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Förord 
Projektet har genomförts under 2013-2014 och är gjort i TCN:s regi. Initiativet till projektet 
kommer från Peter Jacobsson på Martinsons Träbroar och teoretiska simuleringar har hjorts 
av Mats Ekevad LTU Träteknik. Resultatbedömningar, analyser och slutsatser har gjorts 
löpande av Peter Jacobsson och Mats Ekevad. Rapporten beskriver de resultat som uppnåtts. 

Sammanfattning  
Rapporten beskriver resultatet av beräkningar på stumskarvade plattor och 
förskjutningslängdernas inverkan på bärförmåga och styvhet. 16 varianter har beräknats och 
reduktionsfaktorer för styvhet och bärförmåga har tagits fram. Slutsatserna blir: 

-Finit-element simuleringarna fungerar bra och ger ett realistiskt beteende hos modellerna 
som stämmer bra överens med de experimentellt prövade fallen. 
 
-Beräkningar av reduktionsfaktorer som funktion av enbart en variabel t.ex. 
stumskarvsavstånd/balkbredd ger inget samlat intryck förmodligen därför att någon fler 
variabel är inblandad t.ex. spännvidden och/eller plattjockleken. Att istället använda 
stumskarvsavstånd/spännvidd som variabel ger ett lite mer samlat intryck men även detta 
blir inte helt bra. Om man begränsar sig till stumskarvsavstånd/balkbredd>30 så blir 
reduktionsfaktorerna mer samlade än för stumskarvsavstånd/balkbredd<30. 

-Reduktionsfaktorn för styvhet och bärförmåga är inte densamma. Eurocode anvisar ingen 
reduktionsfaktor för styvhet utan enbart för bärförmåga. 

-Den naturliga tolkningen av de tre kriterierna i Eurocode är därför att alla 3 villkor ska vara 
uppfyllda, och inte enbart ett av villkoren. Om inte alla 3 villkor är uppfyllda så kan man inte 
vara säker på att reduktionsfaktorn för bärförmåga är 0.75.  

Sambandet mellan reduktionsfaktor (antingen för styvhet eller bärförmåga) är inte enbart en 
funktion av stumskarvsavstånd/balkbredd utan även funktion av plattjocklek och/eller 
spännvidd och ev. andra parametrar som exempelvis antal spann etc. Dessutom har få 
värden på stumskarvsavstånd/balkbredd prövats (enbart 4 st., 6.7, 13.3, 15 och 30). 
Rekommenderat fortsatt arbete är därför t.ex. beräkning av fler värden på 
stumskarvsavstånd/balkbredd och beräkning på tunnare och tjockare plattor. Men även 
beräkningar på plattor med andra förspänningar och andra lastfall är intressanta. 
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Inledning 
Projektet och rapporten handlar om förskjutningslängder mellan stumskarvar hos 
stumskarvade plattor och deras inverkan på bärförmåga och styvhet. Plattorna som det är 
fråga om byggs upp av limträbalkar som hålls samman med tvärgående förspända dragstag. I 
de fall plattorna är längre än de enskilda balkarna skarvas balkarna så att skarvarna fördelas 
över plattorna. Balkarna är löst hoplagda i längsriktning dvs det finns ingen förbindning över 
skarvarna.  
 
Idag finns tre kriterier i EC5 som ger ett minimikrav på förskjutningslängd mellan 
stumskarvar i intilliggande balkar som kan tillämpas om bärförmågan sänks med en faktor 
0.75. Tyvärr så görs idag olika tolkning av dessa kriterier runt om i landet. Den tolkning 
Martinsons gör och som tillämpats i många år är mer konservativ, på säker sida, än den som 
de flesta andra verkar göra. Formuleringen i Eurocode är otydlig – skall man välja det minsta 
av de tre värdena som ger lägst bärförmåga eller det största, det som ger störst bärförmåga.  
Kriterierna och korrektionsfaktorn är inte bara otydliga utan de är också relativt viktiga för 
dimensioneringen av broplattan. En förfinad beskrivning av reduktionsfaktorn efterfrågas 
och skulle minska osäkerheten.  
 
Syftet med detta arbete är att hitta samband mellan förskjutningslängd och 
bärförmåga/styvhet som i förlängningen innebär att man kan välja förskjutningslängd och 
utifrån detta få korrektionsfaktorer. En kort förskjutningslängd ger då en större reduktion av 
bärförmåga och styvhet än en lång förskjutningslängd. Resultatet är denna TCN rapport som 
på sikt kan utgöra underlag för att få in dessa resultat i Eurocode och ersätta de nuvarande 
kriterierna.  
 
