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Sammanfattning 

Under de senaste decennierna parallellt med klimatdiskussionen har det vuxit fram ett stort 

intresse för höghastighetståg och en förbättrad infrastruktur i Sverige. I delar av Europa men 

speciellt i Kina och Japan har utvecklingen av höghastighetståg fått ett enormt lyft. 

Ett problem vid höjda tåghastigheter är att broarna vid en kombination av låg massa och låg 

egenfrekvens riskerar att orsaka resonans och höga accelerationsnivåer vid passage. 

Ballastspår är namnet för det traditionella järnvägsspåret i Sverige. Ballastfria spår är 

motsatsen till ballastspår. Andra namn för ballastfria spår är Fixerat spår eller slab track. 

Det är stora skillnader mellan de två olika järnvägssystemen. Det som skiljer traditionella 

järnvägsspår och ballastfria järnvägsspår är att vid traditionella järnvägsspår fästs rälerna på 

slipers som därefter packas i makadam. Vid ballastfria järnvägsspår byggs spåret av en 

längsgående betongplatta istället för makadam. Systemet befästs sedan i betongplattan eller 

via betongblock som gjuts in i den betongplattan. Ballastfria spår är vanligare vid tunnel- och 

brobyggen i Europa än de är i Sverige, speciellt vid höghastighetsjärnvägar.  

Vid dimensionering av olika bärande element i byggnader och anläggningar finns det laster 

som är tidsberoende. Dessa laster kommer från maskiner, anordningar med rörliga massor, 

jordbävningar eller fordon på broar. Detta medför svängningar i konstruktionen. I vissa fall är 

det möjligt att förenkla beräkningen och behandla lasterna som statiska laster. Till exempel 

genom att tillföra ett så kallat dynamiskt tillskott (schablonvärden) på den statiska lasten.  

Vid brodimensionering är det krav att en dynamisk analys görs vid hastigheter överstigande 

200 km/h.  

I detta examensjobb har de vertikala accelerationsnivåerna i en järnvägsbro vid högre tåg-

hastigheter jämförts för ballasterad- och ballastfri överbyggnad. De tåghastigheter som 

undersökt är mellan 200 – 300 km/h med steg om 20 km/h. Beräkningarna för järnvägsbron 

har gjorts i datorprogrammet Brigade plus som är baserat på finita elementanalyser. Scanscot 

Technology AB är ansvariga utgivare för datorprogrammet. Examensarbetets upplägg har 

innehållit litteraturstudier angående dynamik samt normer och krav från Eurokod och 

Trafikverket.  

 

  



3 
 

Abstract 

During the last decade with the world’s climate changes a discussion has develop about high 

speed trains and the ambition to improve the infrastructure in Sweden. In parts of Europe and 

especially China and Japan it has been in the last decade a very fast growing development in 

the infrastructure for high speed trains. One of many problems with higher train speed is that 

the bridges are a combination of low mass and low frequency. This is a risk that can cause 

resonance and higher vertical acceleration. Ballast track is the name for the traditional railway 

system in Sweden. The ballastless track is the opposite of ballast track system. Other names 

for ballastless track is Fixed track or slab track. There are big differences between the two 

railway systems. The differences between the traditional railway track and the ballastless 

track are the traditional railroad rails attached to sleepers who then are packed into macadam. 

The ballastless track built track of a longitudinal concrete slab instead of macadam. The 

system then consolidated in the concrete slab or through concrete blocks cast in the concrete 

slab. Ballastless tracks are common in tunnel and bridge construction in Europe than in 

Sweden, especially in high-speed railways. 

When dimensioning different carrying elements in buildings and constructions there are time-

dependent loads to take in account. These loads come from machines, constructions with 

dynamic masses, earthquakes or vehicles on bridges and causes oscillations in the 

construction. It is possible in some cases to simplify the calculations and treat the loads as 

static loads, for example, by adding a so called dynamic contribution to the static load. When 

calculating the dimensions for a bridge, a dynamic analysis for speeds above 200 km/h is 

required. 

In this thesis has the vertical acceleration that arises in the lane been compared for ballast and 

non-ballast systems for a railway bridge. The speeds that have been investigated are 200 – 

300 km/h with 20 km/h interval. The calculations for the bridge have been done in the 

programme Brigade plus that is based on FEM analysis. Scanscot Technology AB is the 

company who is accountable for the software program Brigade plus. The thesis setup has 

been literature studies about dynamic analysis, standards and demands from Eurokod and 

Trafikverket.   
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Förord 

Mitt examensarbete utgör det avslutande delen av min utbildning för att uppnå en 180 hp 

examen inom Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik vid Umeå Universitet. Arbetet 

handlar om dynamiska analyser för ballastfria järnvägsbroar för höghastighetståg som jag 

skriver med konsultfirman WSP Sverige AB under perioden 27/03/14-06/06/14. 

Dessutom undersöks massan hos järnvägsbroar med ballast- och ballastfri överbyggnad när 

det uppstår vertikala accelerationer i brons överbyggnad. 

Jag vill tacka min universitetshandledare Annika Moström och företagets handledare Caroline 

Åström. Peter Nilsson brokonstruktör hos WSP Göteborg som hjälpt mig med att tolka och 

lärt mig programvaran. Samt Marcus Lundström avdelningschef på WSP Sverige AB som 

tilldelat mig detta examensarbete. 
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Beteckningar 

   

  

V Största tillåtna hastighet [ km/h] 

L Brons spännvidd [m] 

On  Brons lägsta egenfrekvens [Hz] 

Tn  Brons lägsta egenfrekvens för vridning [Hz] 

δ0 Nedböjning i balkmitt [mm] 

LΦ Bestämmande längd [m] 

Vi Resonanshastighet [m/s] 

D Avståndet mellan boggieaxlar [m] 

 Densitet [kg/m
3
] 

ζ [Dämpning] 

g Tyngdacceleration [m/s
2
] 

Sth Största tillåtna hasighet [km/h] 

v Hastighet [km/h] 

v  Medelhastighet [km/h] 

s Sträcka [m] 

t Tid [s] 

a Acceleration [m/s
2
] 

a  Medelacceleration [m/s
2
] 

U Deformation [-] 

k Fjäderkonstant [kN/m] 

m Massa [Kg] 
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1 Introduktion  

Under de senaste åren har det parallellt med klimatdiskussionen vuxit fram ett stort intresse 

för höghastighetståg och en förbättrad infrastruktur i Sverige. Ett av problemen för broar är 

resonans. Detta uppkommer vid passage av högre tåghastigheter när tågbron eventuellt har en 

låg massa och låg egenfrekvens. När bron inte har en tillräcklig hög massa och egenfrekvens 

finns risken att tågets frekvens sammanfaller med brons egenfrekvens vid passage och bron 

får en onaturlig gungning. Trafiklaster är laster som är tidsberoende och därför beräknas dessa 

dynamiskt. Dynamiska beräkningar är så avancerade att det krävs datorer för att kunna utföra 

beräkningarna. Trafiklaster är standardiserade i Eurokod SS EN 1991-2 Del 2: Trafiklaster på 

broar: kapitel 6 Laster från järnvägstrafik.  

Definitionen av höghastighetsbanor är att järnvägsbanan skall vara avsedd för hastigheter 

överstigande 250 km/h utan några korglutningar (Wikipedia, höghastighetståg). EU har 

detaljerat beskrivit kraven för höghastighetsbana i en TSD (Teknisk specifikationer för 

driftskompatibilitet). Varje land har en motsvarande version, den svenska versionen finns 

tillgänglig på Trafikverkets hemsida. Kraven som beskrivs i TSD är till exempel att det ej 

tillåts hastigheter överstigande 240 km/h vid passage av centralstationer där det är tillåtet för 

människor att vistas. Ytterligare krav i TSD är minimal kurvradie, spårets motståndsförmåga 

med mera.  

Den 29 augusti 2012 kom besked från Regeringen att Sveriges första höghastighetståg skall 

byggas mellan städerna Linköping och Järna. Det är en 150 km lång dubbelspårig järnväg där 

hastigheten skall kunna uppgå till 320 km/h. Främsta anledningen till att det byggs 

höghastighetsjärnväg är att detta förkortar restiderna avsevärt, ökar kapaciteten för fler tåg 

samt en regionförstärkning (Trafikverket, Ostlänken).  

Höghastighetsbanor kan byggas med ballast- eller ballastfri överbyggnad. Vilken metod som 

höghastighetsbanorna skall byggas med beror på bland annat markförutsättningarna. 

