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SAMMANFATTNING  

Ballastfria spår har på senare tid börjat byggas i allt större utsträckning. En anledning till detta är 
höjda krav på järnvägstransporter. Ett ballastfritt spår är ofta utformat som en långsträckt 
betongplatta på mark som för ned lasten från rälerna till underbyggnaden. I nuläget saknar Sverige 
dimensioneringsprinciper för ballastfria spår. Principerna är redan etablerade i andra länder men 
behöver inordnas för svenska förhållanden.  

År 2012 gjorde regeringen bedömningen att en ny stambana för snabbtåg bör byggas. För detta 
ändamål har Trafikverket utarbetat en ny teknisk systemstandard för höghastighetsbanor. De 
traditionella ballasterade spåren är inte optimerade för höga hastigheter. Trafikverkets nya 
systemstandard förutsätter därför att stora delar av den nya stambanan utförs med ballastfritt spår. 

Syftet med detta examensarbete är att studera dimensionering med hänsyn till det statiska beteendet 
hos ballastfria spår och skapa en grundläggande förståelse för spårreaktioner. Med hjälp av 
handberäkningar och datorstödda metoder undersöks elementärfall av belastningar samt sambandet 
mellan plattans erforderliga böjstyvhet och underbyggnadens styvhet. 

Handberäkningsmodeller som antas i detta arbete är bland annat Winklerbäddmodellen och diverse 
vedertagna tvärsnittsmodeller. De datorstödda metoderna som används är FEM-programmet 
BRIGADE/Plus och BEM-programmet BE-platte. I BRIGADE/Plus används en tvådimensionell modell 
där marken modelleras som ett elastiskt underlag. I BE-platte används en tredimensionell modell med 
en markmodell enligt Winklerbäddmodellen. Resultaten från de olika metoderna kontrolleras mot 
varandra för att verifiera erhållna resultat.  

Sambandet mellan elasticitetsmodul i plattornas underlag, plattjocklek och lastreaktioner 
åskådliggörs i diagram samt tvärkraftstabell i kapitel 4. Beräkningsmodellernas beteende diskuteras 
och jämförs i kapitel 5.  

 

Nyckelord: Ballastfritt spår, Statisk analys, Dimensioneringsmetoder, FEM, BEM, Winklerbädd  
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ABSTRACT 

Recently slab tracks have been built more frequently, among other things due to an increasing 
demand on rail transport. A slab track is often designed as a continuous concrete slab on grade that 
carries down the load from the rails to the substructure. At present, Sweden lacks design principles 
for slab tracks. Principles are established in other countries but must be adapted to Swedish 
conditions. 

In 2012 the Swedish government made the assessment that a new mainline for high-speed trains 
should be built. For this purpose, the Swedish Transport Administration prepared a new technical 
standard for high-speed tracks. Traditional ballasted tracks are not optimized for high speed trains 
and therefore the new standard requires large parts of the new mainline to be built with slab track.  

The aim of this thesis is to study the design of slab tracks with respect to their static behavior and 
create a fundamental understanding of force reactions acting on them. For elementary load cases the 
relation between required slab bending stiffness and the stiffness of the substructure will be 
investigated using hand calculations and computer-assisted methods. 

Models for hand calculation adopted in this work include the Winkler-bed model and various 
conventional cross-sectional models. The computer-assisted methods used are FEM software 
BRIGADE/Plus and BEM software BE-Platte. In BRIGADE/Plus the models are two-dimensional and the 
soil is modeled as an elastic base. In BE-Platte the models are three-dimensional and the soil is 
modeled according to Winkler-bed model. The results of the various methods are cross-checked 
against each other to verify the results obtained. 

The relationship between the modulus of elasticity of the subsoil, plate thickness and load reactions is 
illustrated in charts and a shear force table in Chapter 4. The behavior of the calculation models is 
discussed and compared in Chapter 5. 