Metoden som använts här är att modellera tvärspända plattor med olika spännvidder, 
bredder och tjocklekar med finit-elementprogrammet ABAQUS . Broplattorna modelleras 
som limträbalkar som hålls samman med förspänning tvärs och genom den friktion som 
finns mellan närliggande balkar. De individuella balkarna som bygger upp broplattorna är 
kortare än spännvidderna vilket gör att plattorna innehåller stumskarvar (utan 
kraftöverföring i längsriktning mellan balkarna) fördelade i ett mönster över broplattorna. 
Stumskarvsfördelningen följer den metod som anvisas i Eurocode som innebär att en skarv 
återkommer på samma ställe på var 4:e balk och att förskjutningslängden (avståndet mellan 
stumskarvar i två närliggande balkar) är en viktig variabel som inte får vara för kort. 
 
Som ett första steg för att validera beräkningsmetoden görs simuleringar på 3 varianter av 
broplattor (benämning F22, F25, F28) där försöksresultat finns att jämföra med. Därefter 
görs simuleringar på flera varianter där inga jämförelser med försöksresultat görs utan 
endast en utvärdering av simuleringsresultaten. 

Metod och modell 
Beräknade varianter anges i tabell 1. Som en första del av projektarbetet beräknades de 
provade varianterna F22, F25 och F28 från ref.1. De används här som kalibreringsfall för att 
verifiera att den använda beräkningsmetoden fungerar bra.  
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Därefter i ett andra steg beräknades varianterna 1-5 som är 3-spannsplattor med 2 olika 
förskjutningslängder och 2 olika balkbredder. Detta eftersom 3-spannsplattor vanligtvis 
tillverkas med stumskarvar och att de valda geometrierna är normalt förekommande. 
Variant 1 är referensfallet utan stumskarvar. 

Varianterna 6 och 7 med dubbla spännvidden gentemot varianterna 1-5 beräknades som ett 
tredje steg eftersom resultaten av varianterna 1-5 visade att sambandet mellan 
reduktionsfaktorerna för styvhet och bärförmåga inte blev enkla att tolka.  

Som en fjärde del av beräkningarna kördes därefter varianterna A, B, C och D med 
tillhörande referensfall utan stumskarvar, ref90 och ref180. De är 1-spannsplattor med 
spännvidd 20 m och olika förskjutningslängder och motivet för dessa är att förenkla 
geometrins inverkan genom att gå från 3-spannsplattor till 1-spannsplattor. 

Tabell 1. Varianter av broplattor 

Benämning Antal  
spann 

spänn- 
vidd 
(m) 

tjock-
lek 
(mm) 

balk- 
bredd 
(mm) 

antal  
balk 

bro- 
bredd 
(m) 

förskj. 
längd 
(m) 

försp. 
(MPa) 

 

F22 1 5.2 270 90 9 0.81 0.9 0.3 ref 1 
F25 1 5.2 270 42 19 0.798 0.9 0.3 ref 1 
F28 1 5.2 270 90 9 0.81 1.35 0.3 ref 1 
1 (ref) 3 8-10-8 495 90 40 3.6 - 0.35  
2 3 8-10-8 495 90 40 3.6 1.2 0.35  
3 3 8-10-8 495 90 40 3.6 2.7 0.35  
4 3 8-10-8 495 180 20 3.6 1.2 0.35  
5 3 8-10-8 495 180 20 3.6 2.7 0.35  
6 3 16-20-16 495 180 20 3.6 2.7 0.35  
7 (ref) 3 16-20-16 495 180 20 3.6 - 0.35  
A 1 20 495 180 8 1.44 2.7 0.35  
B 1 20 495 180 8 1.44 1.2 0.35  
C 1 20 495 90 8 0.72 2.7 0.35  
D 1 20 495 90 8 0.72 1.2 0.35  
ref90 1 20 495 90 8 0.72 - 0.35  
ref180 1 20 495 180 8 1.44 - 0.35  
 