Ballasterade järnvägsspår fungerar utmärkt för hastigheter upp till 250 km/h men aldrig för 

hastigheter över 320 km/h. Därefter ökar underhållskostnaderna avsevärt för ballastspår 

jämfört med ballastfritt spårsystem. Anläggningskostnaden för ballastfria spår är högre än för 

ballastspår samtidigt som det är minskat underhåll för ballastfria spår. En livscykelanalys har 

visat att kostnaderna blir likvärdiga på sikt (OSTKUSTBANAN genom Oskarshamn en del av 

Ostlänken, s. 24). 

Trafikverket (TRV) bildades 1 april 2010 då Banverket, Statens institut för kommunikation-

analys och vägverket slogs samman. TRV står ansvariga för att planera långsiktigt för det 

svenska transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart samt luftfart. TRV ansvarar 

samtidigt för byggande samt drift och underhåll av de statliga vägarna (Motorväg, Europaväg) 

och järnvägsnätet.  
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1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att genomföra en jämförelse av de vertikala accelera-

tionerna i en brokonstruktions farbana för ballasterad- och ballastfri överbyggnad vid passage 

av höghastighetståg. 

Fråga som skall besvaras är: 

Hur kommer den vertikala accelerationen i brons farbana att ändras mellan ballesterad- och 

ballastfri överbyggnad vid passage av höghastighetståg? 

1.2 Mål 

Målet med detta examensarbete är att kunna påvisa vilken positiv inverkan järnvägsbroars 

massa har på de vertikala accelerationers nivåer i brons farbana vid tåghastigheter 

överstigande 200 km/h. Dessutom fördjupa sig i dynamiska beräkningar, Eurokod och 

Trafikverkets normer angående järnvägsbro. 

1.3 Avgränsning 

I detta examensarbete behandlas FEM-analyser. Examensarbetet omfattar enbart dynamisk 

analys av bro med ballasterad- och ballastfri överbyggnad för höghastighetsjärnväg. 

Förutsättningar och modell beskrivs senare i rapporten. Brigade plus är beräkningsprogram 

som Scanscot Technology AB är ansvariga utgivare för. 

Lasterna i detta arbete kommer att begränsas till lastmodell HSLM A1-A10 (High Speed Load 

Model) enligt SS EN 1991-2, samt tyngdaccelerationskonstanten till g = 10 m/s
2
. Ingen 

hänsyn till temperaturskillnader kommer att göras. Två olika massor hos bron och sex olika 

tåghastigheter kommer att beräknas i programmet Brigade plus. 

Beräkningarna kommer följa standarden som finns i SS-EN 1991: Eurokod 1 Laster på 

bärverk- Del 2: Trafiklaster på broar samt SS-EN 1992: Eurokod 2 Dimensionering av 

betongkonstruktioner – Del 2 Betongbroar samt trafikverkets TVRK Bro 11 - Trafikverkets 

tekniska krav Bro TRV publ nr 2011:085 samt i TRVR Bro 11 Trafikverkets tekniska råd. 
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2 Dynamik 

Vid dimensionering av olika bärande element i byggnader och anläggningar finns det laster 

som är tidsberoende. Dessa laster kommer från maskiner, anordningar med rörliga massor, 

jordbävningar eller fordon på broar. Detta medför svängningar i konstruktionen. I vissa fall är 

det möjligt att förenkla beräkningsgången och behandla lasterna som statiska laster, till 

exempel genom att tillföra ett så kallat dynamiskt tillskott (schablonvärden) på den statiska 

lasten.  

Inom strukturdynamiken är egenfrekvens ett viktigt begrepp. Egenfrekvensen i bärverket 

beror inte på den yttre kraften utan egenfrekvensen är en bestämmande egenskap. 

Skulle konstruktionen systematiskt utsättas för en yttre last, en påtvingad svängning där 

frekvensen hos den yttre lasten är av samma storlek som strukturens egenfrekvens förstärks 

svängningarna och resonans inträffar. Resonans kan upplevas till exempel när en motor startas 

eller stoppas eller hos en centrifug. Vid ett specifikt varvtal kan kraftiga vibrationer kännas 

av, detta försvinner relativt snabbt när det kritiska varvtalet har passerats. Vad som bestämmer 

konstruktionens egenfrekvens är fördelningen och storleken av dess massa samt hela 

konstruktionens styvhet (Dahlblom et al. 2008).  
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2.1 Dynamiska beräkningar 

Dynamiska beräkningar av järnvägsbroar utförs för att kunna redovisa hur bron kommer att 

reagera vid passage av tåg med högre hastigheter (Enligt de svenska normerna för ett svenskt 

järnvägsnät som dimensioneras för tåghastigheter upp till 200 km/h skall det dynamiska göras 

för hastigheter upp till 1,2 x maxhastigheten enligt SS EN 1991 – 2).  

De väsentligaste faktorerna som ger en dynamisk inverkan är enligt SS EN 1991 – 2:   

1. Trafikens hattighet på bron 

2. Brons spännvidd 

3. Bärverkets massa 

4. Egenfrekvens för hela bärverket 

5. Antal axlar, axellaster och axelavstånd 

6. Bärverkets dämpning 

Förutom de nämnda punkter är spårets egenskaper, så som rälsens oregelbundenheter och 

egenskaper hos ballasten viktiga pratametrar hos bron. I denna rapport skrivs det mer utförligt 

angående brons massa, egenfrekvens samt dämpning enligt SS EN 1991 – 2. 
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2.1.1 Dämpning och egenfrekvens 

Samtliga dynamiska system har minst en egenfrekvens. Det finns olika typer av dämpning. 

Exempelvis geometrisk dämpning och materialdämpning. Skulle inte dämpning finnas hade 

responsen u(t) haft en konstant amplitud i Figur 1 (Sundquist 2012). 

 

Figur 1. Exempel på en dämpad svängning (Sundquist 2012). 

 

Dämpningen i konstruktionen är beroende av dess styvhet och massa, detta ger enligt Ekv. 1 

den kritiska dämpningen: 

kmDcr 2          Ekv. 1 

Där 

k  Fjäderkonstant [kN/m] 

m  Massa [Kg] 

 

Konstruktionens dämpning betecknas med D i Figur 1. Kvoten mellan dämpningen och den 

kritiska dämpningen enligt Ekv. 2 ger systemets relativa dämpning ζ. 

crD

D
         Ekv. 2 

Det finns flera sorters dämpning som kan uppstå i brokonstruktioner. Dämpningen kan 

uppkomma från inre friktion i brons material (materialdämpning), yttre friktion (lagerfriktion, 

förband etc.) eller strålningsdämpning (geometrisk dämpning). Amplituden och frekvensen i 

strukturen kan komma att påverka dämpningen. En ökad amplitud i strukturen medför oftast 

en högre dämpning i bron då friktionsdämpningen ökas. När det uppstår sprickor i betong-

broar ökas dämpningen på grund av att friktionsförlusterna i de uppkomna sprickorna.  
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Det finns en undre gräns för den kritiska dämpningen som används vid brodimensionering 

enligt SS EN 1991 - 2. Den undre gränsen delas in efter brotyp och brons spännvidd enligt 

Figur 2 för dämpningsvärden enligt kapitel 6.6.6.3.1 Dämpning i bärverk i SS EN 1991 - 2.  

 

Figur 2. Dämpningsvärden som får förutsättas vid dimensionering enligt SS EN 1991-2. 

Ett bärverks svängningar kan kategoriseras enligt (Sundquist 2012): 

1) Fria svängningar 

2) Påtvingade svängningar 

Fria svängningar är när ett bärverk som flyttas från sitt naturliga jämviktsläge och utan yttre 

påverkan tillåts röra sig fritt. Då kommer bärverket att svänga med sin egenfrekvens. 

Egenfrekvensen hos ett bärverk är beroende av relationen mellan massa och styvhet. 

Påtvingade svängningar är de svängningar som orsakas av diverse dynamiska laster eller 

förskjutningar i marken som vid jordbävningar. Påtvingade laster är en funktion av tiden. 

Resonans uppträder om konstruktionen kommer i rörelse och dess egenfrekvens sammanfaller 

med lastens frekvens. Skulle dämpningen vara för liten kan detta leda till allvarliga konse-

kvenser för stabilitet och hållfastheten för aktuell konstruktion. 

2.1.2 Brons massa 

Enligt stycke 6.4.6.3.2 i SS EN 1991-2 Eurokod 1: Laster på bärverk – Del 2 trafiklaster på 

broar uppkommer de största dynamiska lasteffekterna vid resonansstoppar, när lastens 

frekvens sammanfaller med bärverkets frekvens eller en multipel av denna. När en 

underskattning av brons massa görs leder det till en övervärdering av bärverkets egenfrekvens 

och en överskattning av de hastigheter där resonans uppstår. Vid resonans är bärverkets 

största acceleration omvänt proportionell mot brons massa. Det finns två fall med hänsyn till 

bärverkets massa som ska tas i beaktning: 

En lägsta uppskattning av massa för största accelerationen hos överbyggnaden där lägsta 

troliga torrdensitet för ren ballast och minsta tjocklek på ballastbädden tillämpas. 