 

Keywords: Slab track, Static analysis, Design methods, FEM, BEM, Winkler-bed 
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1 INLEDNING   

 

1.1 Bakgrund 

Höjda krav på järnvägstransporter har lett till att nya system för järnvägsspår utvecklats. De nya 
systemen skiljer sig från konventionella ballasterade spårsystem i materialval och uppbyggnad. Den 
nya spårtypen benämns ofta ballastfritt spår eller på engelska slab track. Ordet slab betyder platta 
och syftar på den del av spåröverbyggnaden, ofta en betongplatta, som för ned lasten från rälerna till 
underbyggnaden. (Paixão, Fortunato, & Antunes, 2009) 

Trafikverket har på uppdrag av regeringen utrett det svenska transportsystemets behov av ökad 
kapacitet. Utredningarna påvisade bland annat ett stort behov av att effektivisera Sveriges 
järnvägsnät. År 2012 gjorde regeringen bedömningen att en ny stambana för snabbtåg bör byggas. 
(Regeringen, 2012) För detta ändamål har Trafikverket utarbetat en ny teknisk systemstandard för 
höghastighetsbanor (250-320km/h) i vilken ballastfritt spår är byggmetoden i fokus (Trafikverket, 
2014). 

De senaste 20 åren har den konventionella ballastjärnvägen i Sverige dimensionerats för maximala 
hastigheter av 250 km/h (Trafikverket, 2013). Optimering av spårens prestanda har uppnåtts genom 
modifiering av dess komponenter. Banöverbyggnaden hos ett ballasterat spår består av räler infästa 
på sliprar som i sin tur packats i ballast. (Bezin, 2010) Som banöverbyggnad vid anläggning av 
ballastfria spår används istället långsträckta betongplattor med eller utan ingjutna sliprar. Sliprar kan 
utföras i exempelvis stål eller betong. Ballastfria system har fördelar som högre stabilitet, markant 
längre livslängd samt mindre underhållsbehov. (Nyqvist, 2010) 

I nuläget saknas vedertagna principer för dimensionering av ballastfria spår i Sverige. Principerna är 
redan etablerade i andra länder men behöver inordnas för svenska förhållanden. Under det 
kommande arbetet med de svenska höghastighetsbanor, som nu planeras, är det dock troligt att 
sådana principer kommer att behöva utarbetas. Avsikten med denna rapport är att ta ett steg på 
vägen med det arbetet. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att: 

- För elementärfall av belastningar på ballastfria spår utreda vilka spårreaktioner som kan bli 
dimensionerande och på vilket sätt de kan påverkas genom att justera spårparametrar. 
Parametrar som undersöks är plattjocklek och underbyggnadens styvhet. 

- Baserat på ovanstående punkt undersöka sambandet mellan underbyggnadens styvhet och 
erforderlig böjstyvhet i plattan. 

- Föreslå vilka dimensioneringssteg som kan behöva beaktas samt hur dessa kan utföras med 
hjälp av datorstödda metoder kontrollerade mot handberäkningar.  
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1.3 Metoder 

De metoder som används i projektet är: 

- Studier av litteratur samt beräkningsexempel för att förstå vedertagna beräkningsmodeller. 

-  Beräkningar som kontrolleras mot varandra för att verifiera erhållna resultat: 

o Handberäkningar med stöd i datorprogrammen Microsoft Excel och Mathcad. 

o Tvådimensionella FEM-beräkningar i datorprogrammet BRIGADE/Plus. 

o Tredimensionella BEM-beräkningar i datorprogrammet BE-Platte. 

1.4 Avgränsningar 

Detta arbete avser inte att utforma några kompletta dimensioneringsanvisningar utan endast att 
skapa en grundläggande förståelse för den statiska dimensioneringen av ballastfria spår. Arbetet 
fokuserar på dimensionering av den långsträckta platta som ska föra ned lasten av passerande tåg 
från rälerna till underbyggnaden. Vissa förenklingar görs: 

- Endast statisk analys behandlas. 

- Utmattning beaktas ej. 

- Effekter från varierande luftfuktighet och temperaturrörelser i spårets olika delar beaktas ej. 