Beräkningsmetoden innebär att kontaktproblemet mellan balkarna löses och att glidning 
med friktion kan uppkomma lokalt eller över större ytor. Beräkningarna är gjorda i FEM-
programmet ABAQUS och är tredimensionella, materialet är linjärt elastiskt och ortotropt 
med E-moduler 12000 respektive 240 MPa i fiber resp. båda två tvärriktningarna. 
Skjuvmodulerna är 720 MPa resp. 72 MPa för skjuvning i två skjuvplan resp. 
rullskjuvningsplanet. Poissons tal är alla noll. Densiteten är 400 kg/m3. Kontakt mellan balkar 
antas med friktionstalen 0.29 resp.0.34 i längs- resp. tvärriktning. Elementen är paraboliska 
element och elementtätheten framgår av figurer senare i rapporten. Kontakten mellan 
balkarna i normalriktning beskrivs med en exponentiell pressure-overclosure modell med 
parametrar: pressure=0.35 MPa och clearance=0.01mm. 
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Förspänningen på plattans sidokanter läggs på som ett jämnt fördelat tryck på ytor 0.27x0.2 
m (dragstagsbrickorna) vid varje dragstag (c-c 900 mm). Detta ger det medeltryck i tvärled 
som anges i tabell 1 men ett varierande tryck nära kantbalkarna. Lastpåläggningen sker i tre 
steg, först en påläggning av förspänningen, därefter den vertikala nyttolasten och till sist en 
avlastning av den vertikala nyttolasten (ej avlastning för varianterna A-D).  På upplagsytor 
under plattan antas förskjutningen vertikalt vara låst eller modelleras med kontaktvillkor 
mot ett fixerat stöd.  

Den vertikala nyttolasten för fallen F22, F25 och F28 är de punktlaster som fanns vid 
provningarna (ref.1). För övriga varianter används pga. dess enkelhet en utbredd vertikal last 
på hela broplattornas överyta. Den utbredda lasten specificeras som en last per längdmeter 
och beräkningarna körs till 200 kN/m för variant 1-5 och lägre för övriga varianter (framgår 
av figurerna längre fram). Lastpåläggningen avbryts om instabilitet inträffar eller 
deformationerna blir orimligt stora. Egentyngden försummas.  

Symmetri utnyttjas i både längdled och tvärled för alla varianter utom F22, F25 och F28 trots 
att det egentligen inte råder perfekt symmetri pga. stumskarvsfördelningen. 

Resultat 

F22, F25 och F28  
Last–förskjutningskurvor, fiberspänningar, kontakttryck och deformationer för fallet F25 
visas i figurerna 1-3. F22 och F28 visas ej här men prov och simuleringskurvor för dessa 
uppvisar ett likartat beteende som för prov F25. 

 

Fig.1. Last (kN) mot förskjutning (mm) för variant F25.  
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Fig.2. Variant F25. Last 135 kN. Fibernormalspänning S33 (Pa), max 31 MPa. Skalfaktor 
deformation 20.  

 

Fig.3. Variant F25. Last 135 kN. Kontakttryck tvärs (Pa) på var 4:e balk, max 1.19 MPa. 
Skalfaktor deformation 20.  
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Variant 1-7 
Last-förskjutningskurvor visas i fig. 4 för varianterna 1-6. Variant 1 och 7 är referenser dvs. 
har inga stumskarvar. Variant 1-5 belastas till 200 kN/m och avlastas därefter. För variant 4 
avbryts pålastningen vid 140 kN/m pga. instabilitet (kollaps). Variant 6 och 7 som har längre 
spännvidd än variant 1-5 belastas till 100 kN/m och avlastas därefter. 
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Fig.4. Last-förskjutningskurvor för varianterna 1-6. Vertikal skala vertikal ytlast i kN/m, 
horisontell skala förskjutning i mm. Variant 2 visas för två olika elementtätheter. Variant 6 
visas för tre olika fall med varierande stödvillkor. 
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Figur 5-8 visar exempel på hur deformationer och spänningar kan se ut i modellerna. 

 

Fig.5. Deformation och fiberspänning för variant 2 vid 200 kN/m. Skalfaktor deformation 20, 
max fiberspänning 39 MPa. 

 

Fig.6. Deformation och normalspänning tvärs för variant 2 vid 200 kN/m. Skalfaktor 
deformation 20, medelspänning lika med förspänning 0.35 MPa i tryck. 
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Fig.7. Deformation och fiberspänning för variant 4 vid 140 kN/m. Skalfaktor deformation 20, 
max fiberspänning 34 MPa. 

 

Fig.8. Deformation för variant 6 (6c) vid 100 kN/m. Skalfaktor deformation 20, max vertikal 
deformation 311 mm. 
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Figur 9 och 10 visar reduktionsfaktorer för styvhet och bärförmåga plottat mot 
stumskarvsavstånd genom balkbredd beräknat ur variant 1-7. Reduktionsfaktorerna fås 
genom att för varje variant med stumskarvar avläsa maximal nedböjning och maximal 
fiberspänning och dividera dessa värden med motsvarande värden för referensfallen utan 
stumskarvar. Linjer mellan punkter har dragits för de varianter som hänger ihop geometriskt 
(samma balkbredd och samma spännvidd). 