En högsta uppskattning av massa för den lägsta uppkomna hastighet där resonanseffekterna 

mest sannolikt förekommer med användning av den högsta densiteten för fuktmättad och 

smutsig ballast och hänsyn till framtida spårlyft görs. 1700 kg/m
3
 används som lägsta 

densiteten för ballasten vid brobyggnad. I avsaknad av specifika provvärden bör värden för 

materialdensiteter hämtas ur EN 1991 – 1 – 1. 
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2.1.3 Acceleration  

Hastighet är en storhet som beskriver rörelser. Hastighet är en förflyttning av läge per 

tidsenhet och beräknas enligt Ekv. 9 

t

s
v           Ekv. 9 

En massa som förflyttas från 0s till 1s  på tiden 10 tt  får medelhastigheten enligt Ekv. 10  

01

01

tt

ss
v




            Ekv.10 

Hastigheten vid en specifik tid fås av sträckans tidsderivata enligt Ekv. 11 

dt

ds
v          Ekv. 11 

Acceleration är ett objekts hastighetsförändring i en viss riktning och tid. Hastighetsökning 

från 0v  till 1v  på under tiden 10 tt  fås medelaccelerationen enligt Ekv. 12  

01

01

tt

vv
a




         Ekv. 12 

Accelerationen vid en specifik tid fås av hastighetens tidsderivata enligt Ekv. 13 

dt

dv
a          Ekv. 13  
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2.2 Finita elementmetoden 

Tillämpning av finita elementmetoden (FEM) är idag den mest använda matematiska analysen 

för problemlösning inom hållfasthetsläran. Eftersom FEM grundar sig på en approximativ 

lösning ger detta inte några exakta resultat. 

Finita elementmetoden (FEM) är en matematisk analys som baserar sig på numeriska metoder 

för att approximativt lösa partiella differentialekvationer (Nilsson, Finita elementmetoden- En 

kort introduktion till teorin, 2010). Istället för att approximativt söka matematiska lösningar 

för en hel geometri delas geometrin upp i flera mindre geometrier (finita element), och 

approximationen beräknas för varje finit element.  

Dessa finita element kopplas samman med hjälp av nodpunkter (eng. nodes). Noderna 

placeras längst kanter och i hörnen på de finita elementen. När beräkningar görs i två 

dimensioner eller skalstrukturer delas geometrierna in i trianglar eller fyrhörningar. När det 

går över till solider är det vanligt med prismor med fyra eller sex hörn. 

Baserat på det matematiska problemet som skall beräknas med finita elementmetoden måste 

nodernas tillstånd vara känd, noderna får olika frihetsgrader. Noderna tillsammans med 

elementen bildar ett s.k. nät (eng. mesh).  

I varje element skapas en så kallas lokal interpolation av de väsentliga storheterna 

(Frihetsgrad per nod). Det som är avgörande för hur många frihetsgrader per nod som behövs 

är storleken på problemet som skall lösas genom FEM analysen. Frihetsgraderna behövs i 

elementberäkningar för att beskriva problemets tillstånd vid en specifik tid under en specifik 

last, till exempel förskjutnings-, temperatur-, tryck- eller tidsvariationer. Elementens 

egenskaper beskrivs med ett samband endast mellan noderna. Eftersom elementen är 

sammankopplade i dessa noder, med krav på kontinuitet i dessa noder, kopplas modellen 

samman till en och samma enhet. Detta kallas Assemblering. Det är för att programvaran skall 

veta vilken/vilka modeller som skall analyseras. Randvillkoren och hur konstruktionen är 

inspänd och laster som påverkar konstruktionen bildar ett stort ekvationssystem där 

ekvationssystemet löses.  Efter att ekvationssystemet beräknats kan spänningar och töjningar 

beräknas i elementen och noder (Nilsson, Finita elementmetoden- En kort introduktion till 

teorin, 2010). 

Vid FEM beräkningar finns det två olika lösningsmetoder. De två lösningsmetoderna är 

implicit och explicit. Implicit och explicit lösningsmetoder gäller dynamiska tidsberoende 

förlopp. När ett problem skall beräknas som har små linjärenheter och det ställs stora krav på 

noggrannhet är implicit metoden bäst lämpad för FEM – beräkningar. Implicit metoden kräver 

ett större RAM-minne hos datorn, men det ger samtidigt ett matematiskt noggrannare svar. 

Metoden är bäst lämpad för strukturella dynamiska problem (Cook, et al. 2002). 

Vid beräkningar där det uppstår stora olinjäriteter till exempel vid stora deformationer eller 

materialmodeller är explicit modellen mer lämpad att använda. Explicit modeller kräver inte 

lika mycket RAM – minne och fördelen är att det lättare fås konvergens vid stora 

olinjärenheter. Explicit modellen använd vid beräkningar av krock och explosionsanalyser 

(Cook, et al. 2002). 
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2.3 Brigade plus 

Brigade plus är ett FEM – analys program utvecklat av Scanscot Technology som är skräddar-

sydd för brodimensionering. FEM analyser i Brigade plus är uppbyggt på ABAQUS/standard 

solver (Peter Nilsson, WSP) samt ABAQUS/CAE användargränssnitt. ABAQUS/standard 

solver nyttjar det matematiska implicita lösningsmetoden. 

Brigade plus är uppbyggt av flertals moduler. Det finns moduler för att skapa laster, geo-

metrier och randvillkor med mera. När geometrin, randvillkoren och lasterna modellerats 

meshas geometrin och programvaran skapar en indatafil för jobbprocessen. Jobbprocessorns 

jobb är att utföra själva FEM analysen. När FEM analyser är klart används modul 

visualisering för visa resultatet av FEM-analysen för den aktuella modellen.  En noggrannare 

redogörelse av modulerna som använts i detta examensarbete beskrivs nedan. 

2.3.1 The part module 

Det första som väljs vid programmets startskede är vilken typ av element som modellen skall 

vara baserad på. De olika elementen är solid- eller skalelement. I detta examensarbete valdes 

solidelement (tredimensioner). Därefter skapas modellens geometrier i The part module med 

hjälp av programvarans ritverktyg. I programvaran finns måttenhetssystemet inte definierat, 

detta skall användaren själv välja genom att vara konsekvent genom hela arbetet.  

2.3.2 The property module 

I modulen the property module bestäms modellens tvärsnittsegenskaper. Det är egenskaper 

som material, densitet, E-modul och om tvärsnittet deformeras plastiskt eller elastiskt, se 

rubrik 5.1 för ingående materialvärden.  

2.3.3 The assembly module 

I modulen The assembly module sammankopplas modellens olika delar som ritats och skapats 

i The part module och tilldelas ett gemensamt koordinationssystem. Modellen i detta arbete 

har en relativ enkel geometri, men järnvägsbrons farbana måste sammankopplas med brons 

underbyggnad (ändskärmar, pelare, och brovingar). Detta steg i processen måste genomföras 

för att programvaran Brigade plus skall förstå att det inte finns några fler modeller som skall 

kopplas samman. 

2.3.4 The step module 

I modulen The step module väljs vilken utdata som skall erhållas. Användaren bestämmer 

även i denna modul om analysen skall vara statisk eller dynamiskt samt om analysen skall 

vara linjär eller olinjär.  

I detta examensarbete är det två steg som skall analyseras. Det första är gravitationen som 

verkar på hela brokonstruktionen och det andra steget är brons egenfrekvens. 
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2.3.5 The load module 

I modulen The load module bestäms modellens randvillkor, samt vilka laster och hur dessa 

laster skall påverka konstruktionen.  

I detta fall har det endast tagits hänsyn till gravitationskonstanten och materialets egentyngd. 

2.3.6 The dynamic live load 

I modulen The dynamic love load importeras trafiklasterna och för att programmet skall veta 

vart dessa trafiklaster skall verka måste användaren med hjälp av programmets ritverktyg rita 

fordonets körbana. 

2.3.7 The mesh module 

I modulen The mesh module delas hela geometrin in i finita element. Denna modell består av 

en enkel geometri så har structure meshing används för att dela upp geometrin till finita 

element. Structure meshing består av fördefinierade elementmönster där elementtypen som 

används är S4D. S4D är ett skalelement som är bestående av fyra noder med reducerad 

integration. Storleken på elementen väljs av användaren är av stor betydelse för hur pass 

noggrann FEM-beräkningarna blir och hur långvarig beräkningarna. Alla beräkningar sker 

direkt i datorns hårddisk. 