- Beräkningar som utförs i arbetet avser att illustrera grundläggande principer för 
dimensioneringen men är inte kopplade till ett specifikt spårsystem. 

- Dimensionering avser den spårtyp som byggs med kontinuerlig böjstyv platta på elastiskt 
underlag. 

- Exempelvärden för indata erhålls genom gällande normer, aktuell litteratur och i vissa fall 
antaganden. Hur värden har erhållits anges i del 3.4.  

- Ingen hänsyn tas till räler och infästningar. 

- Markförhållanden förenklas beroende på beräkningsmetod (FEM, BEM eller 
handberäkningar). De förenklingar som görs redovisas i respektive metodbeskrivning. 

- Spårplattors globala beteende approximeras med linjärelastiska modeller. 

- Analyser avser tvärkrafter i spårplattans längsgående riktning samt moment kring plattans 
tvärgående axel.  

1.5 Mål 

Målet med detta examensarbete är att undersöka de krafter och reaktioner som påverkar en 
spårkonstruktion samt att lägga grund för vidare standardisering av tillvägagångssättet vid 
dimensionering av ballastfria spår.  
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2 TEORI 

I detta kapitel behandlas de informationskällor och arbetsmetoder som beaktats under arbetet med 
denna rapport. Inledande återges i korthet de transportpolitiska mål samt ett utdrag ur det 
kunskapsunderlag som Sveriges regering skall besluta efter i de frågor som avser transportpolitiken. 
Här diskuteras även några viktiga miljöaspekter kopplade till ballastfria spår.    

 

2.1 Transportpolitiska mål 

Sveriges övergripande transportpolitiska mål är "att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.” Det 
övergripande målet ska nås utan att andra värden som miljö, hälsa och säkerhet äventyras. 
(Trafikanalys, 2014)  

Enligt Trafikanalys har resandet ökat dramatiskt de senaste 50 åren. Anledningarna uppges bland 
annat vara ekonomisk tillväxt samt befolkningsökning. Fortsätter denna trend uppskattar Trafikanalys 
att trafikflödet år 2030 kommer att ha ökat med 70 procent jämfört med 2005. En sådan ökning av 
trafikflödet ställer höga krav på ökad transportkapacitet. (Trafikanalys, 2010) 

Ett av regeringens nationella energipolitiska mål för 2020 är att ha en 20 procent mer effektiv 
energianvändning jämfört med 2008. Målet ställer krav på energieffektiviteten hos de transportmedel 
som det rustas för i Sverige. Enligt Energimyndighetens publikation ”Energiindikatorer 2013” är 
tågtransporter mer energieffektiva än vägtransporter både när det gäller persontransport och 
godstransport. (Energimyndigheten, 2013) 

Tillväxten i Sveriges storstäder har medfört att järnvägsnätet fått ett ökat kapacitetsbehov. För att 
främja en hållbar utveckling görs nu planer om att koppla samman storstäder och större orter med 
höghastighetsnät. (Trafikverket, 2013) Snabba tåg med få stopp kan dessutom erbjuda ett mer 
miljövänligt och konkurrenskraftigt alternativ till inrikesflyget. (Regeringen, 2012) 
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2.2 Miljö 

2.2.1 Klimateffekter 

I statens offentliga utredning av höghastighetsbanor uppskattas skillnaden i klimateffekter mellan 
utbyggnad av höghastighetsbanor och ett nollalternativ där ingen förändring görs. Övergång från 
andra trafikslag till tågresor uppskattas generera en minskning av den svenska transportsektorns 
koldioxidutsläpp på omkring en miljon ton per år. En sådan minskning motsvarar cirka 7,5% av 
transportsektorns nuvarande utsläpp.  

