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Abstract  

Temperature changes in material give rise to internal movements, which can create restraint 

forces if prevented. Because of this, these forces should be accounted for in a bridge design. In 

Eurocode, thermal loads are treated through different thermal load cases. Major parts of these 

loads are developed without any geographical concern and consequently the local climate is not 

fully taken into consideration in the design process, which could lead to an overestimation or 

underestimation of the thermal actions on a structure.  

Prior research has determined that it is possible to simulate an approximate temperature 

variation in concrete bridges over time, with climate data measured on site. This master’s thesis 

investigates the accuracy of temperature simulations when the climate data measured on site is 

replaced with generally available climate data. Temperature simulations on concrete bridges 

using climate data gathered from SMHI will be presented and analyzed.  

The climate factors with the largest impact on an outdoor structure are air temperature, 

convection from the wind, solar radiation and incoming long wave radiation from the 

surroundings. The Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI) monitors these 

factors throughout Sweden. 

The results indicate that it is possible to approximate a temperature variation over time that 

corresponds to measured internal temperatures on site. Thus, there is potential to use this 

general available climate data to estimate extreme values for thermal loads. Subsequently the 

thermal load can easier be determined with regard to its regional location.  

 

Key words: temperature, climate data, SMHI, temperature simulation, FE-analysis, bridge, 

concrete 
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Sammanfattning 

Temperaturändringar i material ger upphov till rörelser och om de på något vis är förhindrade 

kan tvångsspänningar uppstå. Vid en brodimensionering måste således sådana spänningar tas i 

beaktande. I Eurokod behandlas dessa temperatureffekter med olika temperaturlastfall. En del 

av lastfallen beskrivs emellertid  utan geografisk hänsyn och således tas i dessa fall inte det 

regionala klimatet i beaktande. Vilket i sin tur kan leda till både överskattning och 

underskattning av de termiska påverkningarna. 

Tidigare genomförda forskningsprojekt har fastslagit att det går att simulera en approximativ  

temperaturvariation i betongbroar över tiden, då med klimatparametrar som uppmätts på plats. 

Det här examensarbetet har undersökt  hur korrekta simuleringarna blev om uppmätt klimatdata 

ersattes med allmänt tillgänglig klimatdata. Temperatursimuleringar gjorda på betongbroar med 

klimatfaktorer hämtade från SMHI kommer att presenteras och analyseras.   

De klimatfaktorer som har störst inverkan på en konstruktion som befinner sig utomhus är 

lufttemperatur, konvektion från vinden, solstrålning och långvågig strålning från omgivningen. 

Dessa är några av många klimatfaktorer som SMHI mäter i Sverige.  

Resultaten indikerar att det finns möjlighet att approximera en temperaturvariation över tiden 

som stämmer överens med uppmätta innertemperaturer på plats. Således finns det hög potential 

att utnyttja allmänt tillgängliga klimatdata till att uppskatta extremvärden för temperaturlaster. 

Då kan enklare temperaturlastdimensioneringar göras som är mer geografiskt baserade.       

 

Nyckelord: temperatur, klimatdata, SMHI, temperatursimulering, FE-analys, bro, betong 
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Förord 

Examensarbetet är skrivet på Avdelningen för Konstruktionsteknik vid Lunds Tekniska 

Högskola. Det avslutar studierna på Civilingenjörsprogrammet Väg och Vatten.  

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Erik Gottsäter och examinator Oskar Larsson 

Ivanov för allt stöd och vägledning under examenarbetet.  

Maj 2018 

Simon Månsson, Oscar Nilsson  
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1  Inledning  

1.1 Bakgrund  

Vid temperaturändringar i ett material kommer det antingen att expandera eller krympa. Det 

skapar rörelser, och om de på något sätt hämmas ger det upphov till tvångsspänningar i 

bärverket, vilka kan bli väldigt stora. Därför finns allmänna krav i Eurokod gällande termisk 

påverkan som hanteras med hjälp av olika temperaturlastfall beroende på konstruktionstyper 

och ingående material. Flera av lastfallen är framtagna och används utan geografisk hänsyn 

vilket är anmärkningsvärt då klimatet skiljer sig i Europa och regionala klimatfaktorer kan alltså 

inte tas i beaktande (Larsson, 2012). 

I Larsson (2012) utarbetades temperatursimuleringsmodeller för två existerande 

betongkonstruktioner innehållandes ingjutna temperaturmätare som registrerar 

innertemperaturen över tid. Studien syftade till att simulera temperaturfördelningen i broar med 

hjälp av ingående klimatdata som uppmätts på plats. Därefter valideras resultaten mot de 

uppmätta värdena från temperaturmätarna i konstruktionerna. Det visade att modellerna 

fungerade och således kan användas för att approximera en temperaturfördelning över tiden. 

Modellen används för nuvarande i ett doktorandprojekt på LTH där en plattrambro analyseras 

på motsvande sätt.  

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, tillhandahåller allmänt tillgänglig 

klimatdata från väderstationer spridda över hela landet som registrerar timvärden dygnet runt. 

De har även utvecklat ett system vid namn Strång, som timvis beräknar infallande solstrålning 

i ett rutnät över Europa. Därmed finns de sorters data som används i ovan nämnda 

simuleringsmodeller, och som tidigare har mätts upp på plats, allmänt tillgängliga.  Således 

vore det intressant att undersöka huruvida klimatdata från SMHI:s väderstationer och Strång-

systemet kan användas för att approximera temperaturen i en konstruktion.  

1.2 Syfte  

Syftet med rapporten är att undersöka om det går att använda lättillgänglig strålningsdata i 

kombination med andra klimatdatavärden från SMHI som indata i 

temperatursimuleringsmodellerna gjorda av Larsson (2009), Larsson och Karoumi (2011) och 

Gottsäter et al. (2018). I så fall kan modellerna potentiellt brukas generellt i landet och ge en 

uppskattning av vilka temperaturer och temperaturskillnader som en konstruktion kommer 
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utsättas för. Vidare kan det här eventuellt fungera som ett tillfredsställande underlag till 

utveckling och förbättring av Eurokods nuvarande standard.   

Om en noggrannare bestämning av temperaturlaster ger lägre värden än vad som används i 

dagsläget skulle det kunna medföra till minskandet av byggnadsmaterial så som betong och 

armeringsjärn, vilket skulle spara både tid och pengar. Dessutom, och viktigast av allt, kanske 

modellen visar om temperaturlasterna är större än den europeiska standarden och då kan i bästa 

fall uppkomsten av stora sprickor undvikas.       

1.3  Frågeställning 

Går det att använda klimatdata från SMHI och Strång-systemet för att bestämma temperaturen 

i en bro över tid? 

1.4 Metod  

Temperaturen i tre befintliga betongkonstruktioner simuleras: en betongplatta placerad i Lund, 

en plattrambro utanför Lund och en större brobåge, Nya Svinesundsbron. Gemensamt för dem 

är att de har ingjutna temperatursensorer i sig och att de tidigare har studerats av Larsson (2009), 

Larsson och Karoumi (2011) respektive Gottsäter et al. (2018). Betongkonstruktionerna skall 

modelleras upp enligt tidigare modeller i  FE-programmet ABAQUS, där SMHI:s klimatdata 

tillsammans med data från Strång-systemet används för att simulera temperaturen under en viss 

tidsperiod. Resultatet jämförs därefter med simuleringar baserade på uppmätt klimatdata på 

plats för samma tidsperiod. Därefter utförs en utvärdering huruvida resultaten korrelerar med 

varandra.  

1.5  Begränsningar    

Rapporten syftar till att undersöka det omgivande klimatets inverkan på en konstruktions 

temperaturfördelning, inga andra aspekter. Klimatpåverkande faktorer kan sammanfattas i fyra 

stycken fenomen förklarade mer utförligt nedan. Rapporten är begränsad till att undersöka tre 

stycken referensobjekt med skilda geografiska placeringar och uppbyggnader. Simuleringarnas 

tidsperioder kommer vara begränsande. De materialparametrar som används är generella och 

kan därmed avvika från de verkliga värdena för respektive konstruktion 

1.6 Disposition 

Rapporten fokuserar på att ge en fördjupad introduktion gällande temperaturflöde i ett material 

och ge svar på varför det är viktigt att undersöka temperaturfördelningen i en konstruktion. De 

fyra dominerande klimatfaktorerna vilka sedermera påverkar temperaturen kommer att 
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behandlas. En bakgrund och beskrivning av de befintliga kraven på en konstruktion gällande 

dimensionerande temperaturlastfall ges. De tre aktuella referensobjekten som används i denna 

rapport beskrivs grundligt och alla parametrar tillhörande deras termiska egenskaper tas upp. 