2.3.8 The job module 

I modulen The job module skapas en fil av modellen som skall analyseras medhjälp av FEM-

beräkningar. 
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3 Krav enligt Trafikverket och Eurokod 

Trafikverket har utformat TRVK Bro 11 och TRVR Bro 11 samt skrivit de tekniska krav och 

tekniska råd som gäller för dimensionering av broar i Sverige. Till exempel dimensionerings-

regler för broar där tågens hastigheter överstiger 200 km/h. Trafikverkets TVRK Bro 11 samt 

TRVR Bro 11 hänvisar till berörda delar i Eurokod. 

3.1 Krav för en statisk eller dynamisk analys 

Broar dimensioneras baserat på statisk eller dynamisk analys. Flödesschemat från SS EN 

1991-2 i  

Figur 3 visar tillvägagångssättet för att avgöra om det krävs en statisk eller dynamisk analys 

vid dimensionering av järnvägsbroar i Sverige. Avgörande faktorer i flödesschemat är bland 

annat att om tåghastigheten överstiger 200 km/h, ifall det är en kontinuerlig bro eller om 

brons spännvidd överstiger 40,0 meter.  Det resulterar antingen i att det krävs att en dynamisk 

analys för bron och beräkningar av brobaneplattans accelerationer. Det andra alternativet är 

att järnvägsbron skall dimensioneras statiskt med dynamiska förstorings- faktorer. Kontroller 

av accelerationer vid resonans och kontroll av utmattnings-laster är inte nödvändiga vid en 

statisk analys.  
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Figur 3. Flödesschema för att avgöra om dynamiska analyser är nödvändiga enligt SS EN 1991-2. 

Den huvudsakliga kategoriseringen av broar sker efter typen av konstruktioner de har. Broar 

kan även kategoriseras efter användningsområdet bron är byggd för. Ekvationerna 1 - 4 samt 

Figur 4 på sidan 17 gäller brotyper i allmänhet och därför finns det ingen tillhörande 

kategorisering. Sambandet mellan brons spännvidd L (m) och dess egenfrekvens 0n visas i 

Figur 4. Båda kurvorna i Figur 4 visar brons egenfrekvens 0n  [Hz].  

Den övre kurvan i Figur 4 beror på oregelbundenhet hos spåret och beräknas genom Ekv. 1 

-0.748

0 94.76Ln           Ekv. 1 

Den nedre kurvan i Figur 4 beror på dynamiska stötkriterier och beräknas enligt Ekv. 2 eller 

Ekv. 3. 

L
n

80
0    4m ≤ L ≤ 20m      Ekv. 2 

592.0

0 58.23  Ln  20m ≤ L ≤ 100m      Ekv. 3 

För broar som är fritt upplagd och endast belastade med ren böjning beräknas egenfrekvensen 

enligt Ekv 4 

0

0

75.17


n                                                Ekv.4          

Där 

0n  Brons lägsta egenfrekvens [Hz] 

L Brons spännvidd [m] 

0  Nedböjning i balkmitt [mm] 
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För broar där lägsta egenfrekvensen 0n ligger inom det gråa fältet som visas i Figur 4 och 

största tillåtna hastighet vid broläget inte överstiger 200 km/h fordras ingen dynamisk analys. 

För broar där lägsta egenfrekvensen 0n  överskrider den övre kurvan i Figur 4 krävs en 

dynamisk analys. 

 

Figur 4. Samband mellan brons spännvidd L (m) och brons egenfrekvens 0n enligt SS EN 1991-2. 
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3.2 Statisk dimensionering 

Enligt SS EN 1991-2 definieras modeller för trafiklaster som skall tillämpas vid dimen-

sionering av vägbroar, gång- och cykelbroar och järnvägsbroar. För dimensionering av nya 

broar är SS EN 1991-2 tänkt att tillämpas direkt tillsammans med Eurokoderna 1990 t.o.m. 

1999. Grunderna för att kombinera trafiklaster med andra laster finns i EN 1990 i Bilaga A2.  

Kompletterande regler kan specificeras för enskilda projekt: 

1) I projekt där trafiklasterna inte är definierande enligt SS-EN 1991- Eurokod l: Laster 

på bärverk- Del 2: Trafiklaster på broar (t.ex. laster på byggplatser, militärfordon, 

spårvägslaster) 

2) I projekt där broarna skall byggas för samtidiga väg- och järnvägstrafik 

3) I projekt vars laster skall ta hänsyn till exceptionell dimensionering situationer 

4) Broar vars bärande element är uppbyggda av murverk 

När broar skall dimensioneras för största tillåtna hastighet på 200 km/h, beräknas broarna 

statiskt och multipliceras med en dynamisk förstoringsfaktor som beräknas schablonmässigt. 

De statiska beräkningarna baseras på en dynamisk förstoringsfaktor som ökar den vertikala 

tåglasten. 

När broar skall dimensioneras för största tillåtna hastighet på 200 km/h, beräknas broarna 

statiskt och multipliceras med en dynamisk förstoringsfaktor som beräknas schablonmässigt. 

De statiska beräkningarna baseras på en dynamisk förstoringsfaktor som ökar den vertikala 

tåglasten. 

När dynamiska analyser skall göras för järnvägsbroar är det viktigt att veta vilka typer av 

tågset som får passera över bron, då krafternas storlek uppkommer på grund av tågseten. De 

vertikala lastmodellerna för tågset finns i SS EN 1991-2. 

De 5 olika vertikala lastmodellerna enligt SS EN 1991-2 är: 

1) Lastmodell LM 71  

2) Lastmodellen SW/0  

3) Lastmodell SW/2  

4) Lastmodell HSLM  

5) Lastmodell ”tomvagnar”  

Det är endast ekvivalentlasterna LM 71, SW/0 eller SW/2 som är tillämpade för de statiska 

beräkningarna. Laster som uppkommer på grund av trafiken skiftar i storleksordning, 

storleken beror på vilket tågset som används.  

Det har införts en α-faktor (anpassningsfaktor) i SS EN 1991-2 för trafiklast för broar eftersom 

att trafiklasterna är i varierande storlek beroende på vilket tågset som används. Enligt 

normerna i SS EN 1991-2 skall α faktorn multipliceras med de karakteristiska värdena, värdet 

på α-faktor är beroende om trafiken är lättare eller tyngre än normalt.   
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Användningen av α-faktorn baseras på vilken lasttyp som används. I SS EN 1991-2 beskriver 

utförligare om lasterna som skall kombineras med följande α faktor: 

1) 0,75  

2) 0,83  

3) 0.91  

4) 1,00  

5) 1,10  

6) 1,21   

7) 1,33  

8) 1,46 

Länder som är medlemmar i European Committee for Standardization, CEN har friheten att 

besluta om α faktor storlek. Enligt TRVK Bro är α faktor = 1,46 för broar som är anpassade 

för tung massgodstrafik och α faktor = 1,33 för övriga sträckor på svenska järnvägsbroar. 

Dessa värden anges i TK Bro, ytterligare information kring α-faktorn finns i SS EN 1991-2 

samt hos International Union of Railways (UIC) 
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3.3 Dynamiska förstoringsfaktorer 

Ett vanligt problem vid dimensionering av broar är bestämningen av den så kallade dynamiska 

lastfaktorn. Dynamiska lastfaktorn visar hur mycket större till exempel nedböjningarna blir i 

en given punkt för en last som förflyttar sig över en brokonstruktion med hastigheten v , se 

Figur 5 än för samma statiska last som placeras i någon punkt.   

I de svenska normerna för brokonstruktioner används dynamisk lastförstoringsfaktorn att 

beskriva den dynamiska interaktionen där den dynamiska lastförstoringsfaktorn skall 

multipliceras med all vertikal trafiklaster. (I BV BRO kallades dynamiska lastfaktorn för 

”dynamikkoefficient”) (Sundquist 2012). 

 

Figur 5. Beroende på dynamisk interaktion mellan bro och fordon i rörelse är lastpåverkan i 

konstruktionen inte lika stor som fordonets egentyngd (Sundquist 2012). 

 

Den dynamiska lastfaktorn förenklas och beräknas enligt Ekv.5 

  mgPi  
dim

       Ekv.5 

  Dynamiska lastfaktorn [-] 

m Fordonets massa [Kg] 

g
 

Tyngdaccelerationskonstanten [g = 10 m/s
2
] 

 

 = Vanligtvis är värdet för dynamisk lastfaktor 0 ≤   ≤ 2. Dynamiska faktorn kan inte vara 

negativt värde, rent teoretiskt finns det inget maximalt värde. 

