
SAMHÄLLSBYGGAREN • 3 • 2011 25

SAMVERKANSBROAR

Bro över Söderström utgör en del av den så kallade getingmidjan i Stockholm där all tågtrafik söder  

om Stockholms central samsas på två spår. Under rutininspektioner har ett flertal sprickor upptäckts  

i bron vilket föranlett teoretiska studier av brons bärighet och kvarvarande livslängd. Avgörande för 

livslängden är utmattning i några av de svetsade knutpunkterna. En omfattande mätningskampanj  

har på uppdrag av Trafikverket utförts av avdelningen för Brobyggnad vid KTH dels för att minska  

osäkerheterna i de teoretiska beräkningarna och dels för att klargöra uppkomna skillnader mellan  

det teoretiska resultatet och den inspekterade verkligheten.

Järnvägsbro  
under bevakning

År 1871 invigdes den så kall-
lade Sammanbindnings-
banan i Stockholm vilken 

band ihop den Västra stambanan 
söderut med Norra stambanan 
norrut. Samma år invigdes även 
Centralstationen i Stockholm. Dess-
förinnan gjordes resor söderut och 
norrut från två skilda stationer. 

Bro över Söderström
Bro över Söderström uppfördes 
som en del av förbindelsen. Under 
1950-talet byggdes en ny överbygg-
nad som fortfarande är i bruk. Som 
en del av den enda spårförbindelsen 
genom Stockholm är bron vital för 

spårtrafiken i Stockholmsregionen, 
och i förlängningen hela landet. 
Bandelen från Centralstationen 
söderut förbi Riddarholmen och 
vidare förbi Södra stationen trafi-
keras av ca 520 tåg per dygn, vil-
ket gör den till den mest trafikerade 
sträckan i landet. Bro över Söder-
ström bär spåren över strömmen 
mellan Riddarholmen och Söder-
malm, se Figur 1.

Bron är en kontinuerlig stål-
balkbro i  sex spann. Över-
byggnaden består av två hu-
vudbalkar, tvärbalkar och fyra 
långbalkar parallella med spåret. 
Figur 2 visar en tvärsektion av över-

byggnaden. Spannen har längderna 
27+33.7+33.7+33.7+33.6+26.9 
meter och den totala brolängden 
är ca 190 meter. Bron har ett om-
fattande system av tvärförband be-
stående av ett vindförband mellan 
huvudbalkarna, bromsförband in-
till stöden och slingerförband mel-
lan långbalkarna. Spårens slipers 
är direktupplagda på långbalkarna. 
Underbyggnaden utgörs av betong-
pelare på pålade plattor.

Laster
Bron dimensionerades ursprungli-
gen för tåglast typ F46 bestående av 
12 st. axellaster av vardera 250 kN 
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Figur 1. Broarna söder om Centralstationen: (1) Bro över Norrström, (2) Bro över Söderström, 
(3) Bro över Söder Mälarstrand och (4) Viadukt Söder om Söder Mälarstrand.
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och en sträcklast av 85 kN/m. Bron 
är idag klassad för en lägre last be-
nämnd D2 med axellaster av 225 
kN och en sträcklast av 64 kN/m. 
Då dagens tillåtna laster är lägre än 
de dimensionerande, är brons ka-
pacitet i brottgränstillståndet inte 
avgörande. Trots lägre laster kan 
dock utmattning bli avgörande på 
grund av antalet spänningsväxling-
ar och olämpligt utförda förband.

Den verkliga lasten på bron 
utgörs till största delen av person-
transporter. Enligt Grimm & Wahl-
borg (2009) utgör godstransporter 
endast ca 7% av den totala trafik-
mängden. Den mest frekvent före-
kommande lasten på bron är idag 
pendeltåg av typen X60.

