C24

=fmk_lt 28 MPa Kapacitet, m för limträ

≔fmd_lt =――――
⋅kmod fmk_lt

γM_lt
20.16 MPa Dimensionerande kapacitet, m för limträ

=Emedel_lt 12.6 GPa Elasticitetsmodul medel för limträ
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10.2.1 Lasteffekter toppföljare räcke

10.2.1.1 Moment i vertikal riktning

≔MEd_tf =――――
⋅⋅9 qld ltf

2

128
0.31 ⋅kN m Räknas med lastfall fritt upplagd i ena änden och fast 

inspänd i andra

10.2.1.2 Tvärkraft vid upplag

≔VEd_tf =⋅⋅1.1 qld ltf 2.7 kN DImensionerande last vid upplag upp till tre spann

≔τv_Ed_tf =⋅1.5 ――――
VEd_tf

⋅⋅kcr btf htf
0.927 MPa Skjuvpåkänning i toppföljare

10.2.2 Kapaciteter toppföljare enligt SS-EN 1995-1-1

10.2.2.1 Momentkapacitet toppföljare

≔kh_tf =min
⎛
⎜
⎜
⎜⎝

,
⎛
⎜
⎜
⎜⎝

――
150

――
btf

mm

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

0.2

1.3
⎞
⎟
⎟
⎟⎠

1.01 Volymeffekt

≔fmd_tf =⋅fmd kh_tf 16.73 MPa Dimensionerande kapacitet för toppföljare, m

≔Wtf =―――
⋅btf htf

2

6
48.9 ⋅103 mm3 Böjmotstånd för toppföljare i vertikal riktning.

≔MRd_tf =⋅fmd_tf Wtf 0.82 ⋅kN m Momentkapacitet för toppföljare i vertikal riktning.

≔ηM_tf =―――
MEd_tf

MRd_tf
%38 Utnyttjandegrad för toppföljare i vertikal riktning 

m a p moment

"Då toppföljaren har högre momentkapacitet i horisontell riktning behövs ingen kontroll i 
det avseendet."

10.2.2.2 Tvärkraftskapacitet toppföljare

≔fvd_tf =―――
⋅kmod fvk

γM
2.769 MPa Kapacitet längsskjuvning för toppföljare

≔ηv_tf =―――
τv_Ed_tf

fvd_tf
%33.5 Utnyttjandegrad för toppföljare m a p tvärkraft

Nils Fintling & Johan Ling Örebro Universitet
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10.2.3 Lasteffekter räckesståndare
Räckesståndare ses som en vertikal konsol, sammalagt fyra bultar arbear som två kraftpar med 
lastangrepp placerat centriskt mellan bultarna i vertikal riktning enligt bild.

10.2.3.1 Moment

≔krs 1.1 Lastkoefficient stöd B för kontinuerlig 
balk över tre spann

≔QEd_rs =⋅⋅krs qld ltf 2.7 kN Dimensionerande punktlast som 
angriper i toppen av räckesståndaren.

≔hävrs =++lrs hslitplank ――
hsyll

2
1.325 m Hävarm till lastens angreppspunkt

≔MEd_rs =|| ⋅-QEd_rs lrs|| 3.24 ⋅kN m Moment vid räckesståndarens infästning

10.2.4.2 Tvärkraft Hävarm för räckets 
infästning

≔VEd_rs =QEd_rs 2.7 kN Dimensionerande last

≔τv_Ed_rs =⋅1.5 ――――
VEd_rs

⋅⋅kcr brs hrs
0.458 MPa Skjuvpåkänning i räckesståndare

10.2.3.3 Utböjning

≔ymax_rs =―――――
⋅⋅qld srs hrs

3

⋅⋅3 Emedel_lt Iy_rs
0.007 mm

10.2.4 Kapaciteter räckesståndare enligt SS-EN 1995-1-1

10.2.4.1 Momentkapacitet räckesståndare

≔d0_rs 18 mm Håldiameter

≔bef_rs =-brs ⋅2 d0_rs 79 mm Effektiv bredd för räckesståndare

≔kh_rs =min
⎛
⎜
⎜
⎜⎝

,
⎛
⎜
⎜
⎜⎝

――
600

――
hrs

mm

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

0.1

1.1
⎞
⎟
⎟
⎟⎠

1.1 Volymeffekt

≔fmd_rs =⋅fmd_lt kh_rs 22.18 MPa Dimensionerande kapacitet för räckesståndare, m

≔Wrs =――――
⋅bef_rs hrs

2

6
174.1 ⋅103 mm3 Böjmotstånd för räckesståndare

≔MRd_rs =⋅fmd_rs Wrs 3.86 ⋅kN m Momentkapacitet för räckesståndare

≔ηM_rs =―――
MEd_rs

MRd_rs
%84 Utnyttjandegrad för räckesståndare m a p moment

Nils Fintling & Johan Ling Örebro Universitet



Bilaga A till examensarbete [Automatiserad projektering av GC-bro] 50 of 52

10.2.4.2 Tvärkraftskapacitet räckesståndare

≔fvd_rs =――――
⋅kmod fvk_lt

γM_lt
2.52 MPa Kapacitet längsskjuvning för räckesståndare 

≔ηv_rs =―――
τv_Ed_rs

fvd_rs
%18.2 Utnyttjandegrad för räckesståndare m a p tvärkraft

10.2.4.3 Utböjning

≔ytill_rs 15 mm Tillåten utböjning

≔ηyrs =―――
ymax_rs

ytill_rs
%0.05 Utnyttjandegrad för räckesståndare m a p utböjning

Nils Fintling & Johan Ling Örebro Universitet
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10.3 Räckesinfästning