Slutligen presenteras resultaten och slutsatserna för de tre simuleringarna där jämförelser med 

tidigare resultat utvärderas.  
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2  Teori 

Den bakomliggande teorin som är aktuell för rapporten presenteras nedan. Här behandlas de 

fysikaliska fenomen som inverkar på konstruktioners termiska beteende och vilka effekter de 

ger upphov till.  Ingående materialegenskaper beskrivs och det ges en inblick i de nuvarande 

byggnadsbestämmelserna.  

2.1  Temperaturlaster och termiskt beteende    

Temperaturlaster och de tvång som de orsakar uppmärksammades på 1900-talet då flertalet 

betongbroar visade tecken på uppsprickning. Skadorna tenderade att uppstå på broarnas 

södersida vilket tydde på att solstrålningen hade en inverkan eftersom en södersida är mer 

exponerad för solstrålning än en norrsida. Således blev vikten av att kunna förutse en 

konstruktions innertemperatur mer efterfrågad (Larsson 2012). 

Problemet med uppsprickning är oftast inte viktigt för bärförförmågan, men är viktig ur en 

livslängdssynpunkt. Till exempel kan vatten tränga in i betongsprickorna och få armeringsjärnet 

att korrodera (Larsson 2012). 

Spänningarna som uppstår i ett material vid en temperaturändring när dess rörelseförmåga är 

förhindrad kan härledas genom Hooke’s lag, se ekvation 1. 

𝜎𝑠 = 𝐸 ∗ 𝛼 ∗ ∆𝑇    [Pa]                      (1) 

E [Pa], är elasticitetsmodulen som beskriver relationen mellan spänning och töjning i ett 

material som befinner sig i ett elastiskt tillstånd. Längdutvidgningskoefficienten, 𝛼 [℃-1], 

beskriver ett materials förmåga att ändra  volym vid temperaturändringar och ∆𝑇 [℃], är 

materialets temperaturändring (Ottosen och Petersson 1992). 

Temperaturfördelningen i ett tvärsnitt av en konstruktion kan delas in i fyra delar, se Figur 1. 

Det finns en konstant temperaturfördelning över hela tvärsnittet, två stycken linjära 

temperaturdifferenser, en transversell och en horisontell, samt en icke-linjär del. Den årliga 

temperaturvariationen påverkar främst den konstanta fördelningen medan dygnvariationen av 

solstrålning, vindhastighet och långvågig strålning ger upphov till de linjära och icke-linjära 

temperaturdifferenserna (Larsson, 2012).        
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Figur 1, komponenter i en temperaturprofil (CEN, 2003). 

När en konstruktion utsätts för en jämn temperaturändring över hela tvärsnittet, se andra bilden 

från vänster i Figur 1, vill den antingen utvidgas eller dras ihop. För att undvika 

tvångsspänningar är det därför viktigt att tillåta rörelsen. Exempelvis kan det tillåtas genom att 

ena sidan av bron vilar på ett rullager. Om konstruktionen utsätts för en linjär temperaturändring 

över tvärsnittet, se tredje bilden från vänster i Figur 1, orsakar det en krökning av tvärsnittet. 

Om den är förhindrad att krökas uppstår också tvångsspänningar. Den olinjära 

temperaturdifferensen, se fjärde bilden i Figur 1, ger upphov till egenspänningar men då de tar 

ut varandra över tvärsnittets höjd resulterar det inte i någon lasteffekt  (CEN, 2003). 

2.1.1  Linjär Temperaturgradient 

En linjär temperaturgradient beskriver hur  temperaturen förändras  över  ett tvärsnitt. Den 

beräknas enligt ekvation 2 genom att dela in tvärsnittet i ett antal segment med avseende på en 

referensaxel, x (Larsson 2012).  

𝛥𝑇 =
12

ℎ2
∑(𝑥𝑖ℎ𝑖𝑇𝑖)                                                                                                                        (2) 

Där h [m] är hela det aktuella tvärsnittets höjd, xi [m] är avståndet från lager i till den definierade 

axeln. hi  [m] är tjockleken på lager i, Ti [℃] är temperaturen i lager i. 

2.2 Temperaturpåverkande faktorer 

De styrande klimatfaktorerna för en konstruktions innertemperatur och som tas i beaktande i 

simuleringsmodellerna är lufttemperatur, solstrålning, långvågig strålning och konvektion. 

Figur 2 illustrerar hur de ingående faktorerna påverkar ett brotvärsnitt.   
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Figur 2, klimatfaktorer som påverkar temperaturen (Larsson 2012). 

2.2.1  Solstrålning  

Solstrålning är kortvågig: dess våglängd varierar mellan 300-4000 nm och delas in i tre 

komponenter: synligt ljus, ultraviolett ljus och infrarött ljus (SMHI, 2007). Den totala mängd 

solstrålning som når jordytan benämns global strålning och delas upp i två delar; diffus- och 

direkt solstrålning. Den direkta solstrålningen är den solstrålning som träffar jordytan direkt 

medan den diffusa  komponenten inte träffar jordytan direkt utan absorberas i atmosfären och 

splittras av moln, partiklar och aerosoler (Larsson, 2012). Således träffas jordytan av mindre 

direkt solstrålning en molnig dag än under en klar dag. Den globala solstrålning som når en 

horisontell yta på jorden kan beskrivas enligt ekvation 3. 

𝐺 = 𝐼ℎ = 𝐼𝑏 + 𝐼𝑑  [𝑊/𝑚2]                     (3) 

Där 𝐼𝑏är den direkta solstrålningen och 𝐼𝑑 är den diffusa. Beroende på omgivningen  kan ytan  

dessutom träffas av reflekterad solstrålning. Då kan den globala solstrålningen istället beräknas 

enligt ekvation 4 (Larsson, 2012). 

𝐺 = 𝐼𝑡 = 𝐼𝑏 + 𝐼𝑑 + 𝐼𝑔 [𝑊/𝑚2]                     (4) 

Där 𝐼𝑔, är den reflekterade solstrålningen.  

Den direkta solstrålningen som träffar en yta är sällan helt vinkelrätt. Det tas i beaktande genom 

att beräkna en effektiv solstrålning, det vill sägen den vinkelräta strålning som infaller på en 

yta. Se ekvation 5 (Larsson, 2012). 

𝐼𝑏 = 𝐼𝑏,𝑛 ∗ cos(𝜃) [𝑊/𝑚2]                        (5) 
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Där 𝜃 är solens  infallsvinkel vinkelrätt ytan, se Figur 3.  

 

 

Den totala solstrålning som absorberas av en yta beräknas enligt ekvation 6.  

𝑞𝑠 = 𝑎𝐺 [𝑊/𝑚2]                       (6) 

Där G [𝑊/𝑚2]  är den globala solstrålningen och a [-] är absorptionskoefficienten som beror 

på ytans färg och struktur. En ljus yta absorberar mindre solstrålning än en mörkare. 

Följaktligen är en svart asfaltsyta en mycket bra yta ur absorptionssynpunkt (Larsson, 2012). 

2.2.2  Långvågig strålning  

Långvågig strålning sänds ut från alla ytor som har en temperatur över absoluta nollpunkten 

och mängden bestäms utifrån en ytas egenskaper och dess temperatur. Mängden långvågig 

strålning som lämnar en kropp per ytenhet benämns som emittans, E. Den största mängd  

långvågig strålning som utsänds från en kropp beskrivs av Stefan Boltzmans lag, se ekvation 7. 

Där 𝜎 är Stefan-Boltzmanns konstant, 5,67 ∗ 10−8 [𝑊/(𝑚2 ∗ 𝐾4)], och 𝑇𝑠 [K] är 

yttemperaturen. Det brukar även benämnas som svartkroppsstrålning (Larsson, 2012).  

𝐸𝑏 = 𝜎𝑇𝑠
4 [𝑊/𝑚2]                                                                           (7) 

För att beräkna det verkliga värmeflödet, 𝐸𝑠, som lämnar en godtycklig yta multipliceras 

svartkroppsstrålningen med en emissivitetsfaktor, 𝜀 (Incropera et al, 2007). Se ekvation 8.  

𝐸𝑠 = 𝜀𝜎𝑇𝑠
4 [𝑊/𝑚2]                       (8) 

En yta absorberar långvågig strålning från alla omgivande ytor som träd, byggnader och moln 

etc. I fallet där en konstruktion är omgiven av mark och himmel kan denna omgivning antas ha 

samma emissivitet som en svartkropp med en yttemperatur 𝑇𝑠𝑢𝑟 [K], se ekvation 9. 

𝐺 = 𝜎 ∗ 𝑇𝑠𝑢𝑟
4  [𝑊/𝑚2]                        (9) 

Figur 3, Infallsvinkel för direkt solstrålning (Larsson, 2012). 
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Om konstruktionens yta också antas ha samma absorptivitet som emissivitet kan dess totala 

värmestrålning uttryckas enligt ekvation 10 (Incropera et al, 2007). 