Dynamikfaktorn Φ tar hänsyn till den dynamiska förstoringen som beror på spänningar och 

svängningar som uppstår i bärverket men dynamikfaktorn Φ tar ej hänsyn till resonanseffekter 

i bärverket (SS EN 1991-2). 
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Enligt SS EN 1991-2 skall en statisk dimensionering göras med lastmodellerna LM 71, SW/0 

och SW/2. Resultatet skall multipliceras med dynamikfaktorn Φ som ökar de statiska 

lasteffekterna för de tre lastmodellerna (och om så erfordras även multipliceras med α enligt 

6.3.2 i SS EN 1991-2). Dynamikfaktorn Φ delas upp i Φ2 och Φ3. Det som skiljer Φ2 och Φ3 åt 

är kvaliteten på spårunderhållet. 

När det gället omsorgsfullt underhåll Φ2 används Ekv.6. För järnvägsspår som kräver normalt 

underhåll används Φ3 enligt Ekv.7. Enligt Trafikverket fås Φ2 tillämpas för samtliga broar i 

Sverige. 

För omsorgsfullt underhållet spår: 

83,0
2,0

44,1
2 

L
 med (1,00 ≤ Φ2 ≤ 1,67)      Ekv.6 

För spår med normalt underhåll: 

73,0
2,0

16,2
3 




L
med (1,00 ≤ Φ3 ≤ 2,0 )     Ekv.7 

 

LΦ är bestämmande längd, den längd som hör ihop med faktorn Φ, en notis är att de 

dynamiska förstoringsfaktorerna är baserad på fritt upplagda balkar. Bestämmande längden 

LΦ är den influenslinjelängd som uppstår vid nedböjning. Villkor för bestämmande längden 

LΦ återfinns i kapitel 6.4.5.3 Bestämmande längd LΦ i SS EN 1991-2. 

 

3.3.1 Lastmodell LM 71 

Lastmodell LM 71 representerar den statiska effekten av vertikala belastningen från normal 

järnvägstrafik (SS EN 1991-2). Lastuppställningen och karakteristiska värden för vertikala 

laster från lastmodell LM 71 visas i Figur 6. 

 

Figur 6. Lastmodell LM 71 och karakteristiska värden på vertikala laster enligt SS EN 1991-2. 
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3.3.2 Lastmodeller SW/0 och SW/2 

Lastmodell SW/0 skiljer sig knappt från lastmodell LM 71, skillnaden är att lastmodell SW/0 

representerar den statiska effekten av den vertikala belastningen från en normal järnvägstrafik 

för kontinuerliga balkar i järnvägsbron (SS EN 1991-2). Lastfall SW/2 representerar den 

statiska effekten av vertikal belastning som uppkommer från tung järnvägstrafik (tunga 

transporter).  

Lastmodellernas (SW/0 och SW/2) karakteristiska värden ges av Figur 7 samt Tabell 1 visar 

de karakteristiska värdena för de vertikala lasterna från de två aktuella lastmodellerna. 

 

Figur 7. Lastmodeller SW/0 och SW/2 enligt SS EN 1991-2. 

 

Tabell 1. Karakteristiska värden på vertikallaster för lastmodeller SW/0 och SW/2 enligt SS EN 1991-2. 

 

 

3.3.3 Lastmodell ”tomvagnar” 

För särskilda verifieringar används en speciell lastmodell som benämns ”tomvagnar”.  

Denna modell utför en jämn utbred vertikallast med det karakteristiska värdet 10,0 kN/m. 
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3.3.4 Lastmodell HSLM 

Lastmodellen HSLM (High Speed Load Model) skall enligt SS EN 1991-2  användas vid 

analyseras av de dynamiska effekterna som uppkommer av den vertikala belastningen från 

persontåg vid överstigande hastigheter av 200 km/h. HSLM utgörs av två separata universal-

tåg HSLM-A och HSLM-B, där det är vagnarnas längd som skiljer dessa åt. De karak-

täristiska värdena för lastmodellerna anges av Figur 8, Figur 9, samt Tabell 2. 

HSLM-A består av N antal vagnar, D [m] är vangslängd, d [m] är boggieavståndet, och 

axellasten P [kN] där dessa kombineras till tio olika universaltåg, se Tabell 2. HSLM-B består 

av N punktplaster på vardera 170 kN, med konstant inbördes avstånd d [m], se Figur 9.  

Det sker ingen närmare fördjupning i lastmodell HSLM i detta examensarbete vid jämförelse 

av vertikala accelerationer. Ytterligare information angående HSLM återfinns i SS EN 1991-2. 

 

Figur 8. Lastmodell HSLM-A enligt SS EN 1991-2. 

 

Tabell 2. HSLM-A enligt SS EN 1991-2. 
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Figur 9. Lastmodell HSLM-B enligt SS EN 1991-2. 

 

När tågets frekvens sammanfaller med brons egenfrekvens kallas detta fenomen resonans. 

Enligt SS EN 1991-2 skall hastigheter från 40 m/s till 1,2   största tillåtna hastighet på 

järnvägsbron kontrolleras. Hastighetsökningen bör göras i mindre steg i närheten av resonans-

hastigheten. 1,2 är en säkerhetsfaktor. Responsen är ofta proportionell mot lasten, detta med-

för att de dynamiska förstoringsfaktorerna kan adderas direkt till svaret utan övriga analyser. 

3.4 Vertikal acceleration  

Vid dynamiska analyser kontrolleras de vertikala accelerationer som uppkommer i brons 

överbyggnad. I järnvägsspår bestående av ballast överbyggnad får inte de vertikala accelera-

tionerna i brons överbyggnad överstiga 3,5 m/s
2
 (SS EN 1991-2). Vid tillfällen då vertikala 

accelerationer överstigit 3,5 m/s
2
 har det påvisats ballastvandring och risk för instabilitet hos 

ballasten föreligger. Detta medför ett förändrat spårläge och resulterar i risk för urspårning 

samt ett ökat spårunderhåll. För icke ballasterat järnvägsspår skall den vertikala accelera-

tionen i brons överbyggnad vara mindre än 5,0 m/s
2
 (SS EN 1991-2).  Gränsvärdet för ballast-

fria järnvägsspår beror av risken för minskad kontakt mellan räl och hjul. Dessa två 

gränsvärden är nationellt valda. 
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4 Allmänt om broar 

Broar är ett bärverk vars syfte är att föra över trafik, människor eller djur över hinder. Dessa 

hinder är skapade av naturen eller människan. Enligt Trafikverket definition är trummor och 

kulvertar som överstiger två meter en brokonstruktion. 

Broar kan delas in efter de olika användningsområden bron kommer att användas för. 

Ett alternativ att dela in broar är efter trafiken som kommer att verka på bron. De följande 

indelningarna av broar efter trafikanvändningen är (Sundquist 2003): 

1) väg- och gatubroar 

2) järnvägs- och spårvägsbroar 

3) gång- och cykelbroar 

Det finns några mindre vanliga brotyper, (Sundquist 2003): 

1) Akvedukter. Syftet med akvedukter är att leda en vattenväg (kanal eller dylikt) över en 

väg eller ett hinder i naturen 

2) Ekodukter. Syftet med ekodukter är att skapa en hinderfri övergång över ett hinder för 

djur, insekter och växter 

3) Krigsbroar. Syftet med krigsbroar är att vid krig skapa tillfälliga provisoriska broar 

som är monteringsbara 

Ett ytterligare sätt att dela in broar är efter det huvudsakliga materialet i brokonstruktionen. 

Då broar delas in efter det huvudsakliga materialet är det materialet i bärsystemet som blir 

avgörande för namngivningen för brokonstruktionen (Sundquist 2003): 

1) sten- och tegelbroar 

2) träbroar 

3) stålbroar 

4) aluminiumbroar 

5) betongbroar 

6) samverkansbroar 

Den vanligaste formen av samverkansbroar är när stålbalkar samverkar med brons farbanep-

latta som är av betong som samverkar med hjälp av skjuvförbindare. Det finns även sam-

verkansbroar där huvudbalken är av trä och som samverkar med däcket i betong. 
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Ett ytterligare alternativ för att dela in brotyper är efter brons huvudsakliga bärsystem 

(Sundquist 2003): 

1) Balkbroar 

2) Rambroar 

3) Bågbroar 

4) Hängbroar 

5) Snedkabelbroar 

Uppgiften för en byggnads bärverk skiljer sig något från en brons bärverk. En byggnads 

bjälklag skall förutom att bära lasten i uppgift att avskilja ljud, värme med mera. Broars 

bärverk har endast en uppgift, det är att bära och föra över laster över ett hinder. När broar 

byggs är det viktigt att optimera brokonstruktionerna, eftersom lasterna är stora och hindrena 

ofta långa. Brons egentyngd ökar när brons spännvidd ökas. Det finns tre olika principer som 

brokonstruktioner byggs för att passera ett hinder. Det är balk-, häng samt bågprincip. 

