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Linjär och icke-linjär FE-analys av 
sprickbildning i vingmurar i plattrambroar 
 

Trafikverket ställer numera krav som medför en mer detaljerad dimensioneringsprocess för 

vingmurar i plattrambroar. Detta innebär en ökad mängd armering i vingmuren, viket gör att 

kostnaden stiger för konstruktionsdelen. Orsaken till denna ökade mängd armering har studerats i 

detta examensarbete. 

Tekniken för att simulera beteendet hos material med hjälp av datorberäkningar utvecklas hela tiden 

och görs numera ofta med Finita Element (FE) - metoden. Noggrannare och mer omfattande analyser 

kan då utföras på kort tid. Det möjliggör även att Trafikverket kan ställa högre krav på 

dimensioneringen av nya broar. Men det innebär också att nya problem uppstår. Ett sådant problem 

är att mängden armering ökar för vingmurarna i Sveriges vanligaste brotyp i betong, plattrambron.  

Vingmurarnas uppgift är att hålla emot jorden runt plattrambron så att en höjdskillnad kvarstår. För 

att klara det, är de hopgjutna med resten av bron till en enhet. Men det gör också att vingmurarna 

påverkas av de laster som verkar på resten av bron. Effekterna på vingmurarna från dessa laster 

betraktas som 3D-effekter och Trafikverket ställer numera krav på att 3D-effekterna måste beaktas. 

Detta har traditionellt sett inte gjorts, utan vingmuren har dimensionerats separat från resten av 

bron för jordtryck och egentyngd. Vingmurarna görs i armerad betong, där armeringen ska begränsa 

sprickbredderna så att krav på maximal sprickbredd uppfylls. Kravet på sprickbredder i 

betongkonstruktioner har skärpts och tillsammans med kravet på att beakta 3D-effekterna fås den 

ökade mängden armering i vingmurarna vid en linjär dimensionering.  

Men vad händer när betongen börjar spricka? Minskar eller till och med försvinner krafterna från 3D-

effekterna och mängden armering i själva verket inte behöver ökas? Detta är en fråga som en icke-

linjär analys kan ge svar på. En annan fråga som examensarbetet studerat är om den ökade mängden 

armering bara gäller för vissa utformningar på vingmuren. Detta har studerats med en 

parameterstudie, där vingmurarnas höjd och längd varierats.  

Till den icke-linjära analysen gjordes en litteraturstudie om sprickbildning i betong och interaktionen 

mellan armeringen och betongen. Från studien togs sen en FE-modell, som beaktar sprickbildningen 

men också vidhäftningen mellan armeringen och betongen, fram.  FE-modellen validerades mot ett 

experiment på en hög balk, som också användes för att kalibrera materialvärden till modellen. 

Resultatet från de linjära analyserna i examensarbetet visar på att för mindre vingmurar så ökar den 

mängd armering som uppkommer av dessa så kallade 3D-effekter i absoluta tal. Det är starkast 

kopplat till höjden på vingmuren, dvs för lägre vingmurar så bör extra beaktning tas till 3D-

effekterna.  

Examensarbetet visar också på att då vingmuren tillåts spricka upp så är det minst risk för de låga 

vingmurarna att inte uppfylla sprickkravet. Det påvisas också att för höga vingmurar så ökar risken att 

inte uppfylla sprickkravet.  Detta är delvis motsägelsefullt mot den linjära analysen där det också 

påvisas att för just små vingmurar så bör extra beaktning tas till 3D-effekter. Det innebär att en 

entydig slutsats inte går att dra för de analyserade vingmurarna och att fortsatta studier kring ämnet 

vore intressant att genomföra. 
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