𝑞𝑟 = 𝐸𝑠 − 𝐸𝑠𝑢𝑟 = 𝜎𝜀(𝑇𝑠
4 − 𝑇𝑠𝑢𝑟

4 ) [𝑊/𝑚2]                   (10) 

För en horisontell yta kan det antas att omgivande temperatur är rymdens effektiva 

temperatur, 𝑇𝑠𝑢𝑟 = 𝑇𝑠𝑘𝑦 [K],  vilket definieras som den temperatur rymden skulle haft om den 

varit en yta. Genom Stefan Boltzmanns lag kan 𝑇𝑠𝑘𝑦 härledas, se ekvation 11.   

𝑇𝑠𝑘𝑦 = √
𝑞𝑠𝑘𝑦

𝜎𝜀𝑠𝑘𝑦
 

4
 [𝐾]                    (11) 

Där 𝑞𝑠𝑘𝑦 [𝑊/𝑚2] är den långvågiga strålningen från himlen och 𝜀𝑠𝑘𝑦[-] är rymdens emissivitet 

(Incorpera et al., 2007).  

I Goforth (2002) beskrivs ett empiriskt sätt att beräkna den långvågiga strålningen från en 

molnfri himmel, se ekvation 12.  

𝐸𝑆𝑘𝑦 = 𝜎𝑇4(1 − 0,261𝑒−7.77∗10−4(273−𝑇)2
) [𝑊/𝑚2]                                                                            (12) 

Där 𝜎  [𝑊/(𝑚2 ∗ 𝐾4)] är Stefan Boltzmanns konstant och T [K], är lufttemperaturen vid 

marknivå. Ekvationen kan uppskatta effektiv rymdtemperatur på en molnfri himmel utan att 

mäta den långvågiga strålningen. Rymdens fiktiva temperatur härleds genom samband mellan 

lufttemperatur, molnmängd och den långvågiga strålningen. Det här sättet att beräkna 

rymdtemperaturen ger i slutändan en god approximation av den långvågiga strålningen. Syftet 

är att bestämma hur mycket kallare den fiktiva rymdtemperaturen är jämfört med 

lufttemperaturen med avseende på den aktuella lufttemperaturen för den aktuella timmen. I 

Figur 4 visas sambandet mellan lufttemperaturen och den beräknade rymdtemperaturen från 

Goforth (2002). Y-axeln visar hur många grader kallare rymdtemperaturen är i förhållande till 

aktuell lufttemperatur vid helt klar himmel utan moln. 
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Till exempel beräknas temperaturen i rymden till -20 ℃ vid en lufttemperatur på 0 ℃ om himlen 

är molnfri.  

För att även ta molnigheten i beaktande har en egen modell för rymdtemperaturen skapats, se 

ekvation 13.    

𝑇𝑠𝑘𝑦 = 𝑇𝑙𝑢𝑓𝑡 − (∆𝑇𝑟𝑦𝑚𝑑(𝑇𝑙𝑢𝑓𝑡) ∗ (1 − 𝑚))                   (13) 

Där ∆𝑇𝑟𝑦𝑚𝑑(𝑇𝑙𝑢𝑓𝑡) [℃] är temperaturdifferensen mellan Goforth´s (2002) rymdtemperatur och 

lufttemperaturen, och m är andelen av himmelen som är täckt av moln insatt i bråkform. Det 

innebär att vid 100% molnighet är rymdtemperaturen den samma som lufttemperaturen.  

2.2.3  Konvektion  

Konvektion kan beskrivas som ett värmeutbyte som sker från en yta till en fluid i rörelse över 

ytan då det finns en temperaturdifferens mellan yta och fluid. Processen är en energiöverföring 

i luften som drivs av diffusion vilket är slumpvisa molekylära rörelser och delas upp i två 

kategorier: naturlig och forcerad. Naturlig konvektion drivs av temperaturskillnader i fluiden 

som orsakar rörelser då en varm fluid är lättare än en kall. I den forcerade konvektionen drivs 

Figur 4, samband mellan lufttemperatur och Goforth’s rymdtemperatur. Används för att 

beräkna en fiktiv rymdtemperatur. 
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rörelserna i fluiden, i vårt fall luft, istället av en extern källa som till exempel vinden. De båda 

fenomenen kan även uppstå i kombination av varandra (Incropera et al. 2007). 

Energiöverföringen orsakad av konvektion kan beskrivas av Newtons lag för värmeöverföring, 

se ekvation 14.  

𝑞𝑐 = ℎ𝑐(𝑇𝑠 − 𝑇𝑎𝑖𝑟) [𝑊/𝑚2]                    (14) 

Där 𝑇𝑠 är ytans temperatur, 𝑇𝑎𝑖𝑟 är fluidens temperatur angivna i Kelvin. ℎ𝑐 är konvektionens 

värmeövergångskoefficient som bestäms av ytans och fluidens egenskaper. Koefficienten är 

empirisk framtagen och för väggar och bjälklag kan den enligt Nevander och Elmarsson (2006) 

approximeras enligt ekvation 15. 

ℎ𝑐 = 5,6 + 4𝑉                     om 𝑉 ≤ 5𝑚/𝑠   [𝑊/(𝑚2 ∗ ℃)]                    (15) 

ℎ𝑐 = 7,15𝑉0,78                    om 𝑉 > 5𝑚/𝑠  [𝑊/(𝑚2 ∗ ℃)]   

Där V [m/s] är vindhastigheten.  

2.2.4  Värmeledning 

Ett endimensionellt värmeflöde i ett material beskrivs med Fourier’s lag enligt ekvation 16. 

Ekvationen definierar att värme flödar från ett varmt område till ett kallt (Ottosen och Petersson, 

1992). 

𝑞 = −𝑘
𝑑𝑇

𝑑𝑥
                     (16) 

Där k [W/m2℃] är materialets värmekonduktivitet och 
𝜕𝑇

𝜕𝑡
 [℃/s] beskriver förändringen i 

temperatur över tiden. Ett tredimensionellt värmeflöde med avseende på tiden i ett godtyckligt 

material eller ett medium kan sedermera beskrivas av Fourier’s lag med en tredimensionell 

jämnviktsekvation enligt ekvation 17 (Ottosen och Petersson, 1992).  

𝜌𝑐
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝑘 (

𝜕𝑇2

𝜕2𝑥
+

𝜕𝑇2

𝜕2𝑦
+

𝜕𝑇2

𝜕2𝑧
)                   (17) 

Där ρ [kg/m3] är densiteten för materialet och c [J/(kg℃] den specifika värmekapaciteten. 
𝜕𝑇2

𝜕2𝑥
 ,  

𝜕𝑇2

𝜕2𝑦
 och 

𝜕𝑇2

𝜕2𝑧
 [℃/m] är andraderivator för temperaturen med avseende på läge i kroppen.  

Ett jämnviktsläge för värmeflödet längs med randen till kroppen beskrivs enligt ekvation 18.  

𝑘 (
𝜕𝑇2

𝜕2𝑥
𝑛𝑥 +

𝜕𝑇2

𝜕2𝑦
𝑛𝑦 +

𝜕𝑇2

𝜕2𝑧
𝑛𝑧) − 𝑞 = 0                   (18) 
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Där 𝑛𝑥, 𝑛𝑦  och 𝑛𝑧  beskriver normalriktningen till randen i en viss punkt. 𝑞 [W/m2] är 

värmeflödet per ytenhet från omgivande källor in i kroppen (Ottosen och Petersson, 1992). I 

det aktuella fallet består 𝑞 av tre följande komponenter, se ekvation 19.  

𝑞 = 𝑞𝑠 + 𝑞𝑐 + 𝑞𝑟                    (19) 

Där 𝑞𝑠 [W/m2] är värmeflödet på grund av inkommande solstrålning på kroppens yta. 𝑞𝑐 

[W/m2] är värmeflödet in eller ut genom randen beroende på konvektionen. 𝑞𝑟 [W/m2] är 

värmeflödet orsakat av fenomenet svartkroppsstrålning, där varma ytor strålar mot den kallare 

rymden eller mot andra kallare ytor i dess omgivning (Larsson, 2012).  

2.3 Indata 

SMHI är den svenska myndighet som fokuserar på meterologi, hydrologi, oceanografi och 

klimatologi. De har väderstationer som ständigt samlar in väderdata i hela Sverige (SMHI, 

2017). Från väderstationerna hämtas alla klimatfaktorer som används i simuleringarna förutom 

solstrålningen, se avsnitt 2.3.1.  