I samma utredning bedöms även minskningen i energiförbrukning för person- och godstransport om 
utbyggnaden genomförs. Minskningen bedöms bli cirka 1350GWh respektive 2440GWh per år för 
person- respektive godstransport. Den uppskattade minskningen avser endast framdrift av 
transportslagen. Beaktas även byggnation, drift, underhåll, tillverkning och skrotning kommer 
minskningen dock att vara mindre. (SOU 2009:74, 2009) 

2.2.2 Ljudmiljö 

Ballastfria spår ger upphov till en högre bullernivå än ballasterade spår. En anledning till detta är att 
en större andel av genererat fordonsbuller reflekteras från spårplattan. Ballasterade spår har en 
jämförelsevis bättre ljudabsorption på grund av ballasten. (Paixão, Fortunato, & Antunes, 2009) 

Det är inte bara spårets utformning som potentiellt kan öka bullernivån kring höghastighetsbanor i 
jämförelse med konventionella banor. Även den höjda hastigheten i sig innebär en ökning av bullret 
samt en förändring i bullerfrekvensen. Den planerade utbyggnaden av höghastighetsbanor jämfört 
med nollalternativet bedöms enligt SOU 2009:74 kunna förvärra ljudmiljön för de boende kring 
befintliga banor som i dagsläget redan störs av bullret. Bulleråtgärder kommer enligt utredningen att 
bli nödvändiga för att reducera omgivningsbuller från höghastighetsbanorna. (SOU 2009:74, 2009) 

2.2.3 Materialanvändning 

Ballast används för både ballasterade och ballastfria spår. Ett ballasterat spår utgörs till stor del av 
ballast som omger dess sliprar. Ballasten i ett ballasterat spår har en rörelsefrihet eftersom den ingår i 
ett obundet lager. Vid upprepad belastning ger rörelser i ballasten upphov till att dess korn nöts och 
bryts ned (Indraratna, Salim, & Rujikiatkamjorn, 2011). I ett ballastfritt spår används ballast 
huvudsakligen som en ingående komponent i bituminösa eller cementbundna lager. Eftersom 
ballasten är bunden är det inte troligt att nötning medges förutsatt att spårplattan är intakt. Detta 
innebär ett mindre ballastslitage i ett ballastfritt spår. 

Andra skillnader i materialval mellan ballastfritt och ballasterat spår är att en större mängd cement 
ofta används i ett ballastfritt spår. Vid cementens framställning används stora mängder energi. Denna 
energiåtgång bör vägas in i bedömningen av ballastfria spårs miljöpåverkan. 
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2.3 Höghastighet 

Frankrike, Spanien, Tyskland och Japan är länder som redan byggt ut höghastighetsnät. Japan är ett av 
de länder som ligger i framkant för utvecklingen. Där byggdes världens första järnväg för högre 
hastighet dimensionerad för 210 km/h. Den togs i drift 1964 och uppgraderades därefter till högre 
hastigheter. I Europa har höghastighetsnätet vuxit fram sedan början av 80-talet. (Trafikverket, 2010) 

Vad som definieras som höghastighetståg skiljer sig mellan olika källor. Troligtvis beror detta delvis på 
variationer mellan regler i olika länder och organisationer. Dessutom är det tänkbart att vad som 
anses vara hög hastighet ökar med den tekniska utvecklingens framsteg. Enligt EU finns tre olika 
kategorier av höghastighetsbana. Den kategori på vilken högst krav ställs, kategori I, dimensioneras 
för maximala tåghastigheter på över 250km/h. Kategori I avser banor som särskilt konstruerats för 
höghastighetståg. (Transportstyrelsen, 2008) De höghastighetsbanor som nu planeras i Sverige har en 
största tillåtna hastighet av 320km/h (Trafikverket, 2014). 