10.3.1 Olyckslast enligt SS-EN 1991-2

≔QRd_rs =―――
MRd_rs

lrs
3.22 kN Räckesståndarens tvärkraftskapacitet

≔Qdim =max⎛⎝ ,⋅QRd_rs μ0 QEd_rs⎞⎠ 4.02 kN Dimensionerande last för infästningar 

10.3.2 Lasteffekt och tryckkraftskapacitet för räckesståndare enligt SS-EN 1995-1-1, 6.1.4
Infästningen ses som två parallela kraftpar som antas ta upp lika stor del av lasten. Lasteffekt på
ståndare räknas ej som olyckslast, det gör däremot lasteffekt på infästning.

≤σc_0_d fc_0_d Ekvation (6.2)

＝σc_0_d ――
FcEd

Aef
Normalspänning

≔hbricka 60 mm

=lhäv_s_rs 100 mm Längd hävarm för bultar vid infästning

=hävrs 1.325 m Hävarm till lastangreppet från kap 10.2.4.1

≔Fc_Ed_rs =――――
⋅Qdim hävrs

lhäv_s_rs
53 kN Lasteffekt för infästning

Höjd bricka utsida ståndare

=brs 115 mm Bredd bricka utsida ståndare

Håldiameter för skruvar i bricka

≔As_rs =-⋅brs hbricka ⋅π ((9 mm))
2

6646 mm2

Kraftparens hävarm vid infästning

≔d0_M16 18 mm

Total area för bricka

≔σc_0_d =―――
Fc_Ed_rs

As_rs
8 MPa Tryck mot räckesståndare

=fc_90_k_lt 3 MPa Karakteristisk tryckkraftskapacitet GL28h

=kmod_lt 0.9 Lastvarighet, fukt

=γM_lt 1.25 Partialkoefficient

≔fcd_lt =――――――
⋅⋅kmod_lt 3 fc_90_k_lt

γM_lt
6.5 MPa Dimensionerande tryckkraftskapacitet för räckesståndare

≔ηrs_inf =⋅――
1

1.25
――
σc_0_d

fcd_lt
%99 Utnyttjandegrad m a p tryck (reducering av last för 

kontroll utan olyckslast)

Nils Fintling & Johan Ling Örebro Universitet
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10.3.3 Kapacitet skruv enligt SS-EN 1993-1-8, 3.6

≔fub_4.6 400 MPa Brottgräns skruv

≔As_M16 157 mm2 Area för skruven i gängad del

=d0_M16 18 mm Diameter skruvhål

=γM2 1.2 Partialkoefficient

≔k2 0.9 Ej försänkt skruv

≔Ft_Rd =⋅2 ――――――
⋅⋅k2 fub_4.6 As_M16

γM2
94.2 kN Bärförmåga skruv

≔Ft_Ed =Fc_Ed_rs 53.3 kN Lasteffekt skruv

=――
Ft_Ed

Ft_Rd
%56.6 Utnyttjandegrad för skruv m a p dragkraft

10.3.4 Kapacitet bricka enligt SS-EN 1995-1-1, 8.5.2

=As_rs 6646 mm2 Area bricka

≔dM16 16 mm Area för skruven i gängad del

=d0_M16 0.018 m Diameter skruvhål

≔tplåt 10 mm Tjocklek bricka

=fc_90_k_lt 3 MPa Kapacitet, C_90

≔Abricka_verklig =
⎛
⎜
⎝

-As_rs ⋅―
π
4

d0_M16
2 ⎞⎟
⎠

6391 mm2 Verklig area bricka

≔dbricka_max =min ⎛⎝ ,⋅12 tplåt ⋅4 d0_M16⎞⎠ 72 mm Maximal area för bricka

≔Abricka_max =⋅―
π
4

⎛⎝ -dbricka_max
2 d0_M16

2 ⎞⎠ 3817 mm2 Dimensionerande maximal area för bricka

≔Abricka =min ⎛⎝ ,Abricka_verklig Abricka_max⎞⎠ 3817 mm2 Dimensionerande area för bricka

≔σEd_bricka =―――
Ft_Ed

⋅2 Abricka
7 MPa Lasteffekt bricka

≔σRd_bricka =⋅3 fc_90_k_lt 9 MPa Kapacitet bricka

=―――
σEd_bricka

σRd_bricka
%77.6 Utnyttjandegrad m a p dragkraft

Nils Fintling & Johan Ling Örebro Universitet
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1

D A T A I N P U T STRIP STEP 2 (PC-05-041001) DATE: 2018-05-25 TIME: 14:29:06 PAGE 1
:

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1* 9000 STRIP-STEP2 VERIFIERING J.L/N.F
2* 9100 TRÄSYLLAR
3* 9200 AXEL 80 kN SERVICEFORDON
4* 9300
5* 9002 SI 86 1
6* 2000 RAM
7* 2010 1000000 5123 0.065 1
8* 2020 1 BALK N
9* 2022 1.0 94.92 50630
10* 2030 F1 1000000 0 116 FRI
11* 2030 F2 1000000 FRI 116 FRI
12* 2040 1 0 0 1 2
13* 2040 2 1 0.600 0 F1
14* 2040 1 3
15* 2040 3 2 1.800 0 F2
16* 2040 1 4
17* 2040 4 3 0.600 0 -1 3
18* 2050 V 2 3 0.300 133.3