2.3.1  Strång-systemet 

Strång-systemet är ett forskningsprojekt vars syfte är att beräkna solstrålningen som träffar 

jordytan och är utvecklat av SMHI tillsammans med Strålskyddsmyndigheten och 

Naturvårdsverket. Systemet beräknar timvis olika strålningsparametrar i ett rutnät över 

nordvästra Europa där varje ruta har en yta på 11*11 km2. Modellen baseras på kännedom om 

rådande meterologi som till exempel molnens, vattenångans och ozonets geografiska 

fördelning. På månadsbasis uppskattar det solstrålningen med en felmarginal på 30% (SMHI, 

2018).  

2.4 Materialegenskaper 

Faktorer som styr ett materials termiska egenskaper behandlas nedan. De värden som väljs för 

respektive materialegenskap varierar mellan simuleringsmodellerna och redovisas därför i 

kapitel 4. 

2.4.1 Termisk värmeledningsförmåga 

Värmeledningsförmågan [𝑊/(𝑚𝐾)] beskriver hur bra ett material leder värme. Enligt Larsson 

(2012) är det främst densiteten, fuktinnehållet och värmeledningsförmågan hos de ingående 

komponenterna som är de påverkande faktorerna.  
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2.4.2 Specifik värmekapacitet  

En kropps värmekapacitet [J/(K·kg)] definieras som den mängd energi det går åt att höja dess 

temperatur en grad. Betong specifika värmekapacitet påverkas främst av fuktinnehållet 

(Burström, 2007). 

2.4.3  Densitet 

Densitet [𝑘𝑔/𝑚3] definieras som massa per volymenhet. För till exempel betong varierar den 

beroende på vilken sorts ballast som används (Burström, 2007). 

2.4.4  Absorptionskoefficient 

Absorptionskoefficienten [-] är ett mått på hur mycket av den inkommande solstrålningen 

som absorberas utav ytan och hur mycket som reflekteras. Mörka ytor har betydligt större 

absorptionskoefficient jämfört med ljusa ytor (Larsson 2012) 

2.4.5  Emissivitet 

Emissiviteten [-] är ett dimensionslöst mått på hur mycket långvågig strålning en kropp kan 

stråla ut och måttet är materialberoende. Emissiviteten bestäms i förhållande till hur mycket 

långvågig strålning en ideal svartkropp maximalt strålar ut (Incropera et al. 2007).  

2.5  Byggnadsbestämmelser - Eurokod SS-EN 1991-1-5 

Följande avsnitt ger en inblick i den rådande standarden i Eurokod gällande termisk 

lastpåverkan för en brokonstruktion och syftar till att ge en grundläggande beskrivning av den 

nuvarande normen. 

Vid användning av Eurokods temperaturlaster klassificeras en aktuell bro enligt tre typer där 

typ 1 benämns som en stålbro, typ 2 benämns som en samverkansbro och typ 3 som en ren 

betongbro. Temperaturfördelningen över ett tvärsnitt delas in i tre olika komponenter: en 

konstant temperaturfördelning, vilken till största del beror på årsvariationen på 

lufttemperaturen. En linjär temperaturdifferens som bestäms av skillnaden i temperatur mellan 

en broöverbyggnads översida och dess undersida samt en icke-linjär temperaturfördelning över 

tvärsnittet (CEN, 2003).  

Den jämnt fördelade temperaturdifferensen bestäms som den största skillnaden mellan den 

maximala och minimala temperaturen som bron utsätts för med avseende på innertemperaturen 

vid byggnadsskedet. Förändringen av temperatur ger följaktligen upphov till längdändringar i 

hela konstruktionen. Vid rörelseförhindrade konstruktioner behöver dessa fenomen beaktas då 
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tvångskrafter uppstår, även när tidigare fria delar byggs in eller får förhindrad rörelse (CEN, 

2003).  

Den linjära temperaturdifferensen ger upphov till krökning inom bärverket. Om den delvis är 

förhindrad kommer tvångskrafter uppstå. Den vertikala linjära temperaturdifferensen kan även 

bidra till icke linjära geometriska effekter, dvs. andra ordningens effekter (CEN, 2003). Som 

exempel kan ges en pelare vilken är utsatt för en normalkraft och samtidigt en linjär 

temperaturfördelning över tvärsnittet. Konsekvensen blir ett stort böjmoment baserat på den 

adderade krökning temperaturen ger.  

Som ett alternativ kan även olinjära temperaturkomponenter tas i beaktande likt en semi-olinjär 

temperaturdifferens över det vertikala brotvärsnittet. Tvärsnittets höjd delas in i segment och 

linjära gradienter antas över segmenten (CEN, 2003). 

För större brokonstruktioner i betong med lådtvärsnitt bör hänsyn tas till en skillnad i 

tempereratur mellan insida liv och utsida liv. Likt det aktuella referensobjektet, 

Svinesundsbron, påverkas således dessa konstruktioner av både vertikala och horisontella 

temperaturfördelningar. Enligt den nationella bilagan till Eurokod bör en linjär 

temperaturskillnad på 15 ℃ genom livet, i brist på mer detaljerad information, tas hänsyn till 

(CEN, 2003).  

Som tillägg bör även en skillnad för den jämnt fördelade temperaturkomponenten mellan olika 

delar i ett bärverk uppmärksammas, om det finns tecken på ogynnsamma rörelser i 

konstruktionen på grund av detta. Ett rekommenderat riktvärde för skillnaden ligger enligt den 

nationella bilagan på 15 ℃ för väsentliga bärverk i en konstruktion (CEN, 2003). 
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3  Referensobjekt 

Arbetet kommer att behandla tre stycken objekt, en plattrambro belägen utanför Lund, en 

betongplatta i Lund och brobågen i Svinesundsbron. Gemensamt är att de är byggda i betong 

och innehåller ingjutna temperaturmätare. Det som skiljer dem åt är deras utseende och 

geografiska placering. Det sistnämnda medför att olika klimatdata behöver användas.  

3.1  Plattrambro  

Bron byggdes år 1989, är belägen utanför Lund på väg 108 och skapar en planskild korsning. 

Den används i Gottsäter et al. (2018)  där  temperatursimuleringsmodeller från Larsson (2012) 

utnyttjas. I studien mättes brons innertemperatur i tretton olika punkter från brobanans ovandel 

till rambenen, samt  solstrålning, långvågig strålning och temperatur, under en period 2016-12-

06 till 2017-12-06. Vinddata för bron hämtades från SMHI:s väderstation i Malmö (Gottsäter 

et al., 2018). Data som hämtas från plattrambron kommer att refereras med aktuell författare, 

det vill säga Gottsäter et al. 

3.2  Betongplatta  

Betongplattan var belägen intill Lunds Tekniska Högskola. Plattan konstruerades av Larsson 

(2009) med syfte att undersöka ett enkelt endimensionellt värmeflöde i en godtycklig 

betongkonstruktion. Det är en kvadratisk konstruktion med sidan 1,7 m och står på ben så luft 

kan flöda under. Plattan är tillräckligt stor för att kunna anta ett endimensionellt värmeflöde i 

centrum. Data som hämtas från betongplattan kommer att refereras med aktuell författare, det 

vill säga Larsson. 

3.3  Svinesundsbron 

Svinesundsbron är belägen utanför Strömstad och länkar samman Sverige med Norge. På den 

går Europaväg 6 som sträcker sig från Trelleborg i söder till Kirkenes vid ryska gränsen i Norge 

och är således en viktig pulsåder mellan Norge och kontinenten. Den nuvarande bron ersatte 

den gamla Svinesundsbron år 2005 och är en bågbro som spänner 247 meter. Brobågen är 

tillverkad i betong medan de två brobanorna, placerade på vardera sida om bågen, är 

lådsektioner i stål. Infästningen mellan dem utgörs av stålvajrar (Nationalencyklopedin 2018). 

Bron användes i Larsson och Karoumi (2011) där temperatursimuleringsmodeller för toppen 

av brobågen utarbetades. Data som hämtas från Svinesundsbron kommer att refereras med 

aktuell författare, det vill säga Larsson och Karoumi. 
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4  Simuleringsmodeller 

Temperatursimuleringarna görs i ABAQUS, vilket är ett kommersiellt finita element-program. 

Hantering av utdatavärden kommer att görs i beräkningsprogrammet MATLAB. I samtliga 

simuleringsmodeller kommer skalelement användas där elementformen huvudsakligen är 

kvadratisk med undantag för triangulära former för att passa in i geometrin. En linjär 

temperaturfördelning över elementet antas. Simuleringarna sker med timslånga beräkningssteg.    