Höga hastigheter ställer stora krav på banans tekniska och geometriska utformning. Framförallt är 
höghastighetsspåren i förhållande till de konventionella spåren relativt raka i sin geometri med större 
horisontal- och vertikalradier. Vid kuperad terräng används oftast lösningar som skärningar, tunnlar 
och långa broar (se figur 2.1 och 2.2). Med hänsyn till buller och vibrationer från snabbtåg dras 
järnvägssträckningen sällan bland tätbebyggelse. Undantaget är för städer där tåg ska stanna. (SOU 
2009:74, 2009) 

 

Figur 2.1 – Skiss av kuperad terräng (SOU 2009:74, 2009) 

 
Figur 2.2 – Skiss av kuperad terräng med små höjdskillnaderna (SOU 2009:74, 2009) 
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2.4 Ballasterade spår 

Majoriteten av alla järnvägsspår i Europa vilar idag på ballast (Clouteau & Kaynia, 2007). I 
banöverbyggnaden för ett ballasterat spår är räler fästa på sliprar som i sin tur packats i ballast. 
Rälerna utförs i stål och deras grovlek styr i hög grad vilken fordonsbelastning spåret klarar av. 
Sliprarna kan utföras både i trä och betong men för större banor används nästan uteslutande 
betongsliprar eftersom de klarar en högre belastning. Ballastens kornstorlek kan variera något, men 
på större banor används oftast makadam, delvis för att den stora kornstorleken ger god stadga, delvis 
på grund av dess dränerande egenskaper. (Järnväg.net, 2001) Uppbyggnaden av ett ballasterat spår 
medger rörelse vilket innebär att vissa differentiella sättningar kan ske längs spåret utan att det går 
till brott (Indraratna, Salim, & Rujikiatkamjorn, 2011). Principiell uppbyggnad av ballasterat spår visas i 
figur 2.3. 

 

 

Figur 2.3 - Principiellt spårstruktur av ballasterat spår i längsgåenderiktning (Esveld, Modern Railway 
Track - Second Edition, 2001) 

Ballasterade spår måste kontinuerligt underhållas för att det avsedda spårläget ska bibehållas. 
Svenska spårs avvikelse från idealläget regleras av Trafikverket. Spårläget regleras både relativt 
spårets egen centrumlinje i längsgående riktning samt med absoluta koordinater i SWEREF 99 som är 
ett svenskt geodetiskt referenssystem. Spårets relativa läge har stor inverkan på dynamiska 
fordonsbelastningar som påskyndar dess nedbrytning. (Trafikverket, 2014)  
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Spårriktning med ballastpackning är en av de underhållsmetoder som används för att korrigera 
spårlägen för ballasterade spår världen över. Denna metod innebär att spåret lyfts upp och ballast 
skjuts in under dess slipers. Metoden är effektiv men medför ett visst slitage på ballasten. Efter 
upprepade packningar blir ballasten till sist så utsliten att den måste bytas ut för att fylla nödvändiga 
funktioner avseende spårets dränering och stadga. (Indraratna, Salim, & Rujikiatkamjorn, 2011) 

Låghastighetståg har länge trafikerat ballasterade spår världen över utan några större problem. I 
länder där ballasterade spår trafikerats av höghastighetståg har spåren visat en tendens till ökat 
underhållsbehov. Detta beror på att sättningar och nedbrytning av spåret ökar med de passerande 
tågens hastighet. (Clouteau & Kaynia, 2007) 

Återkommande problem med ballasterade spår anses bland annat vara:  

- problem med ballast som på grund av sönderdelning förorenas av finmaterial och därför 
måste bytas ut, 

- stabilitetsproblem under vibrationer vid höga hastigheter, 

- problem med stabiliteten i sidled då sidkrafterna blir för stora. 

 (Paixão, Fortunato, & Antunes, 2009)  
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2.5 Ballastfria spårs egenskaper 

De ballasterade spåren är inte optimerade för höghastighetståg, därför förutsätts att de spår som 
skall dimensioneras för höga hastigheter i Sverige skall vara ballastfria. Enligt Trafikverkets nya 
systemstandard för höghastighetsbanor skall en ny järnvägssträckning utföras med ballastfritt spår 
där hastigheten är större än 200 km/h. (Trafikverket, 2014) 

Vid en internationell konferens i Urbana, Illinois, 2009 behandlades bärigheten hos en rad olika 
konstruktioner inom infrastruktur. I sammanfattande material från konferensen anges anledningar till 
att ballastfria spår börjat användas istället för ballasterade vid byggnation av höghastighetsbana. 
Några av de angivna anledningarna är att det ballastfria spåret kan ge fördelar som: 

- Ökad stabilitet, vilket leder till 

o ökad passagerarkomfort samt 

o möjlighet till högre tåghastigheter. 