BW: 6 JOINTS: 2
19* 2050 0.600 133.3
20* 2050 0.600 0
21* 2050 1.600 0
22* 2050 1.600 133.3
23* 2050 1.900 133.3
24* 2080 BANA 1 4
25* 2090 SERV 0 0
26* 2090 0.075 0
27* 2090 0.075 88.9
28* 2090 0.525 88.9
29* 2090 0.525 0
30* 2090 1.375 0
31* 2090 1.375 88.9
32* 2090 1.825 88.9
33* 2090 1.825 0
34* 2090 1.900 0
35* 2100 AXEL-1 BANA STOP SERV STOP
36* 2140 TRAFIKA M AXEL-1 TILLF1.0
37* 2140 Q
38* 2140 RZ
39* 2140 LK-SERV M TRAFIKA TILLF1.365
40* 2140 TVÄRKRAFT Q V TILLF1.365
41* 2170 1 2 4
42* 2170 2 3 4
43* 2170 0.3
44* 2170 3 4 4

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

KONSTRUKTIONSTYP RAM AXEL 80 kN SERVICEFORDON 1
:
DATAKVITTO

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR DATUM
VERIFIERING J.L/N.F 18-05-25

0

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

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

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

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

KONSTRUKTIONSTYP RAM AXEL 80 kN SERVICEFORDON 2
:
DATAKVITTO

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR DATUM
VERIFIERING J.L/N.F 18-05-25

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

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

1
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1000000 5123 .065 1.000
0
E L E M E N T T Y P E R

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

1 N 5123 .000 94.920 50630.000
BALK 332.995 1.000 94.920 50630.000

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

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

F1 1000000 .000 116.000 FRI

F2 1000000 FRI 116.000 FRI
0
S Y S T E M B E S K R I V N I N G

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

1 .000 .000 1 2

2 .600 .000 F1
1 3

3 2.400 .000 F2
1 4

4 3.000 .000 -1 3
0
S T A N D A R D L A S T F A L L

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

V 2-3 .167 UTBR -133.30
.333 UTBR -133.30
.333 UTBR
.889 UTBR
.889 UTBR -133.30
1.056 UTBR -133.30

0
F A R B A N O R

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

BANA 1-2
2-3
3-4

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

KONSTRUKTIONSTYP RAM AXEL 80 kN SERVICEFORDON 3
:
DATAKVITTO

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR DATUM
VERIFIERING J.L/N.F 18-05-25

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

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

SERV .000 .00 .00
.075 .00 .00
.075 88.90 88.90
.525 88.90 88.90
.525 .00 .00
1.375 .00 .00
1.375 88.90 88.90
1.825 88.90 88.90
1.825 .00 .00
1.900 .00 .00

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

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

AXEL-1 BANA STOP SERV STOP
0
L A S T K O M B I N A T I O N E R

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

2
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TRAFIKA MAXM AXEL-1 TILLF 1.000
MAXQ
MAXRZ

LK-SERV MAXM TRAFIKA TILLF 1.365

TVÄRKRAFT MAXQ V TILLF 1.365
1
WSP Sverige AB S T R I P STEP 2 PC-05-041001 TRÄSYLLAR SIDA
:

KONSTRUKTIONSTYP RAM AXEL 80 kN SERVICEFORDON 4
:
RESULTAT

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR DATUM
VERIFIERING J.L/N.F 18-05-25

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

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

1.000
.250 -.25 -6.67
.500 -2.25 -20.00
.750 -6.25 -33.34
2.000 -12.00 -40.00

2.000 -12.00 24.45 41.01
.167 9.41 21.00 -4.67 24.45 8.37 27.67
.250 11.75 11.00 -1.00 24.45 -1.00 24.45
.500 10.00 .89 10.00 18.89
.750 11.75 -11.11 -1.00 -24.45
3.000 -12.00 -24.45

3.000 -12.00 40.01 -9.60 40.01
.250 -6.25 33.34 -6.25 33.34
.500 -2.25 20.00 -2.25 20.00
.750 -.25 6.67 -.25 6.67
4.000

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

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

1.000
.250 -.25 -6.67 -.34 -9.10
.500 -2.25 -20.00 -3.07 -27.30
.750 -6.25 -33.34 -8.53 -45.51
2.000 -12.00 -40.00 -16.38 -54.61

2.000 -16.38 33.37
.167 12.85 28.67 -6.37 33.37
.250 16.04 15.02 -1.37 33.37
.500 10.00 -18.78 13.65 1.21
.750 -1.00 -24.45 16.04 -15.17 -1.37 -33.37
3.000 -41.12 -16.38 -33.37

3.000 -16.38 54.61
.250 -8.53 45.51
.500 -3.07 27.30
.750 -.34 9.10
4.000

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

KONSTRUKTIONSTYP RAM AXEL 80 kN SERVICEFORDON 5
:
RESULTAT

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR DATUM
VERIFIERING J.L/N.F 18-05-25