4.1  Plattrambro  

Den aktuella plattrambron undersöktes i en tvådimensionell temperaturflödesmodell där 

symmetri utnyttjades och således behövdes endast ena halvan av bron analyseras. Ett plan för 

mittsektionen utav bron modellerades upp och gjordes tillräckligt stor för att flödena längs 

randen horisontellt in mot mark antogs vara noll. Simuleringsmodellen delades upp efter 

material och zoner för tilldelningen av en initial temperatur. Mätpunkter för datahämtning 

markerades ut i modellen. Figur 5 visar den principiella uppbyggnaden och dimensionerna på 

bron. Dessutom visas placeringen av de temperaturmätare som används i denna studie: 

mätpunkt 4 och 11. Mätpunkt 4 ligger i brobaneplattan nära ytan medan mätpunkt 11 ligger  i 

rambenet.  

 

Figur 6 visar ingående material i markprofilen i förhållandet till brosnittet som modellerades 

upp.  De initiala temperaturer som tillgavs modellen visas i Figur 7. Modellen delades in i fyra 

stycken temperaturzoner som uppskattningsvis ska motsvara den temperatur bron hade när 

simuleringen startades. 

Figur 5, principiell skiss för plattrambron med dimensioner och utmärkning av mätpunkter. 
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Randvillkor lades in i modellen för att återskapa verkliga förhållanden, se Figur 8. Solstrålning 

antogs enbart verka på den asfaltbelagda ovansidan eftersom solen inte når undersidan av bron. 

Den långvågiga strålningen antogs verka enbart på ovansidan med strålningsutbyte endast med 

rymden och inte mot närbelägna kroppar. Interaktionen för konvektion antogs verka på samtliga 

Figur 6, ingående material i modellen till plattrambron. 

Figur 7, initial temperatur för modellen till plattrambron. 
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ränder för modellen som vetter mot luft. Den horisontella randen längst ner gavs en konstant 

temperatur på 9 ℃ över hela året. Det medförde att värmeenergi kan flöda över denna rand.    

 

 

För att genomföra simuleringen hämtades data för: solstrålning, molnighet, långvågig strålning, 

vindhastighet och lufttemperatur från SMHI. Solstrålningen som användes i simuleringen 

hämtades från databasen Strång där exakta koordinater för brons placering angavs. Den 

långvågiga strålningen beräknas utifrån en skapad modell som byggde på en modell för fiktiv 

rymdtemperatur presenterad av Goforth (2002) och hämtad molnmängd från väderstation i 

Hörby, se avsnitt 2.2.2 för en beskrivning av modellen. En ytterligare fiktiv rymdtemperatur 

beräknades med uppmätt långvågig strålning från Växjö, se ekvation 11. Syftet var att utvärdera 

den egna modellen och utläsa om det blir någon skillnad i utdata i simuleringarna. Om resultaten 

korrelerar kan den framtagna modellen nyttjas. Vindhastigheten hämtades från SMHI:s 

mätstation i Malmö vilket bestämde storleken på konvektionens värmeövergångskoefficient, se 

ekvation 15. Lufttemperaturen hämtades från samma mätstation som vindhastigheten, vilken 

var den närmst belägna för båda storheterna.  

Figur 8, randvillkor för modellen till plattrambron (Notera att riktningen för konvektion och 

långvågig strålning även kan vara negativ). 
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Mätdata hämtades för hela den aktuella tidsperioden 2016-09-01 till 2017-12-06. Utdata 

hämtades som nodtemperatur för aktuell timme för relevant mätpunkt. Materialegenskaper för 

aktuell simulering visas i Tabell 1.  

Tabell 1, Materialegenskaper för plattrambron (Gottsäter, 2018). 

Material                   Betong Asfalt Makadam  Jord 

Värmeledningsförmåga       [W/m℃]   2,05 1,6 0,45 1,0 

Värmekapacitet                    [J/kg℃] 900 880 845 1600 

Densitet                                [kg/m3] 2350 2170 1688 2000 

Emissivitet                           [-]     - 0,9 - - 

Absorptionskoefficient        [-]             - 0,85 - - 

 

4.2  Betongplatta  

Den aktuella betongplattan undersöktes i en endimensionell temperaturflödesmodell, där  

centrum av plattan analyserades. Dimensioner och materialparametrar, se tabell 2, hämtades 

från Larsson (2009). Simuleringsmodellen tilldelades en initial temperatur på 16 grader, dock 

påverkade det resultatet minimalt då plattan stabiliserade sig efter ungefär tolv timmar.  

Mätpunkter för datahämtning markeras ut i modellen. Figur 9, visar en principiell skiss på 

plattan och temperaturmätarnas placering (Larsson, 2009). 

 

Figur 9, dimensioner och utmärkning av mätpunkter i betongplattan. 

Laster och interaktioner placerades ut längs med randen de verkade på. Solstrålning antogs 

enbart verka på ovansidan av plattan eftersom solen inte når undersidan. Den långvågiga 

strålningen verkade enbart på ovansidan och strålade endast mot rymden och inte mot 

närbelägna kroppar. Interaktionen för konvektion antas verka på både ovan och undersida som 

vetter mot luft (Larsson, 2009). Randvillkoren för betongplattan illustreras i Figur 10 . 
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Solstrålningen hämtades från databasen Strång där exakta koordinater för plattans placering 

angavs. Den fiktiva rymdstemperaturen baserades på molndata och modellen beskriven av 

Goforth (2002), se avsnitt 2.2.2. Molnmängden hämtades från SMHI:s mätstation i Falsterbo. 

Lufttemperaturen och vindhastigheten hämtades från SMHI:s mätstation i Malmö. 

Konvektionen beräknades likt föregående avsnitt, det vill säga utifrån ekvation 15.  

Simuleringar genomfördes för två tidsperioder, 2008-03-19 till 2008-03-27 och 2008-06-05 till 

2008-06-16. Utdata hämtas som nodtemperatur för aktuell timme och relevant mätpunkt.  

Tabell 2, materialegenskaper för betongplatta (Larsson, 2009). 

Material                   Betong 

Värmeledningsförmåga             [W/m℃]   2,5 

Värmekapacitet                         [J/kg℃] 900 

Densitet                                     [kg/m3] 2400 

Emissivitet                                [-]                                        0.9 

Absorptionskoefficient             [-]                     0.5 

Figur 10, randvillkor för betongplattan. 
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4.3  Svinesundsbron 

Svinesundsbron undersöktes i en tvådimensionell temperaturflödesmodell där 

tvärsnittssektionen av toppen på brobågen studerades. Dimensioner och materialparametrar, se 

tabell 3, hämtades från Larsson och Karoumi (2011). Luften inuti hålrummet tillgavs 

materialparametrar enligt Sandin (2010) och antogs ej röra sig, se tabell 3. Bron är geografiskt 

orienterad med nord-sydlig riktning och således antogs det att de vertikala sidorna utsattes för 

solstrålning under dagen vilket beaktades i modellen. Det finns fyra temperaturgivare i 

tvärsnittet vilka markeras ut i modellen, se Figur 11. Simuleringen avsåg tidperioden 2009-04-

01 till 2010-04-30.   

Laster och interaktioner placerades ut på ytorna de verkade på. Brobågens ovansida samt dess 

vertikala sidor träffas av solstrålning under dagen. På grund av dess geografiska orientering 

antogs bågens östra sida träffas av direkt solstrålning under förmiddagen och under 

eftermiddagen antogs den västra sidan träffas. Samtliga sidor träffas av diffus solstrålning under 

hela dagen. Den långvågiga strålningen antogs verka på bågens alla sidor men de emitterar 

mellan olika ytor där ovansidan endast hade ett strålningsutbyte med rymden som tillgavs en 

fiktiv temperatur baserad på molnmängd och lufttemperatur, se avsnitt 2.2.2. De båda vertikala 

ytorna hade strålningsutbyte med omgivande mark och himmel och därmed beräknades dess 

omgivande medeltemperatur utifrån den fiktiva rymdtemperaturen och lufttemperaturen. 

Undersidan av bågen hade endast strålningsutbyte med marken med en temperatur motsvarande 

lufttemperaturen. Interaktionen för konvektion antogs verka på samtliga ränder för modellen. 

Se Figur 12 för en illustrering. I hålrummet antogs konvektionen vara konstant med en 

värmeövergångskoefficient på 2 [W/m2℃]. Hela tvärsnittet antogs ha en initial temperatur 

motsvarande starttidens lufttemperatur.   

Figur 11, dimensioner och utmärkning av mätpunkter för brobågens tvärsnitt. 



21 

 

 

De ingående materialparametrarna redovisas i Tabell 3. Parametrarna för betong är hämtade 

från Larsson och Karoumi (2011) för att kunna verifiera modellen mot Larssons modell.  

Luftens parametrar är hämtade från Sandin (2010).  

Tabell 3, materialegenskaper för Svinesundsbron. 