Dessa tre principer har i sin tur utvecklats till olika versioner. Ur en byggteknisk och 

ekonomiskt perspektiv är balkbroar den vanligaste. Häng- och bågbroar byggs oftare då det 

krävs större spännvidder för brons bärverk. Ett skäl till detta är att häng- och bågbroar kräver 

dyrare grundläggning som stöd för bärsystemen. 

4.1 Plattbroar av betong 

Plattbroar av betong är en av de vanligaste förekomna brotyperna. Brobaneplattan hos 

plattbroar byggs ofta av principen i Figur 10 eller liknande. Några av fördelarna med 

plattramsbroar är (Sundquist 2003): 

1) De uppkomna horisontalkrafterna tas genom ramverkan 

2) Moment av de vertikala lasterna fördelas till både stöd och fält, detta resulterar i att det 

maximala momentet reduceras jämfört med storleken för motsvarande fritt upplagd 

platta 

Några av nackdelarna med plattramsbroar är (Sundquist 2003): 

1) När det byggs större spännvidder med plattbroar i betong erhålls en tjock och tung 

konstruktion, det medför större mängder betong och armering. Det kan medföra en 

dyrare grundläggning och formsättning än vad som krävts för en lättare bro-

konstruktion 

2) Då brokonstruktionen är en statisk obestämd konstruktion uppstår tvångskrafter och 

moment från krympning, temperaturförändringar, normalkraftsförkortning och 

stödförskjutning 

När plattbroar skall dimensioneras görs detta med ramanalyser med hjälp av datorbaserade 

program. Preliminära dimensioner antas för överram, ramben och bottenplatta för att beräk-

ningarna skall kunna göras. Beräkningarna för areor och tröghetsmoment görs för ett 

osprucket betongtvärsnitt och ingen hänsyn till armering görs. Samt gränslastteori godkänns 

inte av Trafikverket annat än vid olyckslast (Sundquist 2003). Vid dimensionering av 

plattrambroar är det krav att både brottgränstillstånd och bruksgränstillstånd kontrolleras. För 
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brottgränstillstånd skall moment- och tvärkraftskapacitet kontrolleras enligt säkerhetsklass 3 i 

BBK 94. I bruksgränstillstånd är det uppsprickning, sprickbredd och deformation som skall 

kontrolleras. Dimensionering av utmattning i betong och armeringen skall även göras. 

I denna rapport har en plattbro med flera fack samt ändskärmar analyserats. Det är en vanlig 

brotyp i Sverige. Där överbyggnaden består av en platta i betong hos plattbroar. 

Plattbroar byggs med slakarmering upp till 25 meters spännvidd. Vid flera brospann byggs 

spännvidd upp till 18 meter per spann. Spännarmerade plattbroar är mer sällsynta, dessa kan 

byggas upp till en spännvidd av 35 meter. När spännvidden överstiger 18 – 20 meter hos 

plattbroar, medför detta att brons egentyngd och nedböjningen av lasten bli för stor. 

Det är det lämpligt att konstruera plattan med hålursparningar eller ribbalkar enligt Figur 10. 

En lämplig konstruktionshöjd för slakarmerade plattor är 5 % av spännvidden i innerspannet. 

(Trafikverket Broprojektering, en handbok). 

 

Figur 10. Plattbrotvärtsnitt enligt Trafikverket broprojektering.  
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4.2 Ballast järnväg 

Ballastspår eller klassiskt spår är olika namn för det traditionella järnvägsspåret i Sverige, se 

Figur 11 och Figur 12. Ballastspåret består av en överbyggnad samt en underbyggnad. 

I överbygganden finns rälsen och slipers som vilar på en ballastbädd. Underbyggnaden består 

av underballasten som får stöd av terrassytan (Sundquist, 1990). 

 

Figur 11. Uppbyggnaden av järnvägsbank (Sundquist, 1990). 

 

 

Figur 12. Uppbyggnaden av järnvägsskärning (Sundquist, 1990). 

4.2.1 Spårbädden 

Det är ballasten och underballasten som utgår spårbädden för järnväg. Spårbäddens huvud-

uppgift är att sprida lasten från sliprarna till terrassen. Ballasten räknas till överbyggnaden och 

underballasten till underbyggnaden (Sundquist, 1990). 
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4.2.2 Ballast 

Kraven som ställs är att ballasten skall ha en god stabilitet i horisontell- och vertikalled. 

Ballasten skall även föra över lasten från sliper till underballasten samt att ballasten skall vara 

elasticitetsgivande åt spåret och ha en dränerande effekt. 

Ballastens kvalité är en avgörande faktor vid både nybyggnationer och underhåll av järnvägs-

nätet. Dessa huvudkrav ställs på ballasten (Sundquist, 1990): 

1) Ballasten skall ha rätt kornstorlek, 0/80 för underballasten och 0/40 för överballasten 

(Banverket 2004)  

2) Bra kornform 

3) Ballasten skall vara kubisk med vassa kanter, detta för att få en högre inre friktion 

inom materialet 

4) Ballasten ska ha rätt hållfasthetsklass 

5) Ballasten skall vara ren och tvättad 

4.2.3 Underballasten 

Underballasten i järnvägar har samma uppgift som förstärknings- och bärlager har i en 

vägbank. Materialet i underballasten skall vara lätt att packa, den ska ha hög bärighet och god 

stabilitet. Materialet skall beständig mot tjälen från marken. Det som avgör vilken tjocklek 

underballasten skall byggas med är frostdjupen på aktuell ort, vilket material underballasten 

består av eller om det finns frostaktiva jordarter eller fyllning under underballasten 

(Sundquist, 1990). Materialet till underballasten skall bestå av bra bergarter som är hårt och 

har en bra hållfasthet. Samt krav ställs på bra kornkurva och finmaterialandelen (Sundquist, 

1990).  
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4.3 Ballastfria spår 

Andra namn för ballastfria spår är Fixerat spår och Slab track. Ballastfria spår skiljer sig från 

det traditionella sättet att bygga järnvägsspår. Det som skiljer traditionella järnvägsspår och 

ballastfria järnvägsspår är att vid traditionella järnvägsspår fästes rälerna på slipers som 

därefter packas i makadam. Vid ballastfria järnvägsspår byggs spåret av en längsgående 

betongplatta istället för makadam. Systemet befästes sedan i betongplattan eller via betong-

block som gjuts in i den betongplattan. Ballastfria spår är vanligare vid tunnel- och brobyggen 

i Europa än i Sverige, speciellt vid höghastighetsjärnväg. 

Än idag är det traditionella ballastspår det vanligaste inom järnvägstekniken. Dock synd det 

en tydlig utveckling de senaste decennierna att det bygg allt mer ballastfria järnvägsspår. Det 

skiljer sig även mellan länder på hur järnvägsnätet byggs. Tyskland, Holland och i Kina byggs 

merparten av höghastighetsjärnvägen med ballastfria spår medan i länder som Frankrike, 

Italien och Spanien byggs höghastighetsjärnvägen med ballastspår (Nyquist, 2010). 

4.3.1 För och nackdelar  

Det tyngsta argumentet för att bygga ballastfritt järnvägsspår är att underhållskostnaderna är 

avsevärt längre samt att järnvägsspåret har en betydligt högre stabilitet än ballast järnvägsspår 

(Nyquist, 2010). 

Fördelarna med ballastfria spår (Nyquist, 2010): 

1) Ballastfria järnvägsspår är i stort sett underhållsfritt 

2) Underhåll som görs vid ballastjärnväg som kompaktering, rengöring av ballast och 

spårjustering försvinner helt vid ballastfritt spår 

3) Kostnaderna för ballastfria järnvägsspår är drygt 20-30 % av de totala 

underhållskostnaderna för ballastspår 

4) Ballastfria spårs tillgänglighet blir avsevärt högre då underhållsarbetet kan undvikas. 

5) Ballastfria spår har en längre livslängd än ballastspår. Ballastfria spårs livslängd har 

antagits att vara mer än 60 år 

6) Ballastsprut undviks vid passage av höghastighetståg 

7) Konstruktionens höjd och vikt minskar 

Nackdelarna med ballastfria spår (Nyquist, 2010): 

1) Kostnaderna för att anlägga ett ballastfritt spår är betydligt högre än för ballastspår 

2) Störningar p.g.a. buller kan vara högre från ett ballastfritt spår 

3) Ballastfria spår har dålig anpassningsförmåga till större sättningar i underbyggnaden 

4) Vid eventuella urspårningar är arbetet för att återställa spåret både tids- och 

arbetskrävande 
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Det finns sex olika typer av ballastfria järnvägsspår, se Tabell 3, dessa sex olika systemen 

består antingen av åtskilda stöd (med slipers eller block), utan sliper eller med kontinuerligt 

stöd. Ballastfria system som har låg böjstyvhet som till exempel ATD och GETRAC, 

(Nyquist, 2010). Dessa typer av ballastfria järnvägssystem är totalt beroende av jordens 

bärkapacitet och böjstyvhet. Om förmodan jorden inte är lika kompakt kan systemen med 

högre böjstyvhet användas som tillexempel CoconTrack, ERL, Vanguard och KES (Nyquist, 

2010). 