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

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

1.000
.250
.500
.750
2.000

2.000 42.46
.167 12.74 42.46
.250 17.06 15.16
.500 13.65 -12.13
.750 8.19 -12.13
3.000 -.91 -48.52

3.000
.250
.500

3
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.750
4.000

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

KONSTRUKTIONSTYP RAM AXEL 80 kN SERVICEFORDON 6
:
RESULTAT

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR DATUM
VERIFIERING J.L/N.F 18-05-25

0
R E A K T I O N E R

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

2 -64.45

3 -64.45
1
WSP Sverige AB S T R I P STEP 2 PC-05-041001 TRÄSYLLAR SIDA
:

KONSTRUKTIONSTYP RAM AXEL 80 kN SERVICEFORDON -1
:
RESULTAT

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR DATUM
VERIFIERING J.L/N.F 18-05-25

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

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

0
RESULTAT

0 I LASTKOMBINATIONS I STABI- I SPŽN- I SNITT- I REAK- I DEFOR- I
I NAMN I LITET I NINGAR I KRAFTER I TIONER I MATIONER I
I------------------I----------I----------I----------I----------I----------I

TRAFIKA 4 6
LK-SERV 4
TVÄRKRAFT 5

0
SISTA SIDA I DENNA BERŽKNING 6
1
WSP Sverige AB S T R I P STEP 2 TRÄSYLLAR

FRAME AXEL 80 kN SERVICEFORDON
STATISTIC

PROJECT NO SYSTEM NO NO DATE COMP-DATE START-TERM.TIME VERSION
VERIFIERING J.L/N.F 2018-05-25 14:29:06-14:29:07 PC-05-041001
0

4 JOINTS I CROSS SECTION EVAL .00 I MATRIX ROWS BAND DETERM PIVOT INCR
3 ELEMENTS I INPUT EVALUATION I
0 ARCHES I GEOMETRY .05 I A22I 1 0 .10E+01 .10E+01 0
2 REACTIONS I LOADCASES .00 I SR 11 10 .92E-35 .23E-05 -9

LOADEL I PRESTRESSING .00 I KM1T 11 5 .84E+36 .39E+03 9
1 STANDARD LOADCASES 1 I RESULT REQUESTS .06 I
0 TEMPERATURE LOADC. 0 I MATRIX PREPARATION I FILE TRK POS FILE TRK POS
0 SUPPORT SETTLEMENTS 0 I GEOMETRY .00 I
0 PRESTR. LOADCASES 0 I REDUCTION .00 I 1 0 0 11 0 0

I LOADING CASES .05 I 2 0 0 14 0 0
1 TRACKS (MAX. 3 ELEMENTS) I INFLUENCE LINES .06 I 3 0 0 19 0 0
1 TRAFFIC GROUPS I 2ND ORDER/CREEP .00 I 4 0 0 20 0 0
1 TRAFFIC LOADCASES I CALCULATION PARTS I 7 0 0 21 0 0

I RANDF. REDUCT. .05 I 8 0 0 22 0 0
0 CROSS SECTIONS I INVERT A22 .00 I 9 0 0 24 0 0

I SYSTEM MATRICES .06 I 10 0 0 25 0 0
3 COMBINATIONS I INVERT VR .00 I
0 ADDITIVE I TRIANG K .00 I ERROR WITHIN PROGRAM PART 0
5 ENVELOPES I DEFORM URT .00 I NO OF CALLS TO SUBROUTINE DISC 0
0 CREEP/SHRINKAGE I GROSSFORCES POO .00 I
0 STRESSES I DEFORMATIONS .00 I RESULT PAGES ECHOPRINT 3
0 SECOND ORDER I BASIC INFL.LINES .05 I STRESSES 0
0 STABILITY I TRAFFIC INFL. .06 I GROSSFORCES 2

I INFLUENCE LINES .00 I REACTIONS 1
16 RESULT POINTS I SECOND ORDER .00 I DEFORMATIONS 0
0 DEFORMATION POINTS I CREEP .00 I INFLUENCE LINES 0
0 INFLUENCE LINES I STABILITY .00 I STABILITY 0

----------------------------------I TRAFFIC EVALUATION .00 I--------------------------------------------
I COMBINATION PART .00 I IBM PC
I RESULT PRINT PART I TOTAL ELAPSED TIME .99 SECONDS
I STRESSES .00 I
I FORCES / DEFORM .06 I
I INFLUENCE LINES .00

4
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1

D A T A I N P U T STRIP STEP 2 (PC-05-041001) DATE: 2018-05-15 TIME: 15:19:03 PAGE 1
:

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1* 9000 STRIP-STEP2 VERIFIERING J.L/N.F
2* 9100 TRÄSYLLAR
3* 9200 AXEL 80 kN SERVICEFORDON
4* 9300
5* 9002 SI 86 1
6* 2000 RAM
7* 2010 1000000 5123 0.065 1
8* 2020 1 BALK N
9* 2022 1.0 94.92 50630
10* 2030 F1 1000000 0 116 FRI
11* 2030 F2 1000000 FRI 116 FRI
12* 2040 1 0 0 1 2
13* 2040 2 1 0.700 0 F1
14* 2040 1 3
15* 2040 3 2 2.100 0 F2
16* 2040 1 4
17* 2040 4 3 0.700 0 -1 3
18* 2050 V 2 3 0.350 133.3

