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Förord 
Rapporten beskriver resultatet av beräkningar på räckesinfästningar på tvärspända plattor i 
projektet TCN 833: Vägräckesinfästningar broplattor, FEM, med projektledare Peter 
Jacobsson, Martinsons Träbroar.  

Sammanfattning  
Rapporten beskriver resultatet av beräkningar på räckesinfästningar på tvärspända plattor 
5x4 m (längd x bredd) med tjocklek 315, 360 och 405 mm som belastas på kanten via en 
räckesståndare med momentet 19.55 kNm (2 ggr karaktäristisk flytmomentkapacitet på en 
55 mm fyrkantstång av stål S235). Momentet antas uppstå pga. en utåtriktad kraft 
applicerad 720 mm upp från den övre räckesinfästningsskruven.  6 olika varianter av 
broplattan med räckesståndare analyseras och kontakttryck, glipor, nedböjning och 
spänningar kontrolleras. 

Slutsatsen blir att alla varianter klarar gränsvärden för spänningar. 

Inledning 
Tvärspända plattor 5x4 m (längd x bredd) med tjocklek 315, 360 och 405 mm belastas på 
kanten via en räckesståndare med momentet 19.55 kNm (2 ggr karaktäristisk 
flytmomentkapacitet på en 55 mm fyrkantstång av stål S235). Momentet antas uppstå pga. 
en utåtriktad kraft applicerad 720 mm upp från den övre räckesinfästningsskruven. C-c 
räckesinfästningsskruvarna ges av att räckesbrickorna är 160x100 mm och avståndet till 
kanten är 10 mm vilket leder till c-c 195, 240 och 285 för de tre plattjocklekarna. Kraften på 
räckesinfästningsskruvarna blir då utåtriktad på övre skruven och inåtriktad på den nedre 
skruven. Den övre skruven sitter fästad ett antal balkar inåt i plattan medan den nedre 
skruven sitter direkt mot yttersta balken. För att förenkla beräkningarna används en FE-
modell av ¼ med symmetrivillkor där räckesinfästningen antas ligga i mitten i 
symmetrisnittet, se Fig.1. Stumskarvar i symmetrisnittet (variant 4) modelleras genom att ta 
bort symmetrivillkoret för stumskarvade balkar. 
 
Förspänningen på plattan antas vara 0.35 MPa, c-c spännstag är 900 mm och 
spännstagsbrickorna är 200x200 mm. De tre spännstagen på sidan om räckesinfästningen 
modelleras genom att tryck läggs på brickytorna (Fig.1). Lastpåläggningen sker i två steg, 
först en påläggning av förspänningen och därefter räckeslasten. Kontaktvillkor antas mellan 
varje individuell balk från yttersta balken och ett antal balkar inåt (som är större än det 
balknummer där räckesbrickan sitter) medan de innersta balkarna antas sitta ihop utan 
kontaktvillkor. På upplagsytan under plattan antas förskjutningen vertikalt vara låst. 

Syftet med beräkningen är att få fram extremvärden på fibernormalspänningar, 
tvärnormalspänningar, skjuvspänningar och glipornas storlek (om glipor uppstår vilket visar 
sig bli fallet). Beräkningsvarianterna framgår av tabell 1 där variant 1 behandlats i en tidigare 
rapport (bifogas som bilaga 1). 
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Metod och modell 
 

Tabell 1. Varianter av broplattan 

        
Variant Platt- Ståndar- Balk-  Balk nr 

med 
Stum- Balk nr  Klar Övrigt 

nr tjocklek 
(mm) 

placering bredd 
(mm) 

stagbricka skarv stumskarv Klar  

1 315 ej i mitt - 4 nej - ja Rapport 20121219 
el-pl modell, bil.1 

2 360 mitt 90 6 nej - ja  

3 405 mitt 90 6 nej - ja  

4 405 mitt 90 6 ja,2 2,5 ja stumskarvsmodell 

5 405 mitt 215 2 nej - ja  

6 315 mitt 90 11 nej - ja  

 

 

Fig.1. Geometri,  ¼-modell av broplatta 5x4m  

Beräkningen är gjord i FEM-programmet ABAQUS och är tredimensionell, materialet är 
linjärt elastiskt och ortotopt med E-moduler 12000 respektive 240 MPa i fiber resp. de 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 

upplag symmetriytor spännstags-
brickor 

symmetriytor 
räckesinfästningsbrickor 
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hybridelement. Normalkontakten beskrivs med en exponentiell pressure-overclosure modell 
med parametrar: pressure=0.35 MPa och clearance=0.01mm. 