- Längre livslängd. 

- Mindre underhåll vilket i sin tur innebär 

o ökad tillgänglighet för passagerare eftersom färre avbrott på spårets drift blir 
nödvändiga samt 

o lägre totala livscykelkostnader för ballastfria spår. 

(Paixão, Fortunato, & Antunes, 2009) 

 

Några nackdelar med ballastfria spår är: 

- dålig anpassningsförmåga till större sättningar i underbyggnaden, 

- övergångar mellan ballastfria och ballasterade spår kräver stor precision och uppmärksamhet, 

- försämrad ljudmiljö på grund av att en stor andel av genererat fordonsbuller reflekteras från 
spårplattan, 

- högre anläggningskostnader. 

(Esveld, 2001) 
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2.6 Utformning av ballastfria spår 

I sin bok Modern Railway Track kategoriserar Dr. Coenrad Esveld de befintliga typerna av 
konstruktionslösningar som används för ballastfria spår. Spårens böjstyvhet påverkas av vald lösning. 
Den mest grundläggande skillnaden mellan konstruktionslösningarna enligt Esvelds indelning är att 
varje räl antingen kan vara upplagd på separata stöd eller vara kontinuerligt stödd på spårplattan.  

- Om spåret utförs med separata stöd kan sliprar användas. Dessa kan antingen  

o placeras på toppen av plattan eller 

o  gjutas in i den.  

- Om spåret utförs med separata stöd utan sliprar kan spårplattan antingen  

o utgöras av prefabricerade delplattor eller  

o vara platsgjuten.  

- Om rälerna istället stöds kontinuerligt på spårplattan kan rälerna antingen vara  

o ingjutna i plattan eller  

o ha kontinuerligt stöd med separata infästningar. 

Esveld framhåller vidare att ballastfria spårsystem med en låg böjstyvhet är helt och hållet beroende 
av underlagets styvhet och bärförmåga. En platta utan verksam momentarmering kan stå emot ett 
mycket begränsat böjmoment och nedböjningen måste därför istället begränsas av underlaget. Om 
plattan däremot är armerad får den en böjstyvhet som gör att den kan fungera som en bro över 
sättningsbenägna eller deformerade delar av underbyggnaden. Med detta menar Esveld att det finns 
två principiella verkningssätt för ett ballastfritt spårsystem. Antingen har plattan en betydande 
böjstyvhet eller så anläggs spåret på ett underlag fritt från differentiella sättningar. Idag, menar 
Esveld, utformas de flesta systemen enligt den senare principen. (Esveld, 2001) 

 

2.7 System för ballastfria spår 

I denna del redovisas utformningen för tre av de ballastfria spårsystem som idag används 
internationellt. Systemen som redovisas verkar enligt den princip som erfordrar styv underbyggnad. 
Två av systemen som redovisas är tyska, nämligen Rheda-systemet och Züblin-systemet. 
Avslutningsvis redovisas utformningen för ballastfritt spår på de japanska Shinkansen-banorna. 
Redovisade system jämförs sedan med utformningen för ett system utfört med böjstyv spårplatta 
direkt på mark. 

2.7.1 Rheda-systemet 

Överbyggnaden för Rheda-systemet har utvecklats kontinuerligt sedan 1970. Systemet kännetecknas 
bland annat av att prefabricerade betongsliprar förankras i en platsgjuten betongplatta. 
Ursprungligen användes ett tråg av betong där så kallade monosliprar gjöts in. En monosliper är en 
konventionell sliper gjuten i ett stycke, detta innebär att två räler är upplagda på samma sliper.  
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Denna typ av system kunde resultera i en styv platta förutsatt att den armerades tillräckligt. Rheda-
systemen har sedan dess antagit nya former och verkningssätt. Den senaste utvecklingen är systemet 
Rheda 2000 där varje sliper delats upp i två tvillingslipers som sammankopplats till ett 
filigranelement. Betongtråget har eliminerats till förmån för en ökad verksam tvärsnittsarea. Dessa 
optimeringar av spårets design har inneburit en avsevärd reduktion av spårsystemets totala 
konstruktionsdjup.  