 

 

 

 

Solstrålningen hämtades från databasen Strång där exakta koordinater för Svinsundsbrons 

placering angavs. Den fiktiva rymdstemperaturen baserades på molndata och modellen 

beskriven av Goforth (2002), se avsnitt 2.2.2. Molnmängden, lufttemperaturen och 

vindhastigheten hämtades från SMHI:s mätstation på Koster. Konvektionen beräknades likt 

föregående avsnitt, det vill säga utifrån ekvation 15. Utdata hämtas som nodtemperatur för 

aktuell timme och relevant mätpunkt 

 

 

Material                   Betong Luft 

Värmeledningsförmåga            [W/m℃]   2,5 0,026 

Värmekapacitet                         [J/kg℃] 900 1000 

Densitet                                     [kg/m3] 2400 1 

Emissivitet [-]                                        0.9 - 

Absorptionskoefficient [-]                     0.5 - 

Figur 12, randvillkor för Svinesundsbron. 
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5  Resultat & Analys  

Hädanefter kommer all hämtad data från SMHI, Strång-databasen och den framtagna modellen 

för att modellera långvågig strålningen benämnas som allmänt tillgänglig data. Indata från 

tidigare hämtade studier där klimatdata har mätts upp på plats refereras med aktuell författare. 

För att undersöka varje klimatparameters enskilda inverkan på temperaturfördelningen utfördes 

parameterstudier. Klimatdata från de tidigare utförda studierna användes som grund i 

simuleringarna där en klimatparameter skiftades mot den motsvarande allmänt tillgängliga 

parametern åt gången. Det medförde att en simulering utfördes för varje klimatparameter och 

på så sätt kan varje enskild allmänt tillgängliga klimatparameter utvärderas.  

5.1  Plattrambro  

Två mätpunkter, nummer 4 och 11 analyserades, se Figur 5 för dess placering i bron. 

Simuleringarna  utfördes först med all allmän tillgänglig data och därefter genomfördes en 

parameterstudie med klimatdata från Gottsäter et al. (2018) som grund. Dessutom beräknades 

en linjär temperaturdifferens för brobaneplattan och en temperaturskillnad mellan 

brobaneplattan och rambenet över tiden för att identifiera de maximala värdena under 

simuleringsperioden. 

5.1.1  Validering av modell 

För att uppnå tillförlitlighet i resultatet av en simulering validerades först den konstruerade 

modellen mot redan kontrollerad utdata av temperatur från tidigare gjorda simuleringar under 

samma tidsperiod. Indataparametrar för samtliga klimatfaktorer från Gottsäter et al. (2018) 

användes vid en första körning av modellen och resultaten jämfördes med tidigare utdata från 

Gottsäter et al. (2018) för samma mätpunkt. Med inte allt för stora skillnader i temperatur över 

året från de två olika modellerna konstaterades det att den ansatta modellen var korrekt och gav 

tillförlitlig utdata. Absolutbeloppen av felen för varje beräkningssteg låg inom en marginal på 

0 till 0.6 ℃. Figur 13 visar temperaturfördelningen i mätpunkt 4, se Figur 5 för mätpunktens 

placering i modellen, från den ansatta modellen med indataparametrar från Gottsäter et al. 

(2018), samt från en tidigare gjord simulering av Gottsäter et al. (2018). Med den här 
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överensstämmelsen konstaterades att alla temperaturavvikelser framöver i modellen endast 

kommer bero på skillnaden i allmänt tillgängliga data.  

 

Figur 13, validering av modell för plattrambron med data från Gottsäter et al. (2018) och simulering genomförd av Gottsäter 

et al..   

5.1.2 Temperaturfördelning i plattrambron 

För att jämföra till vilken grad klimatfaktorerna från  allmänt tillgängliga data påverkar 

avvikelsen från den verkliga temperaturfördelningen i en viss punkt i bron utfördes en 

parameterstudie med klimatdata från Gottsäter et al. (2018). Utdata från simuleringarna 

jämfördes med referenstemperaturen baserad på data från Gottsäter et al., vilket beskrivs i Figur 

14. Den visar även en fullskalig simulering där samtliga parametrar från allmänt tillgänglig data 

användes. Tidsperioden avser en representativ sekvens över året som visar att simuleringen 

lyckades återskapa den verkliga temperaturfördelningen på ett tillfredställande sätt.  
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Figur 14, temperaturfördelning i mätpunkt 4 i plattrambron med bra överenstämmelse. Innehåller värden från: simuleringar 

med allmänt tillgänglig data, data från Gottsäter et al. och en parameterstudie för respektive klimatparameter.    

Figur 15 visar en parameterstudie under den tidsperiod som gav störst temperaturavvikelser i 

simuleringen med allmänt tillgänglig data i mätpunkt 4, se Figur 5 för dess placering i modellen. 

Den maximala temperaturskillnaden mellan simuleringen med enbart data från Gottsäter et al. 

(2018) och den allmänt tillgängliga ligger inom 3 ℃ vilket bedöms som godkänt och kan 

förklaras med att samtliga klimatparametrar underskattade temperaturen något och tillsammans 

gav upphov till en sänkt temperaturfördelning i simuleringen.  

Figur 15, temperaturfördelning i mätpunkt 4 i plattrambron,  med sämst överensstämmelse. Innehåller värden från: 

simuleringar med allmänt tillgänglig data, data från Gottsäter et al. och en parameterstudie för respektive klimatparameter.    
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Figur 14 visar att samtliga faktorer som långvågig strålning, lufttemperatur, solstrålningen och 

konvektion kan ge upphov till relativt små avvikelser i temperaturfördelningen. Den 

fullständiga simuleringen lyckades fånga en tillförlitlig temperaturfördelning sett till 

referensvärdena från Gottsäter et al. (2018). Skillnaderna i temperaturen låg både över och 

under de plottade referenstemperaturerna vilket tyder på att det inte existerade något större 

systematiskt fel i modellen.  

Som Figur 14 och 15 visar, gav en simulering med långvågig strålning hämtad från Växjö ingen 

nämnvärd skillnad i utdata jämfört med den framtagna modellen för långvågig strålning. Det 

tyder på att den ansatta modellen för att ta fram den fiktiva rymdtemperaturen kan anses 

trovärdig. Det anses vara positivt då det för tillfället inte finns tillräckligt många mätstationer 

som mäter långvågig strålning. Den framtagna modellen beskriven i avsnitt 2.2.2 är mer 

lätttillgänglig och kan baseras på lufttemperaturen och molnbasen som registreras i betydligt 

större utsträckning än den långvågiga strålningen. Det ger möjlihet att beräkna den långvågiga 

strålingen långt ifrån mätstationer med tillförlitliga resultat. Framöver kommer den långvågiga 

strålningen endast att beräknas utifrån den framtagna modellen. 

5.1.2  Temperaturdifferens i konstruktionsdelar 

Den linjära temperaturdifferensen i ett snitt för brobaneplattan, vid mätpunkt 4, beräknades över 

hela tidsperioden. Syftet var att identifiera den maximala temperaturskillnaden som kan uppstå 

under simuleringsperioden och jämföra med de värden som fås då data från Gottsäter et al.  

(2018) används. Tabell 4 visar en sammanställning av förekommande maximala 

temperaturskillnader, då ovansidan är varmare än undersidan, och även minimala, då ovansidan 

är kallare än undersidan, samt tillhörande datum då dessa inträffar. Storleken på maxvärdena 

baserade på allmänt tillgänglig data ligger i samma storleksintervall som motsvarande 

referensvärden baserade på data från Gottsäter et al. (2018). Det anmärkningsvärda är att de 

inte inträffar under samma tidsperioder. De maximala värdena baserade på både Gottsäter et al. 

(2018) och allmänt tillgänglig data tenderar att infalla under tidig sommar och högsommar, 

vilket känns rimligt då stora dygnsvariationer och snabba ändringar i temperatur beroende på 

den höga solstrålningen inträffar under dessa årstider. Den minimala temperaturdifferensen 

inträffar för mer spridda datum. Det mest påfallande extremvärdet inträffar 2017-02-15 då ett 

minimivärde baserat på allmänt tillgänglig data inträffar, vilket är aningen mindre jämfört med 

resterande minimivärden. 
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Tabell 4, jämförelse maximala temperaturdifferenser i plattrambron.  