Resultat 
Normalspänning i fiberriktningen och deformation visas i Fig. 2 till 12 i två vyer per variant. 
Tabell 2 visar numeriska resultat. u-absmax avser den till beloppet maximala vertikala 
förskjutningen i plattan, vilken uppträder på kanten under undre räckesinfästningen. CPRESS 
max avser maximalt kontakttryck mellan två balkar och detta uppträder mellan balken där 
övre räckesinfästningsskruven sitter och närliggande balk. S33 max och min avser 
normalspänning i fiberriktningen, vilken uppträder i balken där övre 
räckesinfästningsskruven sitter infäst. S12 är vertikal skjuvspänning, S13 är horisontell 
skjuvspänning och S23 är böjskjuvspänning och dessa värden är i tabell 2 lokala maxvärden 
invid lastinföringar vid förspänningsstagen och räckesinfästningarna. Maximal glipa är 
maximal glipa i kontaktytan mellan två balkar och detta uppträder mellan balken där övre 
räckesinfästningsskruven sitter och närliggande balk. Gränsvärden i tabell 2 avser 
dimensionerande materialvärden ( fd) ur Eurocode 5 för spänningskomponenterna (γm=1.0 
för olyckslast). Röda värden överstiger gränsvärden. 

Tabell 2. Resultat. 

  Variant 
2 

Variant 
3 

Variant 
4 

Variant 
5 

Variant 
6 

   Gränser 

 u-absmax vert 
(mm) 

3.661 2.698 2.977 2.259 4.166    x 

 CPRESS max 
(MPa) 

2.27 2.003 1.802 0.7835 2.731    2.97 

 S33-max (MPa) 17.86 15.79 16.55 5.361 20.02    35.24 

 S33-min (MPa) -28.61 -25.4 -26.39 -23.18 -32.58 lokal vid räckesbrickan 35.24 

vert 
skjuv 

S12-absmax 
(MPa) 

1.51 1.375 1.379 1.283 1.724 lokal, 
lastinföringskanter 

3.85 

hor skjuv S13-absmax 
(MPa) 

5.155 4.548 4.655 4.312 6.019 lokal, 
lastinföringskanter 

3.85 

böjskjuv S23-absmax 
(MPa) 

3.394 3.028 3.059 2.528 3.864 lokal vid räckesbrickan 3.85 

 max glipa (mm) 2.888 2.465 2.565 2.087 3.093    x 

           

  rött= över gräns        
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Fig.2a. Variant 2. Fibernormalspänning S33 (Pa). Balkbredd 90 mm, plattjocklek 360, 
räckesfäste 6 balkar inåt, inga stumskarvar. 

 

Fig.2b. Variant 2. Fibernormalspänning S33 (Pa). Balkbredd 90 mm, plattjocklek 360 mm, 
räckesfäste 6 balkar inåt, inga stumskarvar. 



 

- 5 - 

 

Fig.3a. Variant 3. Fibernormalspänning S33 (Pa). Balkbredd 90 mm, plattjocklek 405 mm, 
räckesfäste 6 balkar inåt, inga stumskarvar. 

 

 

Fig.3b. Variant 3. Fibernormalspänning S33 (Pa). Balkbredd 90 mm, plattjocklek 405 mm, 
räckesfäste 6 balkar inåt, inga stumskarvar. 
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Fig.4a. Variant 4. Fibernormalspänning S33 (Pa). Balkbredd 90 mm, plattjocklek 405 mm, 
räckesfäste 6 balkar inåt, stumskarvar i balk 2 och 5. 

 

 

Fig.4b. Variant 4. Fibernormalspänning S33 (Pa). Balkbredd 90 mm, plattjocklek 405 mm, 
räckesfäste 6 balkar inåt, stumskarvar i balk 2 och 5. 
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Fig.5a. Variant 5. Fibernormalspänning S33 (Pa). Balkbredd 215 mm, plattjocklek 405 mm, 
räckesfäste 2 balkar inåt, inga stumskarvar. 

 

Fig.5b. Variant 5. Fibernormalspänning S33 (Pa). Balkbredd 215 mm, plattjocklek 405 mm, 
räckesfäste 2 balkar inåt, inga stumskarvar. 
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Fig.6a. Variant 6. Fibernormalspänning S33 (Pa). Balkbredd 90 mm, plattjocklek 315 mm, 
räckesfäste 11 balkar inåt, inga stumskarvar. 

 

Fig.6b. Variant 6. Fibernormalspänning S33 (Pa). Balkbredd 90 mm, plattjocklek 315 mm, 
räckesfäste 11 balkar inåt, inga stumskarvar. 



 

- 9 - 

 

Analys och slutsats 

Hållfasthetsvärden fd (dimensionerande hållfasthet) framgår av kolumnen ”gränser” i tabell 
2. Röda siffror i tabell 2 markerar de beräknade spänningar som överstiger dessa gränser. 
För skjuvspänningarna gäller att de beräknade värden avser lokala toppar i enskilda noder 
varför de bedöms som ej relevanta för jämförelsen med gränserna. Slutsatsen blir då att alla 
varianter klarar gränsvärdet för spänning.  
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Bilaga 1 
 