BW: 6 JOINTS: 2
19* 2050 0.650 133.3
20* 2050 0.650 0
21* 2050 1.650 0
22* 2050 1.650 133.3
23* 2050 1.950 133.3
24* 2080 BANA 1 4
25* 2090 SERV 0 0
26* 2090 0.050 0
27* 2090 0.050 80
28* 2090 0.550 80
29* 2090 0.550 0
30* 2090 1.350 0
31* 2090 1.350 80
32* 2090 1.850 80
33* 2090 1.850 0
34* 2090 1.900 0
35* 2100 AXEL-1 BANA STOP SERV STOP
36* 2140 TRAFIKA M AXEL-1 TILLF1.0
37* 2140 Q
38* 2140 RZ
39* 2140 LK-SERV M TRAFIKA TILLF1.365
40* 2140 TVÄRKRAFT Q V TILLF1.365
41* 2170 1 2 4
42* 2170 2 3 4
43* 2170 0.3
44* 2170 3 4 4

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

KONSTRUKTIONSTYP RAM AXEL 80 kN SERVICEFORDON 1
:
DATAKVITTO

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR DATUM
VERIFIERING J.L/N.F 18-05-15

0

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

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

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

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

KONSTRUKTIONSTYP RAM AXEL 80 kN SERVICEFORDON 2
:
DATAKVITTO

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR DATUM
VERIFIERING J.L/N.F 18-05-15

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

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

1
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1000000 5123 .065 1.000
0
E L E M E N T T Y P E R

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

1 N 5123 .000 94.920 50630.000
BALK 332.995 1.000 94.920 50630.000

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

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

F1 1000000 .000 116.000 FRI

F2 1000000 FRI 116.000 FRI
0
S Y S T E M B E S K R I V N I N G

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

1 .000 .000 1 2

2 .700 .000 F1
1 3

3 2.800 .000 F2
1 4

4 3.500 .000 -1 3
0
S T A N D A R D L A S T F A L L

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

V 2-3 .167 UTBR -133.30
.310 UTBR -133.30
.310 UTBR
.786 UTBR
.786 UTBR -133.30
.929 UTBR -133.30

0
F A R B A N O R

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

BANA 1-2
2-3
3-4

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

KONSTRUKTIONSTYP RAM AXEL 80 kN SERVICEFORDON 3
:
DATAKVITTO

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR DATUM
VERIFIERING J.L/N.F 18-05-15

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

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

SERV .000 .00 .00
.050 .00 .00
.050 80.00 80.00
.550 80.00 80.00
.550 .00 .00
1.350 .00 .00
1.350 80.00 80.00
1.850 80.00 80.00
1.850 .00 .00
1.900 .00 .00

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

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

AXEL-1 BANA STOP SERV STOP
0
L A S T K O M B I N A T I O N E R

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

2
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TRAFIKA MAXM AXEL-1 TILLF 1.000
MAXQ
MAXRZ

LK-SERV MAXM TRAFIKA TILLF 1.365

TVÄRKRAFT MAXQ V TILLF 1.365
1
WSP Sverige AB S T R I P STEP 2 PC-05-041001 TRÄSYLLAR SIDA
:

KONSTRUKTIONSTYP RAM AXEL 80 kN SERVICEFORDON 4
:
RESULTAT

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR DATUM
VERIFIERING J.L/N.F 18-05-15

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

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

1.000
.250 -.63 -10.00
.500 -3.60 -24.00
.750 -9.02 -38.00
2.000 -16.00 -40.00

2.000 -16.00 30.48 45.56
.143 11.16 28.16 -6.86 30.48 10.26 34.19
.250 16.00 15.29 30.48
.500 16.00 1.52 16.00 15.19
.750 16.00 -15.34
3.000 -16.00 -30.48

3.000 -16.00 40.00 -10.40 40.00
.250 -9.03 38.00 -9.03 38.00
.500 -3.60 24.00 -3.60 24.00
.750 -.63 10.00 -.63 10.00
4.000

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

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

1.000
.250 -.63 -10.00 -.85 -13.65
.500 -3.60 -24.00 -4.91 -32.76
.750 -9.02 -38.00 -12.32 -51.87
2.000 -15.00 -40.00 -21.84 -54.60

2.000 -21.84 41.60
.143 15.23 38.43 -9.36 41.60
.250 21.84 20.87
.500 16.00 -15.14 21.84 2.08
.750 -30.48 21.84 -20.94
3.000 -45.61 -21.84 -41.60

3.000 -21.84 54.60
.250 -12.32 51.87
.500 -4.91 32.76
.750 -.85 13.65
4.000

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

KONSTRUKTIONSTYP RAM AXEL 80 kN SERVICEFORDON 5
:
RESULTAT

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR DATUM
VERIFIERING J.L/N.F 18-05-15

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

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

1.000
.250
.500
.750
2.000

2.000 49.39
.143 14.82 49.39
.250 23.14 17.55
.500 21.83 -5.20
.750 19.11 -5.20
3.000 -59.79

3.000
.250
.500

3
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.750
4.000

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

KONSTRUKTIONSTYP RAM AXEL 80 kN SERVICEFORDON 6
:
RESULTAT

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR DATUM
VERIFIERING J.L/N.F 18-05-15

0
R E A K T I O N E R

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

2 -70.48

3 -70.48
1
WSP Sverige AB S T R I P STEP 2 PC-05-041001 TRÄSYLLAR SIDA
:

