
Bro med huvudbalkar av stål och brobaneplatta av limträ 
 

Samverkanbroar konstrueras idag 

vanligtvis med huvudbalkar av stål och 

med en brobaneplatta av armerad 

betong. Denna kombination medför risk 

för vippning innan brobaneplattan av 

betong härdat. Vippning är ett 

stabilitetsproblem som uppkommer när 

tvärsnittet inte längre böjer ut i 

belastningsplanet och kan ge 

katastrofala följder. Vippning 

uppkommer oftast i samverkanbroar 

pågrund av att egentyngden av betong 

är hög. Detta är något som kan 

reduceras genom att utföra 

brobaneplattan i ett lättare material. 

Med en brobaneplatta av limträ kan risken 

för vippning reduceras så att antalet 

tvärbalkar kan minskas. Vid ett alternativ 

med en brobaneplatta av limträ och utan att 

samverkan råder mellan huvudbalkar och 

brobaneplatta kan avståndet mellan 

tvärbalkar vara 10 m om brons totala längd 

är 40 m. Om brobaneplattan istället utförs i 

betong erfodras ett avstånd av 5,714 m. 

 

Figur 1: Illustration av vippning av 

huvudbalkarna. Global vippning sker av 

huvudbalkarna.  

 

En illustration av stabilitetsproblemet 

vippning ses i figur 1. 

Studien av bron med limträdäcket har 

genomförts så att först har de relevanta 

lasterna för bron beräknats. Efter detta har 

spänningarna som huvudbalkarna utsätts 

för beräknats och jämförts med deras 

kapacitet. Resultaten visar att balkarnas 

andel av stål inte behöver ändras i 

jämförelse med en samverkansbro utan 

endast dimensionerna på de olika delarna. 

En utnyttjandegrad av 93 % uppnås vilket 

visar att tvärsnittet är väl utnyttjat. Detta är 

dock när bron utsätts för militär 

fordonstrafik vilken ger betydligt högre 

spännningar än normalfallet med trafiklast. 

Vippningsanalysen utfördes först med 

teoretiska handberäkningar av 

vippningskapacitetet hos en fritt upplagd 

balk. Resultaten jämfördes med 

beräkningar från finita elementprogrammet 

SAP 2000 och visade god 

överensstämmelse. Vid dessa beräkningar 

av fritt upplagd balk så är det endast lokal 

vippning som kontrolleras. Analyser av 

hela bron i SAP 2000 visar dock att global 

vippning sker vid samtliga analyser. 

Resultaten visar att när avståndet mellan 

tvärbalkarna blir större än 25 % av brons 

totala längd sjunker vippningskapaciteten 

avsevärt.  

Kontroll av hur horisontell stabilisering 

påverkar vippningskapaciteten visar att 

stabilisering i ovankant ökar 

vippningskapaciteten. Placeras 

stabiliseringen i underkant så påverkar den 

inte vippningskapaciteten. Detta beror 

förmodligen på att den horisontella 
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stabiliseringen styvar upp den tryckta 

flänsen och ökar kapaciteten mot vippning. 

Genom att variera styvheten av kopplingen 

mellan brobaneplatta och huvudbalkar har 

brobaneplattans inverkan på 

vippningkapaciteten undersökts. Styvheten 

på brobaneplattan simulerar skruvarna och 

deras totala styvhet. Resultaten visar att 

968 skruvar behövs med ett avstånd av 160 

mm mellan skruvarna om de är av modell 

fransk träskruv med en diameter av 12 

mm. Figur 2 visar hur vippningskapacitet 

varierar med den totala styvheten hos 

brobaneplattan. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Vippningskapacitetens variation 

beroende av den totala styvheten hos 

skruvarna mellan huvudbalkar och 

brobaneplatta. 

Figur 2 visar att när en spänningskapacitet 

av 380 MPa uppnåtts så planar kurvan ut 

och betydligt fler skruvar behövs för att 

öka spänningskapaciteten ytterligare. 

Översiktliga kostnadsberäkningar visar att 

kostnaderna är lägre för alternativet med 

en samverkansbro med stål och betong än 

att utföra bron med en brobaneplatta av  

 

limträ. Detta eftersom kostnaden för 

brobaneplattan av limträ är hög. Dock är 

den mindre tidskrävande att konstruera 

vilket sparar tid och förmodligen också en 

del kostnader.  

Avslutningsvis bör ytterligare studier 

utföras på hur limträdäcket kan 

konstrueras. Framförallt för att erhålla en 

brobaneplatta som är skyddad mot väta 

men också lösa hur enskilda detaljer ska 

konstrueras. Bland annat hur skarvningar 

sker mellan spännstagen samt deras 

infästningar. Förslag på några detaljer 

visas i figur 3 respektive 4. 

 

Figur 3: Illustration av skarvning mellan 

spännstag. 

 

Figur 4: Illustration av infästning av 

spännstag. 
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