 Temperaturdifferens [℃] 

 Data från Gottsäter et al.(2018)  Allmänt tillgänglig data 

Max 8,0 7,9 7,0 8,1 7,7 7,5 

Gradient 

[℃/0,4𝑚] 
7,8 - - 7,4   

Datum 2017-05-27 2017-07-29 2017-08-13 2017-07-06 2017-06-21 2017-07-14 

Min  -3,2 -2.9 -2,3 -4,7 -3,4 -3,1 

Gradient 

[℃/0,4𝑚] 
-2,4 - - -4,0 - - 

Datum 2017-02-16 2016-11-08 2017-11-13 2017-02-15 2016-11-12 2016-12-08 

 

Figur 16 visar en sekvens under året där den simulerade maximala temperaturdifferensen 

uppstod baserad på allmänt tillgänglig data. Den aktuella differensen beräknades i samma snitt 

där mätpunkt 4 är placerad, se Figur 5 för dess placering i modellen, och ger en representativ 

bild av vad temperaturskillnaden är i hela brobaneplattan. Den minimala temperaturdifferens 

som uppstod under simuleringen visas i Figur 17. Resultatet visar att simuleringen baserad på 

allmänt tillgänglig data gav upphov till en stor negativ skillnad jämfört med data från Gottsäter 

  

.  

  

Figur 16, extremvärde för maximal temperaturdifferens i plattrambron. Är beräknad som skillnaden i 

temperatur mellan ovansida och undersida.    
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5.1.3  Temperaturskillnad mellan olika konstruktionsdelar  

Den konstanta temperaturskillnaden mellan olika bärverksdelar beräknades som skillnaden i 

temperatur mellan mätpunkt 4 i brobaneplattan och mätpunkt 11 i rambenet, se Figur 5 för dess 

placering i modellen. Temperaturen i dessa två punkter fungerade därmed som ett representativt 

värde för vad brobaneplattan respektive rambenet hade för temperaturspektrum. Den största 

skillnaden mellan dessa temperaturer kan sedan ge en uppskattning av vad 

temperaturdifferensen kan vara mellan olika konstruktionsdelar, vilket är ett av de olika 

dimensionerande temperaturlastfall som behandlas i Eurokod.  

Tabell 5 visar extremvärden på skillnaden i temperatur mellan de olika konstruktionsdelarna, 

brobaneplatta - ramben. Vid positiva värden är brobaneplattan varmare än rambenet.  

Tabell 5, temperaturskillnad mellan brobaneplatta och ramben i plattrambron. 

 Temperaturskillnad mellan brobaneplatta och ramben [℃] 

 Data från Gottsäter et al. (2018)  Allmänt tillgänglig data 

Max 10,9 10,6 7,9 10,9 10,5 9,0 

Datum 2017-05-28 2017-05-23 2017-06-14 2017-05-28 2017-05-20 2017-06-20 

Min  -7,7 -5,2 -4,4 -7,7 -5,3 -4,6 

Datum 2017-01-06 2016-11-07 2017-10-29 2017-01-06 2016-11-08 2016-11-29 

 

 

Figur 17, extremvärde för minimal temperaturdifferens i brobaneplattan. Är beräknad som skillnaden i 

temperatur mellan ovansida och undersida.    
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Det kan konstateras att temperaturskillnaderna i simuleringarna mellan allmänt tillgänglig data 

och data baserad på Gottsäter et al. (2018) är lika till storlek och inträffar under samma 

tidsperioder, dock med det tydliga undantaget att värdet från Gottsäter et al. 2017-10-29 jämfört 

med värdet från allmänt tillgänglig data 2016-11-29 inträffar med ett års skillnad.   

5.2  Betongplatta  

Då temperaturflödet antogs vara endimensionellt i plattan avlästes temperaturfördelningen 

längs en linje i 10 punkter från ovan- till undersidan. Simuleringar genomfördes med väderdata 

från perioderna 2008-03-19 till 2008-03-27 och 2008-06-05 till 2008-06-16, med 

indataparametrar från antingen Larsson (2009) eller med allmänt tillgängliga data. Utifrån det 

bestämdes både en temperaturfördelning och en temperaturdifferens över tid. Det kommer 

enbart presenteras resultat från simuleringarna genomförda 2008-06-05 till 2008-06-16, då 

störst dygnsvariationer och skillnader i tvärsnitt av temperatur uppträder under den här 

tidsperioden. Resultat från den andra tidsperioden presenteras i Bilaga A     

5.2.1  Validering av modell 

En simulering genomfördes med indata från Larsson (2009) för att validera modellen. 

Jämförelsen med resultat från Larsson (2009) för de båda tidsperioderna visade att de erhållna 

resultaten stämde bra överens och därmed bedömdes modellen som korrekt. Den vänstra bilden 

i Figur 18 visar de erhållna temperaturerna i alla mätpunkterna,  när indataparametrar från 

Larsson (2009) användes i den egna modellen, och höger bild visar simulering gjord av Larsson 

(2009)  för motsvarande tidsperiod. 

 

 

Figur 18, validering av modell för betongplattan. Vänster: temperaturfördelning med Larssons indataparametrar. Höger, 

uppmätt temperaturfördelning av Larsson (2009) för samma tidsperiod. 
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5.2.2 Temperaturfördelning i plattan 

Därefter byttes indataparametrar från Larsson (2009) ut mot allmänt tillgänglig data och nya 

simuleringar genomfördes med samma modeller. Resultatet jämfördes med de erhållna värdena 

från simuleringen med indataparametrar från Larsson (2009). Figur 21 visar jämförelsen för 

tidsperioden 2008-06-05 till 2008-06-16. Resultatet visar att simuleringen med allmänt 

tillgänglig data återger temperaturen över tiden med en felmarginal på maximalt 2 ℃.    

 

Figur 19, temperaturfördelning i samtliga mätpunkter i betongplattan. Den punktmarkerade linjen är baserad på allmänt 

tillgänglig data, den helmarkerade linjen är baserad på data från Larsson (2009) . 

 

5.2.3  Temperaturdifferens mellan över- och undersida 

En linjär temperaturdifferens beräknades för plattans två tidsperioder med data från Larsson 

(2009) och allmänt tillgänglig data. Den utfördes genom att subtrahera den översta 

temperaturmätaren, K1, med den understa, K10, se Figur 10 för dess placering. Figur 20 visar 

temperaturdifferensen baserad på Larssons (2009) data och allmänt tillgänglig data för 

tidsperioden 2008-06-07 till 2008-06-08. Resultatet visar att differenserna korrelerar med 

varandra vilket anses rimligt då temperaturfördelningen i plattan, se Figur 21, inte skiljer sig 

nämnvärt mellan de två olika indataparametrarna.  
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Det som kan kostareras är att modellen approximerar en bra temperafördelning i plattan med 

allmänt tillgänglig data. Den troligtvis största bidragande faktorn till det är att den 

väderstation från SMHI som används för att hämta lufttemperatur och vindhastighet ligger 

precis intill betongplattan. Dessutom är konstruktionen väldigt enkel vilket troligtvis också 

bidrar.   

5.3  Svinesundsbron 

Brobågen i Svinesundsbron analyserades under ett års tid, från april 2009 till april 2010, där 

olika tidsperioder om ca sju dygn valdes ut och undersöktes närmare för att validera modellen 

och utvärdera de egna indataparametrarna. Det utfördes både simuleringar  med 

indataparametrar som enbart innehöll allmänt tillgänglig data och en parameterstudie med 

klimatdata från Larsson och Karoumi (2011) som grund. Då åskådliggörs den enskilda allmänt 

tillgängliga klimatparameterns inverkan.   

5.3.1 Validering av modell 

Figur 23 visar den uppmätta temperaturen i brons översta sensor under en veckas tid, se Figur 

11 för dess placering i modellen, tillsammans med en simulering baserad på klimatdata från 

Larsson och Karoumi (2011). Undersökningen syftar till att kontrollera om den ansatta 

modellen av konstruktionen är gjord på rätt sätt vad gäller termiska materialparametrar och 

interaktionen med omgivande klimat. Figuren visar att inga radikala skillnader mellan uppmätt 

Figur 20, temperaturdifferens mellan betongplattans ovansida och undersida baserad på data från Larsson 

(2009) och allmänt tillgänglig data. 
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och simulerad temperatur finns. Det tyder på att den skapade modellen är korrekt och vidare 

undersökning av resultat kan göras med god säkerhet och att alla avvikelser kommer bero på 

indata. 

 

5.3.2 Temperaturfördelning i brobågen 

En fullständig simulering med allmänt tillgänglig data och en parameterstudie med klimatdata 

från Larsson och Karoumi (2011) som grund utfördes för samma tidssekvens. Det illustreras i  

Figur 24 som visar temperaturvariationen i toppsensorn över tiden. I Figuren visas även den 

motsvarande uppmätta temperaturen, vilken benämns som referensvärde från Larsson. Det kan 

utläsas att de två faktorer som påverkar temperaturfördelningen till största del är den höga 

långvågiga strålningen från den horisontella ytan och den låga inkommande horisontella 

solstrålningen. Dessa två fenomen bidrar i slutändan till en något lägre simulerad temperatur 

jämfört med den uppmätta. 