KONSTRUKTIONSTYP RAM AXEL 80 kN SERVICEFORDON -1
:
RESULTAT

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR DATUM
VERIFIERING J.L/N.F 18-05-15

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

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

0
RESULTAT

0 I LASTKOMBINATIONS I STABI- I SPŽN- I SNITT- I REAK- I DEFOR- I
I NAMN I LITET I NINGAR I KRAFTER I TIONER I MATIONER I
I------------------I----------I----------I----------I----------I----------I

TRAFIKA 4 6
LK-SERV 4
TVÄRKRAFT 5

0
SISTA SIDA I DENNA BERŽKNING 6
1
WSP Sverige AB S T R I P STEP 2 TRÄSYLLAR

FRAME AXEL 80 kN SERVICEFORDON
STATISTIC

PROJECT NO SYSTEM NO NO DATE COMP-DATE START-TERM.TIME VERSION
VERIFIERING J.L/N.F 2018-05-15 15:19:03-15:19:04 PC-05-041001
0

4 JOINTS I CROSS SECTION EVAL .00 I MATRIX ROWS BAND DETERM PIVOT INCR
3 ELEMENTS I INPUT EVALUATION I
0 ARCHES I GEOMETRY .05 I A22I 1 0 .10E+01 .10E+01 0
2 REACTIONS I LOADCASES .00 I SR 11 10 .37E-35 .27E-05 -8

LOADEL I PRESTRESSING .00 I KM1T 11 5 .11E+36 .34E+03 9
1 STANDARD LOADCASES 1 I RESULT REQUESTS .06 I
0 TEMPERATURE LOADC. 0 I MATRIX PREPARATION I FILE TRK POS FILE TRK POS
0 SUPPORT SETTLEMENTS 0 I GEOMETRY .00 I
0 PRESTR. LOADCASES 0 I REDUCTION .00 I 1 0 0 11 0 0

I LOADING CASES .00 I 2 0 0 14 0 0
1 TRACKS (MAX. 3 ELEMENTS) I INFLUENCE LINES .11 I 3 0 0 19 0 0
1 TRAFFIC GROUPS I 2ND ORDER/CREEP .00 I 4 0 0 20 0 0
1 TRAFFIC LOADCASES I CALCULATION PARTS I 7 0 0 21 0 0

I RANDF. REDUCT. .05 I 8 0 0 22 0 0
0 CROSS SECTIONS I INVERT A22 .00 I 9 0 0 24 0 0

I SYSTEM MATRICES .00 I 10 0 0 25 0 0
3 COMBINATIONS I INVERT VR .00 I
0 ADDITIVE I TRIANG K .00 I ERROR WITHIN PROGRAM PART 0
5 ENVELOPES I DEFORM URT .00 I NO OF CALLS TO SUBROUTINE DISC 0
0 CREEP/SHRINKAGE I GROSSFORCES POO .12 I
0 STRESSES I DEFORMATIONS .00 I RESULT PAGES ECHOPRINT 3
0 SECOND ORDER I BASIC INFL.LINES .00 I STRESSES 0
0 STABILITY I TRAFFIC INFL. .05 I GROSSFORCES 2

I INFLUENCE LINES .00 I REACTIONS 1
16 RESULT POINTS I SECOND ORDER .00 I DEFORMATIONS 0
0 DEFORMATION POINTS I CREEP .00 I INFLUENCE LINES 0
0 INFLUENCE LINES I STABILITY .00 I STABILITY 0

----------------------------------I TRAFFIC EVALUATION .00 I--------------------------------------------
I COMBINATION PART .00 I IBM PC
I RESULT PRINT PART I TOTAL ELAPSED TIME .99 SECONDS
I STRESSES .00 I
I FORCES / DEFORM .00 I
I INFLUENCE LINES .00

4
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1

D A T A I N P U T STRIP STEP 2 (PC-05-041001) DATE: 2018-05-15 TIME: 13:13:13 PAGE 1
:

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1* 9000 STRIP-STEP2 VERIFIERING J.L/N.F
2* 9100 TRÄSYLLAR
3* 9200 AXEL 80 kN SERVICEFORDON
4* 9300
5* 9002 SI 86 1
6* 2000 RAM
7* 2010 1000000 5123 0.065 1
8* 2020 1 BALK N
9* 2022 1.0 94.92 50630
10* 2030 F1 1000000 0 116 FRI
11* 2030 F2 1000000 FRI 116 FRI
12* 2040 1 0 0 1 2
13* 2040 2 1 0.900 0 F1
14* 2040 1 3
15* 2040 3 2 2.700 0 F2
16* 2040 1 4
17* 2040 4 3 0.900 0 -1 3
18* 2050 EGEN 1 4 0