Analys av belastning på räckesinfästning på tvärspänd platta, variant 
1 
 

Inledning  

En tvärspänd platta 5x4 m (längdxbredd) med tjocklek 315 mm belastas på en 
räckesinfästning med momentet 19.55 kNm (2 ggr karaktäristisk flytmomentkapacitet på en 
55 mm fyrkantstång av stål S235). Momentet antas uppstå pga. en utåtriktad kraft 
applicerad 720 mm upp från den övre räckesinfästningsskruven. C-c 
räckesinfästningsskruvarna är 195 mm. Kraften på räckesinfästningsskruvarna blir då 127 kN 
utåt och 100 kN inåt på övre resp. nedre skruv. Förspänningen på plattan antas vara 0.35 
MPa, c-c spännstag är 900 mm och spännstagsbrickorna är 210x400 mm. De två spännstagen 
på var sida om räckesinfästningen modelleras genom att trycket 1.181 MPa läggs på 
brickytorna (Fig.1). Förspänningen i övrigt läggs på som trycket 0.35 MPa över hela sidoytan.  
Laster från räckesinfästningskruvarna läggs på som punktlaster 380 mm (4 ggr 
lamellbredden) in i broplattan För att förenkla beräkningarna används en FE-modell av ¼ 
med symmetrivillkor (vilket egentligen innebär att två räckeslaster appliceras pga 
symmetrin). Beräkningen görs för två varianter, en linjär (elastisk modell) och en olinjär 
glipmodell (glipor i strukturen pga positiv tvärspänning kan uppstå) och sker i två steg, först 
en påläggning av förspänningen och därefter räckeslasten. 

Syftet med beräkningen är att få fram extremvärden på fibernormalspänningar, 
tvärnormalspänningar och glipornas storlek (om glipor uppstår vilket visar sig bli fallet). 
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Fig.1. Geometri,  ¼-modell av broplatta 5x4m tjocklek 315 mm 

Resultat 

Tvärnormalspänning visas i Fig. 2, 4, 5, 7, 8,11 på olika sätt. Fibernormalspänning visas i Fig. 3 
och 6 för elastisk respektive glipmodell. Fig. 9 och 10 visar tvärnormaltöjningen för 
glipmodellen varur man kan beräkna glipstorleken givet en lamellbredd på 95 mm. 

Analys 

För tvärnormalspänningen för den elastiska modellen gäller att extremvärdena blir+0.7 resp 
-1 MPa på ovan resp undersidan (Fig.2 och 4) och för glipmodellen blir motsvarande värden 
0 resp -1.7 MPa (Fig. 5 och 7).  Fig. 8 visar att i symmetrisnittet blir motsvarande spänningar 
för glipmodellen 0 resp.  -0.5 MPa. Glipornas storlek blir 1.5 mm och 0.6 mm på ovansida 
resp undersida (Fig.9 och 10). 

Fibernormalspänningen blir för den elastiska modellen -3 och +3 MPa på över resp undersida 
(Fig.3). För glipmodellen blir motsvarande spänningar -3 och +4 MPa (Fig. 6). Fig 8 visar att 
glipan på ovansidan sträcker sig ca. 140 mm ner i plattan i symmetrisnittet, dvs nästan 
genom halva tjockleken. Fig.11 visar att tvärnormalspänningens extremvärde egentligen är – 
2 MPa lite under ovansidan och att glipan sträcker sig till ca. halva tjockleken. Maximal 
nedböjning för broplattan blir ca. 4.4 mm för båda modellerna (Fig.2 och 5). 

upplag 

symmetriytor 

p=0.35 MPa 

p=1.18 MPa 

symmetriytor 
läge för räckesinfästning 
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Fig.2. Elastisk modell, tvärnormalspänning, +0.7 MPa på ovansida, max nedböjning 4.3 
mm

 

Fig.3. Elastisk modell, fibernormalspänning, +3 och -3 MPa på under resp. ovansida 
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Fig.4. Elastisk modell, tvärnormalspänning, -1 MPa på undersida 

 

Fig.5. Glipmodell , tvärnormalspänning, 0 MPa på ovansida, max nedböjning 4.4 mm 
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Fig.6. Glipmodell, fibernormalspänning, +4 och -3 MPa på under resp ovansida 

 

Fig.7. Glipmodell, tvärnormalspänning, -1.7 MPa på undersida 
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Fig.8. Glipmodell, tvärnormalspänning (Pa, ordinata) som fkn av tjocklekskoordinat (m, 
abskissa) för en linje genom tjockleken i symmetrisnittet och 380 mm in i plattan (i 
tvärpositionen för hålbotten för infästningen av räckesståndaren). Glipan blir från överkant 
till ca. 140 mm ner i broplattan. 

 

Fig.9. Glipmodell, tvärnormaltöjning, max ovansida 0.016 dvs 1.5 mm glipa på 95 mm bredd 
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Fig.10. Glipmodell, tvärnormaltöjning, max undersida 0.0068 dvs 0.6 mm glipa på 95 mm 
bredd 
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Fig.11. Glipmodell, tvärnormalspänning (Pa) längs en linje genom plattjockleken vid en 
position just innanför infästningspunkterna för räcket. Element nummer 1 i underkant, 
element nr 12 i överkant. 

 

Mats Ekevad 2012-12-19 
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