Rheda 2000 är dock inte ett styvt system eftersom armeringen är placerad mitt i plattan och dess 
huvudfunktioner är att behärska sprickbredder samt att överföra sidokrafter. Detta innebär att 
överbyggnaden för Rheda 2000-systemet måste utföras på sättningsfritt underlag. (Esveld, 2001) 

RAIL.ONE, leverantören bakom systemet, visar i sin broschyr att lagerföljden underifrån kan se ut på 
följande vis: 

- undergrund,  

- frostskydd,  

- hydrauliskt bundet lager,  

- platta av betong hållfasthetsklass C30/37 med longitudinella och tvärgående 
armeringsstänger av diametern 20 mm placerade mitt i plattan, 

- tvillingsliprar med räler befästa ovanpå är ingjutna i plattan.   

Uppbyggnaden återges i figur 2.4. 

 

Figur 2.4 - Principiellt tvärsnitt av Rheda 2000-systemet (RAIL.ONE, 2011) 
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2.7.2 Züblin-systemet 

Züblin-systemet började utvecklas år 1974. Systemet var avsett att kombinera en hög nivå av 
mekanisering med låga arbetskostnader och en hög tidseffektivitet i utförandet av anläggningen. 
Resultatet blev en metod där en kontinuerlig platta i platsgjuten betong utförs med en rad nya, för 
ändamålet utvecklade, metoder och maskiner.  

Armeringen är placerad under det neutrala lagret vilket ger plattan en viss böjstyvhet. Böjstyvheten 
kan ökas genom en ökning av plattjocklek och armeringsmängd. Detta innebär att plattan kan utföras 
som böjstyv i de områden där markens bärförmåga är osäker. Armeringens huvudfunktion är dock att 
behärska sprickor i plattan. Plattan anläggs därför oftast på en betongbank med underliggande 
frostskyddslager. Detta ger underlaget en ökad styvhet. Principiell uppbyggnad av Züblin-systemets 
uppbyggnad visas i figur 2.5. 

 

Figur 2.5 - Principiellt tvärsnitt av Züblin-systemet (Esveld, 2001) 
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2.7.3 Shinkansen slab track 

På ballastfria delar av höghastighetsbanan Shinkansen i Japan anläggs spårplattorna ovanpå en 
betongbank med uppstickande cylindrar som håller plattorna på plats. Själva plattorna är 4,95m långa 
och utgörs av prefabricerad förspänd betong, se figur 2.6. (Esveld, 2001) 

 

Figur 2.6 - Principiell uppbyggnad av Shinkansen slab track (Esveld, 2001) 
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2.7.4 Böjstyv spårplatta på mark 

Ett alternativ till att förstyva spårplattors underlag enligt ovan beskrivna system är att öka 
spårplattans egen böjstyvhet. För att öka en spårplattas böjstyvhet används momentarmering. I icke 
böjstyva plattor placeras centrisk armering för att behärska sprickor till följd av krympspänningar. I en 
böjstyv platta används istället momentarmering. (Esveld, 2001) Momentarmeringen bör, för att bli 
verksam, placeras på avstånd från plattans centrumlinje. Plattan kan utföras som ett dubbelarmerat 
tvärsnitt enligt figur 2.7 eftersom den vid belastning utsätts för både positivt och negativt moment. 
Vid exempelberäkningar i detta arbete avses böjstyva spårplattor.  