Figur 21, validering av modellen för Svinesundsbron. 
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I Figurerna 23 till 25 visas även temperaturfördelningen i den östliga sensorn, västliga sensorn 

och bottensensorn för samma tidsperiod, dock utfördes ingen parameterstudie i de sensorerna 

för denna tidsperiod. Figurerna visar att simuleringarna inte approximerar den uppmätta 

temperaturen på ett tillfredställande sätt då allmänt tillgänglig data används. 

Figur 22, , temperaturfördelning i topsensorn i brobågen. Innehåller värden från: simuleringar med allmänt tillgänglig data, 

data från Larsson & Karoumi och en parameterstudie för respektive klimatparameter. 
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Figur 23, temperaturfördelning östra sensorn i brobågen med data från Larsson & Karoumi och 

allmänt tillgänglig data. 

Figur 24, temperaturfördelning västra sensorn i brobågen med data från Larsson och Karoumi och 

allmänt tillgänglig data. 
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En annan tidsperiod under vinterhalvåret undersöktes även för att identifiera hur stor påverkan 

lufttemperaturen hade på temperaturvariationen över tvärsnittet. Anledningen är att under 

vinterhalvåret har solstrålningen relativt sett liten inverkan på den konstanta 

temperaturfördelningen i brobågen och den bestäms istället till största del av lufttemperaturen. 

Figur 26 visar temperaturfördelningen i toppsensorn över en veckas tid i januari 2010. Varje 

parameters bidrag undersöktes i en parameterstudie. Som Figur 26 visar kan det konstateras att 

lufttemperaturen var den största bidragande faktorn till avvikelsen från den uppmätta 

temperaturen i bron. Det kan förklaras med att det fanns stora skillnader mellan 

lufttemperaturen som uppmätts på plats av Larsson och Karoumi (2011) och den enligt allmänt 

tillgänglig data. Det illustreras i Figur 27.   

 

 

 

Figur 25, temperaturfördelning bottensensorn i brobågen med data från Larsson & Karoumi och 

allmänt tillgänglig data. 
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Resultatet visar på att den simulerande temperaturfördelningen avviker grovt från den uppmätta 

i alla simuleringar som genomförts och därför kommer inte objektet att studeras mer ingående. 

Skillnaden i resultat beror på de allmänt tillgängliga dataparameterna som hämtas från 

Nordkoster, en plats som är mycket väderexponerad och som dessutom ligger 30 kilometer från 

Figur 26, temperaturfördelning i topsensorn i brobågen. Innehåller värden från: simuleringar med allmänt tillgänglig data, 

data från Larsson & Karoumi och en parameterstudie för respektive klimatparameter. 

Figur 27, lufttemperatur i januari månad med data från Larsson & Karoumi och allmänt tillgänglig data.  
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Svinesundsbron. Exempelvis kan det illustreras i Figur 27, där skillnaden mellan 

lufttemperaturen på Nordkoster och motsvarande värde vid Svinesundsbron visas. Dessutom 

kan även den komplicerade modellen som innehåller många interaktioner, se Figur 12, förstärka 

skillnader i indata i simuleringarna. 
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6  Diskussion   

De erhållna resultaten från simuleringarna känns rimliga. De verkliga temperaturerna har 

lyckats approximeras på ett tillfredställande sätt. Modellerna har validerats mot tidigare 

granskade resultat och kan därför användas med god tilltro. In- och utdata visar heller inga 

tecken på systematiska fel i och med att den simulerade temperaturen överskattas och 

underskattas till lika stor del.  

Eftersom de framtagna modellerna i ABAQUS, gällande termiska egenskaper och interaktioner 

är validerade mot tidigare gjorda simuleringar och har visat ge upphov till god 

överensstämmelse kan det konstateras att de största felkällorna nästan uteslutande ligger i 

hämtad indata för de olika klimatfaktorerna. Det är i sig inte ett större problem då rapportens 

grundsyfte är att undersöka möjligheten att använda existerande allmänt tillgänglig data för 

tillfället.  

Studien genomfördes med användning av tre referensobjekt med skilda geografiska placeringar 

och olika strukturella uppbyggnader. Variationen medförde att undersökningen blev mer 

generell och således gick det även att undersöka tillgängligheten i allmänt tillgängliga 

klimatdata från SMHI på ett konstruktivt sätt. Det visade sig att vid tätbebyggda områden fanns 

det god tillgång på väderstationer att hämta klimatdata från vilket fallet var för betongplattan 

och plattrambron. Båda visade nämligen en bra överensstämmelse mellan simulerad temperatur 

och uppmätt. För Svinesundsbron där väderstationen låg 30 km bort och hade en helt annan 

topografi blev däremot överensstämmelsen sämre. Utifrån det kunde en relativt enkel och rimlig 

slutsats dras, att väderstationernas avstånd till referensobjekten och skillnader i topografi har 

stor betydelse för uppskattningen av temperaturfördelningen i objekten. Det gav upphov till 

stora avvikelser i indata och därmed blev inte simuleringarna trovärdiga.    

Tillgången på klimatdata från väderstationerna varierade stundtals då dessa oftast enbart 

registrerar lufttemperatur och vindhastighet. Den långvågiga strålningen registreras enbart på 

ett fåtal platser i Sverige vilket medförde att rymdtemperaturen fick approximeras på ett fiktivt 

sätt med en egen ansatt modell. Denna modell visade tecken på god överenstämmelse med 

tidigare studiers, Larsson (2012), sätt att beräkna en fiktiv rymdtemperatur, dock är det en 

oprövad metod och tillförlitligheten bör stärkas. Solstrålningen bestämdes utifrån Strång-

systemet och därmed begränsades inte tillgängligheten för den parametern.    
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Resultatet av simuleringarna visade att den klimatfaktor som har störst betydelse för 

temperaturens dagliga fluktuation är den inkommande solstrålning som enbart verkar under 

dagen. Då den hämtades från Strång-systemet som uppger att deras approximation har en 

felmarginal på 30 % bidrar det till att solstrålningen kan vara en stor felfaktor i simuleringarna, 

dock har det inte visat sig ge upphov till några anmärkningsvärda temperaturskillnader i den 

storleken under simuleringarnas tidsperioder. 

Ett fenomen som har visat sig inträffa vid några få tidsperioder under simuleringarna då all 

allmänt tillgänglig data används är att de ger en anmärkningsvärd under- eller överskattad 

temperatur. Det sker vid olyckliga tillfällen då varje enskild kilmatparameters avvikelse adderas 

och i slutändan blir därför felet större. Exempelvis sker det när indata för lufttemperaturen och 

solstrålning överskattas samtidigt som den långvågiga strålningen och konvektionen 

underskattas. Det motsatta kan också inträffa och avvikelserna tar på detta vis ut varandra och 

minimerar felet. 
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7  Slutsats   

Det här examensarbetet har utvärderat möjligheten att använda allmänt tillgänglig klimatdata i 

existerande simuleringsmodeller vilka tidigare använt sig av klimatdata som mätts upp på plats. 

Tre objekt studerades med blandade resultat där betongplattan och plattrambron visade på goda 

överensstämmer med simuleringar genomförda med klimatdata uppmätt på plats. Simuleringen 

av brobågen i Svinesundsbron visade på sämre överensstämmelse då temperaturfördelningen 

inte återskapades på ett tillfredställande vis, vilket kunde förklaras med det långa avståndet och 

den stora klimatskillnaden mellan mätstationen och simuleringsobjektet.      

Slutligen kan det konstateras att det finns tydliga och bra tecken med bra fog för att det går att 

approximera temperaturfördelningen i en betongkonstruktion med allmänt tillgänglig 

klimatdata från SMHI och Strång-systemet, förutsatt att det finns tillgång till väderstationer i 

närheten. Det får även anses att potential finns till bättre möjligheter att uppskatta den verkliga 

temperaturen och dimensionerande temperaturlaster med fler mätstationer.  
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8  Fortsatta Studier 

Det här examensarbetet har undersökt möjligheten att använda allmänt tillgänglig data från 

SMHI för att uppskatta en betongkonstruktions innertemperatur. Det ger en bra grund till 

fortsatta studier och utveckling av de modeller som använts och som kanske kan leda till en 

utveckling av normen gällande termisk lastpåverkan. Några av de frågor som vidare hade varit 

intressanta att undersöka är:   

 Har konstruktionstypen någon inverkan på simuleringarna? 

 Kan simuleringar göras i broar av trä och stål? 

 Kan temperaturlaster baserad på geografisk placering utvecklas till generella normer, likt 

snö- och vindlastzoner? 
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Bilaga A Betongplatta 

 

Figur 28, temperaturdifferens mellan ovansida och undersida i betongplattan under mars månad med data från Larsson och 

allmänt tillgänglig data. 

 

Figur 29, temperaturdifferens i betongplattan under mars månad med data från Larsson och allmänt tillgänglig data.  