Inspektioner
Under rutininspektioner har sprick-
or i huvudbalkarnas liv hittats. 
Sprickorna har initierats vid svet-
sen mellan huvudbalkens liv och 
livavstyvningarna vid tvärbalkarna. 
Figur 3 visar positionen och en av 
de funna sprickorna. I rapporten 
Ekelund (2008) anges att liknande 
sprickor hittats i 90 positioner 
längs bron. Orsaken till sprickorna 
antas vara en tvångsutböjning av 
livet. Öppningen i avstyvningsplå-
ten och den osvetsade anslutningen 
mellan huvudbalkens fläns och av-
styvningen möjliggör utböjningen. 
Liknande sprickor har observerats 
på andra broar med samma kon-
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Figur 2. Tvärsektion av överbyggnaden.

Figur 3. Positionen och ett foto av en hittad spricka vid svetsen 
mellan huvudbalkens liv och livavstyvningen vid tvärbalken.

Figur 4. Anslutning mellan tvärbalkens underfläns och vindförbandets 
infästningsplåt.
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struktionslösning. 
Under augusti 2010 hittades nya 

indikationer på sprickor på brons 
tvärbalkar. Indikationerna har fun-
nits vid svetsen mellan tvärbalkens 
underfläns och vindförbandets an-
slutningsplåt, se Figur 4. Omfatt-
ning och orsaken till indikationer-
na är ännu inte klarlagd.

Utmattning
Trafiklast på broar orsakar spän-
ningsväxlingar i konstruktionen. 
Broar i allmänhet och järnvägs-
broar i synnerhet genomlever ett 
stort antal spänningsväxlingar un-
der sin livslängd. Förutsättningarna 
att lasterna på bron endast orsakar 
elastiska spänningar och det stora 
antalet cykler medför att utmatt-
ning av broar kan hänföras till hög-
cykelutmattning.

Faktorer som påverkar en kon-
struktions utmattningskapacitet 
kan enligt Schijve (2003) delas in i 
kategorierna (i) Konstruktion, (ii) 
Teoretiska modeller och (iii) Lastef-
fekt. En uppskattning av livslängden 
erfordrar beslut eller antaganden i 
varje kategori vilka alla påverkar 
den slutliga livslängden. Kategori 
(i) omfattar t.ex. val av förbands-
typ, förbandsklass, geometri och 
material. Till kategori (ii) hänförs 
metoder för spänningsberäkning, 
skadeackumulering och inverkan 
av valen i kategori (i). Lastens egen-
skaper som spänningsnivåer, antal 

cykler, eventuella dynamiska effek-
ter m.m. hänförs till kategori (iii). 
Utmattningshållfasthet är av natu-
ren behäftad med stora variationer 
och ingenjörens antaganden och val 
medför ytterligare osäkerheter i den 
uppskattade livslängden. Trots att 
omfattande forskning har bedrivits 
inom samtliga kategorier och del-
områden inom utmattning återstår 
flera frågor att klargöra (Schütz, 
1996). En av dem är lastens verk-
liga fördelning och betydelsen av 
variabel spänningsvidd.

Forskningen i anslutning till Bro 
över Söderström har i huvudsak be-
handlat lastens egenskaper och dess 
inverkan på konstruktionen. I An-
dreas Anderssons licentiatuppsats 
(Andersson, 2009) studeras olika 
teoretiska modeller för lasten och 
deras inverkan på den resulterande 
livslängden. I licentiatuppsatsen Le-
ander (2010) har metoder för mät-
ning och utmattningsutvärdering 
baserat på uppmätta spänningar 
studerats. Syftet med båda studi-
erna har varit att göra en realistisk 
uppskattning av spänningsvariatio-
nerna i bron. Istället för standar-
diserade spänningskollektiv, som i 
BSK 07 karakteriseras av kollektiv-
parametern och i Eurokoden med 
skadeekvivalensfaktorer, utnyttjas 
simulering och mätningar för att 
återskapa de verkliga kollektiven 
och deras fördelningar.