Tabell 3. Konstruktionsmetoder för ballastfria järnvägsspår (Nyquist, 2010). 

Ballastfria järnvägsspår 

Åtskilda stöd Kontinuerligt stöd 

Med sliper eller block Utan sliper  

Sliper eller 

block 

Inbäddad i 

betongen 

Sliper på 

toppen av en 

asfaltsbetong 

– plattform 

Prefabricerad 

betongplatta 

Platsgjuten 

betong utan 

sliprar 

(används på 

konstbyggnader) 

Inbäddad 

räl 

Räl som är 

hopklämd 

och med 

kontinuerligt 

stöd 

 

Rheda 

classic 

Reda 2000 

Zublin 

LVT 

ATD 

GETRAC 

Shinkansen 

FF Bögl 

Fastgjutna 

Spår på 

konstbyggnader 

Edilon 

Balfour 

Beatty 

CoconTrack 

ERL 

Vanguard 

KES 
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Konstruktioner där slipern eller blocket består av betong är vanligt i t.ex. Tyskland vid bygg-

nationer av höghastighetståg. Där gjuts slipern direkt in i betongplattan och på undersidan av 

slipern placeras en dyna inbäddad i ett gummihölje med vibrationsdämpande egenskaper, se 

Figur 13. Syftet med dämparna är att reducera de vibrationer som uppkommer från tåget. 

Detta för att minska spridning av vibrationerna till omkringliggande byggnader. Vibrationerna 

(stomljudet) blir då betydligt reducerat än om järnvägsspåret skulle byggts med traditionella 

ballastspår.   

 

Figur 13. En version av ballastfria järnvägsspår enligt news.cision.com 
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5 Brokonstruktion 

Under rubrikerna 5.1 – 5.5 beskrivs modellen med text och bilder för ingående värden och 

uppbyggnad samt geometri för brokonstruktionen i detta examensarbete. 

5.1 Tvärsnittsegenskaper 

Följande materialegenskaper har använts i modellen för detta examensarbete  

– Bromodellen har beräknats som linjär 

– E-modul = 34 GPa för däcket. (Betongkvalitet C35)  

– E-modul = 36 GPa för övriga delar. (Betongkvalitet C45)  

– Tvärkontraktionstalet = 0,2  

– Densiteten  = 2500 kg/m
3
 för samtliga betongdelar i brokonstruktionen.  

– Densiteten för ballast är inlagd på hela däcket, medeltjockleken är satt till 0,45 m och 

densiteten till  = 2000 kg/m
3
 

– Dämpningen har satts till 1,5 % för både den ballasterade överbyggnad och för den 

ballastfri överbyggnad enligt kapitel 6.6.6.3.1 Dämpning i bärverk i SS EN 1991-2 
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5.2 Geometri  

Brons längd är 41,5 meter och med 3,5 meter hög ändskärm enligt Figur 14. 

 

Figur 14. Profil enligt Brigade plus. 

Brokonstruktionen i detta examensarbete är byggt med tre spann. För måttsättning se Figur 

15. Brons pelarna är placerade på 13,25 meters avstånd från ändskärmarna, det innersta bro-

spannet har ett avstånd på 15,0 meter mellan pelarna, se Figur 15. Brons pelarna är 

cirkelformade med radien 0,6 meter.  Brons farbana består av voter över pelarna. Farbanans 

tjocklek är 0,8 meter över pelare och 0,6 meter tjockt för resten av brons farbana. 

Brons kantbalkar är rektangulärt formade av armerad betong med en höjd på 0,8 meter och en 

bredd på 0,3 meter.  Tågrälsen är placerad i mitten av farbanan, 3,5 meter från brons kant, se 

Figur 15. Brons ändskärmarna är rektangulär formade med en tjocklek på 0,7 meter med en 

bredd på 7,0 meter och en höjd på 3,5 meter. 
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Figur 15. Måttsättning brons platta enligt Brigade plus. 

Mått visas för brons vinge i Figur 16. Denna har tjocklek på 0,4 meter. Brovingens huvud-

sakliga uppgift är att förhindra jordmassor rasa ner. Utan brovingar skulle bron konstruerats 

mycket längre och detta resulterar i en onödigt hög materialförbrukning. 

 

Figur 16. Brons vinge enligt Brigade plus. 
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5.2.1 3D modell 

För att skapa en bättre förståelse för bron i detta examensarbete visualiseras en 3D – modell 

för brons geometri i Figur 17. 

 

 

Figur 17. 3D modell enligt Brigade plus. 
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5.3 Randvillkor 

Pelarna har låsts i grunden i samtliga frihetsgrader (rotationer och förskjutning) och brons 

farbana har förhindrade translationer i vertikal riktning och brons tvärgående riktning.  

5.4 Laster 

Tåglasterna har påförts längst en nodlinje mitt på bron från ändskärm till ändskärm. 

Tågsetet HSLM (High Speed Load Model) A1-A10 enligt SS EN 1991-2 har analyserats för 

hastigheter från 200 – 300 km/h med steg om 20 km/h. Bron har analyserats med två olika 

förutsättningar, den första med 0,45 m hög ballastbädd med  = 2000 kg/m
3
 och den andra 

avser en ballastfri överbyggnad med  = 2500 kg/m
3
. Gravitationskonstanten har avrundats 

upp till g = 10 m/s
2
. Ingen hänsyn till temperaturskillnader har tagits. 

5.5 Analys 

Analyser av accelerationer är utförda med frekvenser 0 Hz upp till 30 Hz.  
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6 Metod 

Examensarbetet började med litteraturstudier inom statiska- och dynamiska beräkningar samt 

trafiklaster för broar. Detta för att få en inblick om hur Eurokoderna och Trafikverkets normer 

fungerar samt vad som skiljer de statiska från de dynamiska beräkningarna. Litteratur-

studierna har i huvudsak gjorts genom inläsning av regelverk, normer gamla kurslitteraturer 

samt internetbaserade sökningar på relevant data. Dessutom har relevant teori för examen-

arbetets rapport och för inlärning av programvaran Brigade plus tillhandahållits på kontoret 

av avdelningschefen Marcus Lundström på konsultfirman WSP Sverige AB. Marcus 

Lundström har även tillhandahållit övningar för programvaran Brigade plus som fungerat som 

underlag för inlärning och för att komma igång komma med programvaran.  

Två olika massor med tåghastigheter mellan 200 – 300 km/h med steg om 20 km/h har 

undersökts i detta examensarbete. Detta för att undersöka effekten av brons massa för ballast- 

och ballastfri järnvägsbro vid passage av tåghastigheter överstigande 200 km/h. Genom detta 

kunna jämföra de vertikala accelerationerna som uppstår i brons överbyggnad vid de två olika 

massorna. Beräkningar har gjort i datorprogrammet Brigade plus för järnvägsbron, och all 

indata har beräknats förhand.  
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7 Resultat 

7.1 Ballastfri överbyggnad 

Deformationerna som uppkommer i brokonstruktionen med ballastfri överbyggnad visas i 

Figur 18, dessa deformationer är enhetslösa. Den maximala deformationen är +1,0 och den 

uppkommer vid de rödmarkerade partierna i Figur 18. Den minimala deformationen är 0,0 

och den uppkommer vid de blåmarkerade partierna i Figur 18. Brons deformationer är 

färglagda, detta för att underlätta för att kunna se vart deformationerna uppstår. Tabellen i det 

vänstra hörnet i Error! Reference source not found. visar storleken på brons deformationer. 

Brons egenfrekvens är 7,48 Hz för ballastfri överbyggnad enligt beräkningar, se Figur 18. 

Brons egenfrekvens skall jämföras med frekvensen som uppstår av lasteffekten som upp-

kommer från tågsettet HSLM-A och de undersökta hastigheterna. Detta är för att undersöka 

ifall det uppstår resonans i brokonstruktionen. Den maximala tåghastigheten uppstiger till 

maximala 300 km/h och minsta axelavstånd är 18 meter enligt Tabell 2. Den uppkomna 

frekvensen från den påförda lasten är 4,70 Hz. Detta är ett lägre värde än brons egenfrekvens. 

Det medför att det inte kommer att uppstå någon direkt resonans i brokonstruktionen. 

Lasteffekten kan dock sammanfalla med en multipel av egenfrekvensen. 