BW: 6 JOINTS: 2
19* 2050 RACKE 1 2 0.05 KONC 0
20* 2050 3 4 0.55 KONC 0
21* 2050 V 2 3 0.400 133.3
22* 2050 0.700 133.3
23* 2050 0.700 0
24* 2050 1.700 0
25* 2050 1.700 133.3
26* 2050 2.000 133.3
27* 2080 BANA 1 4
28* 2090 SERV 0 0
29* 2090 0.050 0
30* 2090 0.050 80
31* 2090 0.550 80
32* 2090 0.550 0
33* 2090 1.350 0
34* 2090 1.350 80
35* 2090 1.850 80
36* 2090 1.850 0
37* 2090 1.900 0
38* 2100 AXEL-1 BANA STOP SERV STOP
39* 2140 PERMANENT EGEN STAND1.0
40* 2140 RACKE STAND1.0
41* 2140 TRAFIKA M AXEL-1 TILLF1.0
42* 2140 Q
43* 2140 RZ
44* 2140 LK-SERV M TRAFIKA TILLF1.365
45* 2140 RZ PERMANENT STAND1.0
46* 2140 Q PERMANENT TILLF0.92
47* 2140 TVÄRKRAFT Q V TILLF1.365
48* 2170 1 2 4
49* 2170 2 3 4
50* 2170 0.4
51* 2170 3 4 4

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

KONSTRUKTIONSTYP RAM AXEL 80 kN SERVICEFORDON 1
:
DATAKVITTO

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR DATUM
VERIFIERING J.L/N.F 18-05-15

0

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

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

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

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

KONSTRUKTIONSTYP RAM AXEL 80 kN SERVICEFORDON 2
:
DATAKVITTO

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR DATUM
VERIFIERING J.L/N.F 18-05-15

1



4_5m.R 2018-05-30

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

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

1000000 5123 .065 1.000
0
E L E M E N T T Y P E R

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

1 N 5123 .000 94.920 50630.000
BALK 332.995 1.000 94.920 50630.000

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

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

F1 1000000 .000 116.000 FRI

F2 1000000 FRI 116.000 FRI
0
S Y S T E M B E S K R I V N I N G

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

1 .000 .000 1 2

2 .900 .000 F1
1 3

3 3.600 .000 F2
1 4

4 4.500 .000 -1 3
0
S T A N D A R D L A S T F A L L

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

EGEN 1-2 .000 UTBR
1.000 UTBR

2-3 .000 UTBR
1.000 UTBR

3-4 .000 UTBR
1.000 UTBR

RACKE 1-2 .056 KONC
3-4 .611 KONC

V 2-3 .148 UTBR -133.30
.259 UTBR -133.30
.259 UTBR
.630 UTBR
.630 UTBR -133.30
.741 UTBR -133.30

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

KONSTRUKTIONSTYP RAM AXEL 80 kN SERVICEFORDON 3
:
DATAKVITTO

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR DATUM
VERIFIERING J.L/N.F 18-05-15

0
F A R B A N O R

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

BANA 1-2
2-3
3-4

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

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

SERV .000 .00 .00
.050 .00 .00
.050 80.00 80.00
.550 80.00 80.00
.550 .00 .00
1.350 .00 .00
1.350 80.00 80.00
1.850 80.00 80.00

2
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1.850 .00 .00
1.900 .00 .00

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

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

AXEL-1 BANA STOP SERV STOP
0
L A S T K O M B I N A T I O N E R

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

PERMANENT EGEN STAND 1.000
RACKE STAND 1.000

TRAFIKA MAXM AXEL-1 TILLF 1.000
MAXQ
MAXRZ

LK-SERV MAXM TRAFIKA TILLF 1.365
MAXRZ PERMANENT STAND 1.000
MAXQ PERMANENT TILLF .920

TVÄRKRAFT MAXQ V TILLF 1.365
1
WSP Sverige AB S T R I P STEP 2 PC-05-041001 TRÄSYLLAR SIDA
:

KONSTRUKTIONSTYP RAM AXEL 80 kN SERVICEFORDON 4
:
RESULTAT

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR DATUM
VERIFIERING J.L/N.F 18-05-15

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

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

1.000
.250 -1.23 -14.00
.500 -6.40 -32.00
.750 -15.00 -40.00
2.000 -24.00 -40.00

2.000 -24.00 38.52
.148 17.50 34.11 -8.59 38.52
.250 25.00 20.61
.500 28.00 -2.19
.750 25.00 -20.55
3.000 -24.00 -38.52

3.000 -24.00 40.00
.250 -15.00 40.00
.500 -6.40 32.00
.750 -1.22 14.00
4.000

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

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

1.000
.250 -1.23 -14.00
.500 -6.40 -32.00
.750 -15.00 -40.00
2.000 -24.00 -40.00

2.000 53.15
.148 16.59 41.48 23.88 46.57
.250 22.38 33.15 34.12 28.14
.500 17.75 13.15 17.80 -13.19 38.22 -2.98
.750 22.40 -33.19 34.12 -28.05
3.000 -53.19

3.000 -10.05 40.00
.250 -10.05 40.00
.500 -6.40 32.00
.750 -1.22 14.00
4.000

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

KONSTRUKTIONSTYP RAM AXEL 80 kN SERVICEFORDON 5
:
RESULTAT

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR DATUM
VERIFIERING J.L/N.F 18-05-15

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

3
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I I LK-SERV MIN-M I LK-SERV MAX-Q I LK-SERV MIN-Q I
I PUNKT I--------------------------------I--------------------------------I--------------------------------I
I I M I N I Q I M I N I Q I M I N I Q I
I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I

1.000
.250 -1.67 -19.11 -1.67 -19.11
.500 -8.74 -43.68 -8.74 -43.68
.750 -20.48 -54.60 -20.48 -54.60
2.000 -32.76 -54.60 -32.76 -54.60