Teoretiska studier
I licentiatuppsatsen Andersson 
(2009) har utmattningskapaciteten 
för samtliga fyra broar angivna i 
Figur 1 studerats. Lasten model-
leras med tre olika metoder. I me-
tod 1 beaktas ett typiserat spän-
ningskollektiv enligt BSK 07 med 
en kollektivparameter av κ = 2/3 
och en dimensionerande spännings-
vidd beräknad för standardiserade 
tåglaster enligt Banverket (2005). I 
metod 2 har en delskadesummering 
utförts enligt Palmgren–Miners 
delskadehypotes med beaktande av 
en uppskattad lasthistorik på bron. 
Summeringen görs för samma stan-
dardiserade laster som i metod 1. 
I metod 3 görs en Monte Carlo-
simulering av trafiklastens egen-
skaper för att skapa en statistisk 
lastmodell. Spänningskollektivet 
beräknas med rainflow-analys och 
utmattningskontrollen görs enligt 
Palmgren–Miners delskadehypotes.
Samtliga lastmodeller appliceras 
på en tredimensionell FE-modell 
av Bro över Söderström. Modellen 
är uppbyggd med tredimensionella 
balkelement i det kommersiella 
programmet SOLVIA03.

Mätningar
En omfattande mätningskampanj 
har utförts av avdelningen för Bro-
byggnad vid KTH för att verifiera 
resultatet av de teoretiska studierna 
och ytterligare undersöka brons 
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verkningssätt. Mätsystemet och 
utvärderingen av resultatet är be-
skrivna i detalj i Leander (2008) 
och i Leander (2010).

Mätningarna startade somma-
ren 2008 och har sedan dess pågått 
kontinuerligt med några kortare 
uppehåll. Det ursprungliga mätsys-
temet omfattade 56 trådtöjnings-
givare och fem accelerometrar. 
Töjningsgivarna placerades med 
intentionen att nominella töjningar 
skulle mätas, fria från lokala spän-
ningskoncentrationer från knut-
punkter och förändringar i geome-
trin. Figur 5 visar en tvärsektion 
av överbyggnaden och några av 
givarnas positioner angivna. Efter 
installationen genomfördes en kali-
breringsmätning med en känd last i 
form av ett Rc6-lok.

Produkten av mätsystemet är 
uppmätt töjning över tiden. Med 
Hooke’s lag räknas töjningarna om 
till spänningar som med hjälp av 
rainflow-analys ger ett spännings-
kollektiv.

Stor möda har lagts på hante-
ringen av det uppmätta resultatet. 

Rutiner har utvecklats dels för 
att reducera analystiderna av den 
minst sagt omfattande datamäng-
den (ca 16 GB/dag), och dels för att 
statistiskt säkerställa kvaliteten på 
mätresultatet. Även rutiner för be-
stämning av tågpassagernas farter 
och axellaster har utvecklats.

Resultat
Några resultat från de teoretiska 
studierna och mätningarna är sam-
manfattade i Tabell 1 som beräkna-
de delskador. I Svenska standarder 
är gränsvärdet för delskadan lika 
med ett. Värden över ett indikerar 
således att gränsvärdet överskridits 
och konstruktionsdelens livslängd 
är uttömd. Beräkningarna är utför-
da med säkerhetsfaktorer och ut-
mattningshållfasthet enligt BSK 07.
I Tabell 1 ses att den ackumulerade 
delskadan för huvudbalkens 
flänsar är mindre än ett både i de 
teoretiska studierna och enligt 
mätningarna. Det överensstämmer 
också med inspektionerna då 
ingen utmattningsskada funnits 
på huvudbalkarnas f länsar. 

Ingen delskada redovisas för 
huvudbalkarnas liv då dessa 
positioner har tydliga sprickor och 
orsaken anses vara klarlagd.

För långbalkarna visar Tabell 
1 att höga delskador fås både i de 
teoretiska studierna och enligt mät-
ningarna. Några indikationer på 
skador har dock inte funnits under 
inspektionerna. Diskrepansen dis-
kuteras vidare i följande avsnitt. De 
kritiska sektionerna på långbalkar-
na är anslutningen mellan flänsen 
och slingerförbandets anslutnings-
plåt som i princip har samma ut-
formning som i Figur 4.