 

Fig.9. Reduktionsfaktor för styvhet som funktion av stumskarvsavstånd/balkbredd för 
varianter med 10 balkar i simuleringsmodellen (variant 4-5 med kort spännvidd och variant 6 
med längre spännvidd) och med 20 balkar i modellen (variant 2-3). Beräknat ur 
förskjutningar avlästa vid olika lastnivå. 
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Fig.10. Reduktionsfaktor för bärförmåga som funktion av stumskarvsavstånd/balkbredd för 
varianter med 10 balkar i simuleringsmodellen (variant 4-5 med kort spännvidd och variant 6 
med längre spännvidd) och med 20 balkar i modellen (variant 2-3). Beräknat ur maximala 
fiberspänningar avlästa vid olika lastnivå. 

Variant A, B, C, D 
Fig. 11 visar last-förskjutningsdiagram för varianterna A, B, C, D med gränser på nedböjning 
(spännvidd/400) och fiberspänning (20MPa) inlagda. Fig. 12 och 13 visar reduktionsfaktorer 
för styvhet respektive bärfömåga. Fig.14 och 15 visar ett annat sätt att redovisa 
reduktionsfaktorer nämligen som funktion stumskarvsavstånd/spännvidd. 
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Fig. 11. Last-förskjutningsdiagram för varianterna A, B, C, D. Gränsen spännvidd/400 för 
nedböjning inlagd som en streckad linje, likaså gränsen 20 MPa för fiberspänning. 
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Fig.12. Reduktionsfaktor för styvhet som funktion av stumskarvsavstånd/balkbredd för 
varianterna A, B, C, D med balkbredd 90 och 180 mm. Beräknat ur förskjutningar avlästa vid 
olika lastnivå. 

 

Fig.13. Reduktionsfaktor för bärförmåga som funktion av stumskarvsavstånd/balkbredd för 
varianterna A, B, C, D med balkbredd 90 och 180 mm. Beräknat ur fiberspänningar avlästa 
vid olika lastnivå. 
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Fig.14. Reduktionsfaktor för styvhet som funktion av stumskarvsavstånd/spännvidd för 
varianterna A, B, C, D. Beräknat ur förskjutningar avlästa vid olika lastnivå. 

 

Fig.15. Reduktionsfaktor för bärförmåga som funktion av stumskarvsavstånd/spännvidd för 
varianterna A, B, C, D. Beräknat ur fiberspänningar avlästa vid olika lastnivå. 
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Analyser och slutsatser 

F22, F25, F28 
Simuleringsmodellen fungerar bra jämfört med prov vad gäller last-förskjutningskurvan, se 
Fig.1. Vissa avvikelser finns men de bedöms vara så små att inga väsentliga förändringar i 
modellerna är nödvändiga. Glidning startar relativt tidigt vid pålastning (när kurvan avviker 
från linearitet) och detta ger en olinjär (krökt) pålastningskurva och därefter vid avlastningen 
fås en kurva som är skild från pålastningskurvan, dvs. hysteres uppstår. I prov F25 (fig.1) är 
hysteresen i simuleringen mindre än i provet men i F22 och F28 är hysteresen i prov kontra 
simulering mer lika till sin storlek. Fig.2 och 3 visar förskjutningar, fiberspänningar och 
kontakttryck som alla verkar vara realistiska. 

Variant 1-7 
Eftersom variant 1 och 7 är referenser dvs. de har inga stumskarvar, ger de linjära 
pålastningskurvor och ingen hysteres. Variant 2-5 ger upphov till varierande grad av glidning 
mellan balkar, ger därför olinjära pålastningskurvor och därför också hysteres vid avlastning. 
Variant 4 med kort förskjutningslängd (1.2 m) och breda balkar (180 mm) ger speciellt stor 
glidning och där avbryts simuleringen vid 140 kN/m pga. instabilitet (kollaps). Glidningen 
mellan balkarna i vertikal led är störst i närheten av stumskarvar. Glidningen vertikalt är 
också störst i närheten av lägen för maximala böjmoment (i mitten av spännvidder och över 
stöd). Glidning sker också i horisontell led (pga. vridmoment i plattorna). 