2.000 -32.76 52.58 72.55
.148 -11.73 52.58 22.65 56.62
.250 30.54 45.25
.500 24.23 17.95 24.30 -18.00
.750 30.58 -45.30
3.000 -32.76 -52.58 -72.60

3.000 -32.76 54.60 -13.72 54.60
.250 -20.47 54.60 -13.72 54.60
.500 -8.74 43.68 -8.74 43.68
.750 -1.67 19.11 -1.67 19.11
4.000

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

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

1.000
.250
.500
.750
2.000

2.000 60.65
.148 24.26 60.65
.250 34.06 10.61
.500 38.21 6.07
.750 32.75 -48.52
3.000 -48.52

3.000
.250
.500
.750
4.000

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

KONSTRUKTIONSTYP RAM AXEL 80 kN SERVICEFORDON 6
:
RESULTAT

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR DATUM
VERIFIERING J.L/N.F 18-05-15

0
R E A K T I O N E R

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

2 -78.52

3 -78.52
0
R E A K T I O N E R

I I LK-SERV MAX-RZETA I LK-SERV MIN-RZETA I
I PUNKT I--------------------------------I--------------------------------I
I I R-ETA I R-ZETA I R-M I R-ETA I R-ZETA I R-M I
I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I

2 -107.18

3 -107.18
1
WSP Sverige AB S T R I P STEP 2 PC-05-041001 TRÄSYLLAR SIDA
:

KONSTRUKTIONSTYP RAM AXEL 80 kN SERVICEFORDON -1
:
RESULTAT

0 PROJEKT IDENT KONSTR.IDENT NR DATUM
VERIFIERING J.L/N.F 18-05-15

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

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

4
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TRAFIKLASTGRUPPER 3
TRAFIKLASTFALL 3
LASTKOMBINATIONER 3

0
RESULTAT

0 I LASTKOMBINATIONS I STABI- I SPŽN- I SNITT- I REAK- I DEFOR- I
I NAMN I LITET I NINGAR I KRAFTER I TIONER I MATIONER I
I------------------I----------I----------I----------I----------I----------I

PERMANENT 4 6
TRAFIKA 4 6
LK-SERV 4 6
TVÄRKRAFT 5

0
SISTA SIDA I DENNA BERŽKNING 6
1
WSP Sverige AB S T R I P STEP 2 TRÄSYLLAR

FRAME AXEL 80 kN SERVICEFORDON
STATISTIC

PROJECT NO SYSTEM NO NO DATE COMP-DATE START-TERM.TIME VERSION
VERIFIERING J.L/N.F 2018-05-15 13:13:13-13:13:14 PC-05-041001
0

4 JOINTS I CROSS SECTION EVAL .00 I MATRIX ROWS BAND DETERM PIVOT INCR
3 ELEMENTS I INPUT EVALUATION I
0 ARCHES I GEOMETRY .05 I A22I 1 0 .10E+01 .10E+01 0
2 REACTIONS I LOADCASES .00 I SR 11 10 .35E-35 .35E-05 -7

LOADEL I PRESTRESSING .00 I KM1T 11 5 .43E+36 .27E+03 7
3 STANDARD LOADCASES 6 I RESULT REQUESTS .06 I
0 TEMPERATURE LOADC. 0 I MATRIX PREPARATION I FILE TRK POS FILE TRK POS
0 SUPPORT SETTLEMENTS 0 I GEOMETRY .00 I
0 PRESTR. LOADCASES 0 I REDUCTION .00 I 1 0 0 11 0 0

I LOADING CASES .05 I 2 0 0 14 0 0
1 TRACKS (MAX. 3 ELEMENTS) I INFLUENCE LINES .06 I 3 0 0 19 0 0
1 TRAFFIC GROUPS I 2ND ORDER/CREEP .00 I 4 0 0 20 0 0
1 TRAFFIC LOADCASES I CALCULATION PARTS I 7 0 0 21 0 0

I RANDF. REDUCT. .05 I 8 0 0 22 0 0
0 CROSS SECTIONS I INVERT A22 .00 I 9 0 0 24 0 0

I SYSTEM MATRICES .00 I 10 0 0 25 0 0
4 COMBINATIONS I INVERT VR .00 I
1 ADDITIVE I TRIANG K .06 I ERROR WITHIN PROGRAM PART 0
7 ENVELOPES I DEFORM URT .00 I NO OF CALLS TO SUBROUTINE DISC 0
0 CREEP/SHRINKAGE I GROSSFORCES POO .00 I
0 STRESSES I DEFORMATIONS .00 I RESULT PAGES ECHOPRINT 3
0 SECOND ORDER I BASIC INFL.LINES .00 I STRESSES 0
0 STABILITY I TRAFFIC INFL. .11 I GROSSFORCES 2

I INFLUENCE LINES .00 I REACTIONS 1
16 RESULT POINTS I SECOND ORDER .00 I DEFORMATIONS 0
0 DEFORMATION POINTS I CREEP .00 I INFLUENCE LINES 0
0 INFLUENCE LINES I STABILITY .00 I STABILITY 0

----------------------------------I TRAFFIC EVALUATION .00 I--------------------------------------------
I COMBINATION PART .05 I IBM PC
I RESULT PRINT PART I TOTAL ELAPSED TIME 1.04 SECONDS
I STRESSES .00 I
I FORCES / DEFORM .00 I
I INFLUENCE LINES .00
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