 

Figur 18. Deformationen för ballastfri överbyggnad enligt Brigade plus. 
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7.2 Ballasterad överbyggnad 

Deformationerna som uppkommer i brokonstruktionen med ballastfri överbyggnad visas i 

Figur 19. Den maximala deformationen är +1,0 och den uppkommer vid de rödmarkerade 

partierna i Figur 19. Den minimala deformationen är 0,0 och den uppkommer vid de blå-

markerade partierna i Figur 19. Brons deformationer är färglagda, detta för att underlätta för 

att kunna se vart deformationerna uppstår. Tabellen i det vänstra hörnet i Figur 19 visar 

storleken på brons deformationer. Brons egenfrekvens är 7,48 Hz för ballastfri överbyggnad 

enligt den nedre texten under bron i Figur 19. 

Brons egenfrekvens skall jämföras med frekvensen som uppstår av lasteffekten som 

uppkommer från tågsettet HSLM-A och de undersökta hastigheterna. Detta är för att under-

söka ifall det uppstår resonans i brokonstruktionen. Den maximala tåghastigheten uppstiger 

till maximala 300 km/h och minsta axelavstånd är 18 meter enligt Tabell 2. Den uppkomna 

frekvensen från den påförda lasten är 4,70 Hz. Detta är ett lägre värde än brons egenfrekvens. 

Det medför att det inte kommer att uppstå någon direkt resonans i brokonstruktionen. 

Lasteffekten kan dock sammanfalla med en multipel av egenfrekvensen. 

 

Figur 19. Deformationen för ballasterad överbyggnad enligt Brigade plus. 
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7.3 Vertikal acceleration 

De vertikala accelerationer som uppkommer i brokonstruktionens farbana med ballasterad- 

och ballastfri överbyggnad visualiseras i Figur 20. Y-axeln i Figur 20 representerar de 

vertikala accelerationerna [m/s
2
] och X-axeln i Figur 20 representerar de undersökta tåg-

hastigheterna (km/h) i detta examensarbete.  

De blåa kvadraterna i Figur 20 representerar de vertikala accelerationer som uppstår i brons 

överbyggnad med ballasterad överbyggnad. Kravet enligt vertikal acceleration med 

ballasterad överbyggnad är satt till maximala 3,5 m/s
2
.   

De röda cirklarna i Figur 20 representerar den vertikala accelerationen som uppstår i brons 

överbyggnad med ballastfri överbyggnad. Kravet på maximal vertikal acceleration för 

ballastfri överbyggnad är 5,0 m/s
2
.  

De som eftersträvas är att ha ett lågt värde på den vertikala accelerationen som uppkommer i 

brons överbyggnad.  

Svaret på frågeställningen i detta examensarbete är att de vertikala accelerationerna i brons 

överbyggnad kommer att öka vid en minskad massa hos brokonstruktionen. Den extra massan 

från ballasten gör skillnad för den vertikala accelerationen, se Figur 20. Massan påverkar även 

egenfrekvensen i brokonstruktionen. Relationen mellan massa och styvhet påverkar brons 

resonanshastigheter och således även accelerationerna. Detta har ej beräknats i denna studie.  

 

Figur 20. Jämförelse mellan de två olika massornas vertikal accelerationer enligt Brigade plus. 
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8 Slutsats 

Järnvägsbron har med ballastfri överbyggnad en egenfrekvens på 7,48 Hz. Med ballast 

överbyggnad har bron en egenfrekvens på 7,85 Hz. Frekvensen från lasteffekten 4,70 Hz. 

Frekvensen som uppkommer från tåget är 4,70 Hz som trafikerar järnvägsbron, detta är ett 

lägre värde än brons egenfrekvenser med ballast- och ballastfri överbyggnad. Detta medför att 

det inte kommer att uppstå någon direkt resonans i brokonstruktionen. Lasteffekten kan dock 

sammanfalla med en multipel av egenfrekvensen.  

En struktur med lägre egenfrekvens, i och med en högre massa eller lägre styvhet är mer 

känslig för resonans i gällande hastighetsintervall. Höjda tåghastigheter är inte aktuellt, då det 

förfarande inte byggts järnvägar med hastigheter över 250 km/h i Sverige.  

Slutresultatet av analysen i detta examensarbete är att den extra massa som ballasten medför 

jämfört med det ballastfria systemet har en bra inverkan för brons accelerationsnivåer. 

Eftersom att den extra massan från ballasten medför att brokonstruktionen får en högre 

egenfrekvens.  

För att undvika onödigt höga accelerationskrafter, resonans eller andra fenomen på grund av 

tåglasterna är det viktigt att järnvägsbron har en tillräcklig massa, tyngd och böjstyvhet för att 

detta ska undvikas. Den extra tyngd som uppkommer av den ballasterade överbyggnaden 

medför att de vertikala accelerationerna minskas, se Figur 20.  
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9 Diskussion  

Att göra datorbaserade beräkningar för järnvägsbroar när hastigheten överstiger 200 km/h har 

varit en riktig utmaning. Det har behövts en lång inlärningsperiod för att bestämma vilka 

parametrar som är relevanta för indata samt att kunna tolka utdata från programvaran Brigade 

plus.  

Bron som studerats och modellerats i detta examensarbete består av armerad betong. Vidare 

bör det nämnas att på grund av vissa felaktiga indatavärden samt begränsad förståelse för 

brodynamik finns det vissa felkällor i resultatet. Detta kan vara en potentiell felkälla. Andra 

felkällor är att på grund av tidsbristen har ingen hänsyn till temperaturvariationer tagits eller 

jordtrycket som bron utsätts för.  

Brons egenfrekvens [Hz] är högre än frekvensen [Hz] från påförd last. Detta resulterar i att 

resonans inte uppkommer i brokonstruktionen. Dämpningen för brokonstruktionen har 

antagits till 1,5 % (betong) enligt SS EN 1991-2 för ballast överbyggnaden. Dämpning för 

ballastfri överbyggnad är inte standardiserad i Eurokod. På grund av tidsbrist har en 

förenkling gjorts angående den ballastfria överbyggnadens dämpning. Ballastfria över-

byggnadens dämpning har även sats till 1,5 %, detta för att det två modellerna ska vara 

jämförbara. 
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9.1 Fortsatt arbete 

Under examensarbetet har flera frågor dykt upp angående dynamik och fordonslaster. 

Vid de dynamiska analyserna har endast lastmodell HSLM-A enligt SS EN 19921-2 beaktats 

med steg om 20 km/h mellan tåghastigheterna 200 – 300 km/h. Vid mer tid skall resonans och 

tätare hastighetssteg kontrollerats för att få en noggrannare kontroll av resonanstopparna. 

Genom FEM-analyser kan det undersökas hur brokonstruktionen beter sig vid resonans och 

jämföra traditionellt järnvägsspår och det modernare alternativet ballastfri överbyggnad.  

En fördjupad parameterstudie angående brons massa, styvhet och dämpning och hur dessa 

parametrar har inverkat och motverkat hos järnvägsbroar och höghastighetsbanor hade varit 

lämpligt. Det skulle ge en djupare förståelse för teorin de dynamiska bakom beräkningarna. 

Ett alternativ till ett teoretiskt arbete är att med hjälp av mätutrustning mäta indata 

(vibrationer, nedböjning och brons frekvenser) vid passage för tåghastigheter överstigande 

200 km/h. Detta är för att i efterhand säkerställa beräkningarna för brokonstruktionen från 

projekteringsstadiet. 

Förutom de dynamiska beräkningarna och fördjupad parameterstudie (massa, böj styvhet och 

dämpning) skulle en statisk dimensionering och utmattningsanalyser av betongen och 

armeringen vara lämplig. Det är krav enligt SS EN 19921-2 att en jämförelse mellan de 

statiska-, dynamiska- och utmattningsberäkningarna görs och den mest ogynnsamma av dessa 

tre beräkningarna skall vara det dimensionerade för järnvägsbron.  

Ett annat alternativ till fortsatt arbete är att utföra ett ytterligare fördjupat arbete angående 

ballastfria järnvägssystem. Det byggs ballastfria järnvägssystem och med betydligt högre 

hastigheter i övriga Europa och i Asien. Sverige ligger långt efter i utvecklingen när det gäller 

höghastighetståg. Detta medför att förutom anläggningskostnaderna är avsevärt att när 

höghastighetståg ska projekteras måste konsulter hyras in från utlandet. Eftersom att 

kompetensen saknas i Sverige. Ett system för höghastighetståg och ballastfria järnvägssystem 

är att det byggs in ett dämpande lager som verkar som vibrationsdämpare under slipern, se 

Figur 13. Vid ytterligare tid skall även en analys för dämparna göras. Syftet med dessa 

vibrationsdämpare är att reducera fortplantningen av vibrationerna till närliggande byggnader.  
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