Reduktionsfaktorerna (fig.9 och 10) plottat för alla varianterna 1-7 ger ingen riktigt samlad 
bild av resultatet. Avläsningar vid högre lastnivå ger lägre reduktionsfaktorer vilket är rimligt 
pga. ökad glidning (mer ökning än proportionell ökning) vid högre lastnivå. Avläsning för 
smala balkar (benämnt 20 balkar i fig.9-10) ger lite andra resultat än breda balkar (benämnt 
10 balkar i fig.9-10). Längre spännvidd (variant 6 och 7) ger också en annan bild än kortare 
spännvidd. Styvhet och bärförmåga har inte samma reduktionsfaktorer. Eurocode anger ett 
minsta gränsvärde 30 för stumskarvsavstånd/balkbredd och anger reduktionsfaktorn 0.75 
för bärförmåga. Detta stämmer ungefär med värdet i fig.10 medan däremot 
reduktionsfaktorn för styvhet enligt fig.9 blir högre (0.81 vid 
stumskarvsavstånd/balkbredd=30).  

Varianter A, B, C, D 
Alla 4 varianter ger upphov till glidning och olinjära pålastningskurvor (fig. 11). Om man 
begränsar lasten så att deformationsvillkoret ska uppfyllas (nedböjning<spännvidd/400) så 
ligger kurvorna i det mer linjära området, pga. liten glidning. Spänningsvillkoret ger högre 
tillåten last och därigenom större glidning och mera olinearitet. Reduktionsfaktorerna (fig.12 
och 13) uppvisar ett likartat beteende som tidigare för variant 1-7 (fig.9, 10), dvs. olika 
resultat för olika balkbredder vilket antyder att fler variabler än enbart 
stumskarvsavstånd/balkbredd påverkar reduktionsfaktorerna.  
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Reduktionsfaktorer utritade som funktion av stumskarvsavstånd/spännvidd för alla 
balkbredder tillsammans ger ett (möjligen) mer samlat intryck (fig. 14, 15). 

Samlade slutsatser 
-Finit-element simuleringarna fungerar bra och ger ett realistiskt beteende hos modellerna 
som stämmer bra överens med de experimentellt prövade fallen. 
 
-Beräkningar av reduktionsfaktorer som funktion av enbart en variabel t.ex. 
stumskarvsavstånd/balkbredd ger inget samlat intryck förmodligen därför att någon fler 
variabel är inblandad t.ex. spännvidden och/eller plattjockleken. Att istället använda 
stumskarvsavstånd/spännvidd som variabel ger ett lite mer samlat intryck men även detta 
blir inte helt bra. Om man begränsar sig till stumskarvsavstånd/balkbredd>30 så blir 
reduktionsfaktorerna mer samlade än för stumskarvsavstånd/balkbredd<30. 

-För få punkter på kurvorna är beräknade för att ritade diagram över reduktionsfaktorer ska 
bli bra. Fler punkter behövs för att bättre utreda sambanden. 

-Reduktionsfaktorn för styvhet och bärförmåga är inte densamma. Den verkar bli högre för 
styvhet än för bärförmåga om stumskarvsavstånd/balkbredd=>30 men lika eller mindre om 
stumskarvsavstånd/balkbredd<30. Eurocode anvisar ingen reduktionsfaktor för styvhet utan 
enbart för bärförmåga. 

-Eurocodes begränsning på 30 för stumskarvsavstånd/balkbredd ska inte underskridas om 
man ska var säker på att reduktionsfaktorn 0.75 för bärförmåga är gällande.  

-Den naturliga tolkningen av de tre kriterierna i Eurocode är därför att alla 3 villkor ska vara 
uppfyllda, och inte enbart ett av villkoren. Om inte alla 3 villkor är uppfyllda så kan man inte 
vara säker på att reduktionsfaktorn för bärförmåga är 0.75.  

-Det finns varianter där man kan minska stumskarvsavstånd/balkbredd till <30 och ända ha 
en reduktionsfaktor på bärförmåga som är 0.75 (t.ex. variant B)  

-Om stumskarvsavstånd/balkbredd<30 så måste man kontrollera reduktionsfaktorn för 
bärförmåga eftersom den kan vara lägre än 0.75 

Fortsatt arbete  
Sambandet mellan reduktionsfaktor (antingen för styvhet eller bärförmåga) är inte enbart en 
funktion av stumskarvsavstånd/balkbredd utan även funktion av plattjocklek och/eller 
spännvidd och ev. andra parametrar som exempelvis antal spann etc. Dessutom har få 
värden på stumskarvsavstånd/balkbredd prövats (enbart 4 st., 6.7, 13.3, 15 och 30). 

Rekommenderat fortsatt arbete är därför t.ex. beräkning av fler värden på 
stumskarvsavstånd/balkbredd och beräkning på tunnare och tjockare plattor. Men även 
beräkningar på plattor med andra förspänningar och andra lastfall är intressanta. 
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