För tvärbalkarna ger de teo-
retiska studierna låga delskador 
medan mätningarna ger starka in-
dikationer på utmattningsskador. I 
samma positioner har indikationer 
på sprickor funnits vid inspektio-
nerna. I mätningarna har extrema 
spänningstoppar med olinjära 
egenskaper registrerats, något som 
inte kunnat efterliknas i de linjäre-
lastiska FE-modeller som utnyttjats 
vid de teoretiska studierna. Spän-
ningstopparna kan vara orsaken till 
sprickindikationerna.

Förbättringsåtgärder och  
fortsatta studier
En avstängning av Bro över Söder-
ström är inte acceptabel på grund 
av den höga trafikbelastningen på 
bansträckan. Brons kapacitet måste 
säkerställas åtminstone tills City-
banan är färdigställd, vilken skulle 
kunna avlasta bron under en even-
tuell reparation eller nybyggnad.

Sprickorna i huvudbalkens liv 
repareras genom slipning och åter-
uppbyggnad med svetsning. Sprick-
indikationerna i tvärbalkarna anses 
vara mer alarmerande. Tvärbalkar-
na är kritiska för brons kapacitet 
och propageringen av en spricka i 
dess underfläns definieras som last-
styrd, vilket medför en accelereran-
de propagering under last. Omfatt-
ningen av sprickindikationerna är 
dock inte klarlagd ännu. Genom att 
skapa en jämn radie i anslutningen 
mellan tvärbalkens underfläns och 
vindförbandets anslutning kan 

Konstruktionsdel Teoretiska studier Mätningar Inspektioner
 Metod 2 Metod 3
Huvudbalkar
– Flänsar 0,05 0,5 0,8 Inga indikationer
– Liv – – – Sprickor
Långbalkar 8 11 9 Inga indikationer
Tvärbalkar 0,4 0,5 7 Indikationer

Tabell 1. Ackumulerad delskada för perioden 1951 – 2008.
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Figur 5. Tvärsektion genom överbyggnaden med positionen för några av 
givarna visade. Positioner A1–A3 avser accelerometrar. I övrigt används 
trådtöjningsgivare.
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ner t.ex. Hobbacher (2007) finns 
stöd för samtliga nämnda metoder.

För långbalkarna fås beräk-
ningsmässigt en väldigt hög delska-
da, något som inte avspeglas i den 
verkliga konstruktionen. Diskre-
pansen tros bero på begränsningar i 
beräkningsmetoderna. Hanteringen 
av egenspänningar kan vara en or-
sak, val av förbandsklass en annan. 
Eventuellt skulle en brottmekanisk 
analys med beaktande av egenspän-
ningsfältet vid svetsen kunna vara 
en mer realistisk beräkningsmodell. 
Eventuellt kommer även de svetsa-
de knutpunkterna på långbalkarna 
att bearbetas för att minska spän-
ningskoncentrationerna.

SAMVERKANSBROAR

Den viktigaste åtgärden för att 
säkerställa brons kapacitet är regel-
bundet återkommande inspektio-
ner av kritiska anslutningspunkter. 
Några av tvärbalkarna har utrus-
tats med ett övervakningssystem 
bestående av s.k. sprickgivare och 
en larmfunktion via SMS.
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Läs mer på Internet/Referenser
http://web.byv.kth.se/~johnlea/SBLit.pdf 

Författarnas e-post
john.leander@byv.kth.se 
andreas.andersson@byv.kth.se

spänningskoncentrationen i de kri-
tiska punkterna reduceras.

Nominella spänningar kan inte 
användas för att verifiera en lokal 
åtgärd för att minska spännings-
koncentrationen. Någon lokal 
metod för spänningsberäkning 
erfordras som till exempel geome-
trisk spänning (hotspot-spänning), 
notch-spänning eller en brottme-
kanisk studie. Dessa metoder stöds 
dock inte av BSK 07, däremot ger 
Eurokoden EN 1993-1-9 stöd för 
beräkning av geometrisk spänning 
(hotspot-spänning). Som analys-
metod nämns även ”skadetålighet” 
vilket implicit kan avse brottmeka-
nik. I andra rådgivande publikatio-