 

Figur 2.7 Jämförelse mellan platta på styvt underlag (t.v.) och dubbelarmerad böjstyv platta (t.h) 
(Esveld, 2001) 
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2.8 Svenska lastmodeller 

I Trafikverkets tekniska systemstandard anges vilka lastmodeller som ska användas för 
dimensionering av ballastfria spår i Sverige. Dessa innefattar lastmodeller för snabba regionaltåg med 
22,5 tons axeltryck och en hastighet på 200 km/h, samt lastmodeller för lättare höghastighetståg med 
17 tons axeltryck och en hastighet på 320 km/h. (Trafikverket, 2014) I Eurokod 1 anges hur dessa 
lastmodeller är utformade, där anges bland annat maximalt och minimalt avstånd mellan två axlar 
respektive mellan två boggier för olika tågtyper (se figur 2.8). (SIS, 2007) 

 

Figur 2.8 - Lastmodell av personvagnar i höghastighetståg enligt Eurokod 1 
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2.9 Regionala beräkningsmodeller 

De beräkningsmodeller som används för att beräkna tvärsnittsrespons i en konstruktion kallas 
regionala modeller. Regionala modeller för betongtvärsnitt utsatta för böjande moment  beskrivs i 
Björn Engströms kompendium ”Beräkning av betongkonstruktioner”. Vilka egenskaper ett 
betongtvärsnitt har beror på dess utformning samt den belastning det utsätts för. 
Tvärsnittsresponsen delas in i tre funktionsstadier, dessa illustreras i figur 2.9. De första två stadierna 
avser tvärsnittsrespons i bruksgränstillstånd och det sista beskriver brottgränstillstånd. I stadium I, då 
tvärsnittet är osprucket, antas både betongen och armeringen ha elastisk respons i såväl tryckt som i 
dragen zon. I stadium II då tvärsnittet är sprucket men ännu inte i någon del har plasticerat 
försummas inverkan av dragen betong under det neutrala lagret, i övrigt förutsätts tvärsnittet ha 
elastisk respons. I stadium III, eller brottgränstillstånd, försummas inverkan av dragen betong. 
Dessutom kan beräkningar i  brottgränstillstånd utföras med förenklat tryckblock, detta illustreras i 
figur 2.10. (Engström, 2007)                

 

Figur 2.9 - Funktionsstadier vid böjning av armerade betongtvärsnitt (Engström, 2007) 

   

Figur 2.10 - Jämförelse av beräkningsförutsättningar för momentberäkningar vid användande av 
noggrann metod respektive rektangulärt tryckblock. (Engström, 2007) 
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2.10 Globala beräkningsmodeller 

För att analysera övergripande verkningssätt och beräkna dimensionerande reaktioner i en 
konstruktion används globala beräkningsmodeller. Ett exempel på en global modell är en linjärelastisk 
statiskt obestämd balk med givna förenklade stödvillkor och en given belastning. Den linjärelastiska 
balkens moment respektive tvärkraft kan efter beräkning presenteras i relativt enkla diagram. Vid 
dimensionering är det viktigt att förstå att den linjärelastiska balken liksom alla andra 
beräkningsmodeller är en förenklad bild av verkligheten. Därför bör konstruktörer i varje verklig 
dimensioneringssituation jämföra erhållna slutresultat från modellen med den verkliga 
konstruktionen för att bedöma rimligheten i olika antaganden. Slutligen bör konstruktören försäkra 
sig om att antaganden som görs i beräkningar är på säker sida (konservativa). (Engström, 2007) 

Enligt Eurokod 2 får linjärelastisk analys användas för att bestämma kraftfördelning för konstruktioner 
i såväl brottgränstillstånd som bruksgränstillstånd. Med hjälp av linjärelastiska modeller får alltså 
snittkrafter beräknas. 

För mer noggrann beräkning behöver dock en linjärelastisk modell förfinas för att ge ett resultat som 
bättre överensstämmer med den verkliga konstruktionen. Ett exempel på detta är när sprickor bildas i 
delar av en betongkonstruktion. Böjstyvheten för konstruktionen reduceras då i de spruckna delarna 
vilket leder till en omfördelning av momentet och en ökad nedböjning. En förenklad metod för 
förfining av linjärelastiska beräkningsmodeller för betongkonstruktioner är linjärelastisk analys med 
begränsad omfördelning. Metoden beskrivs i ”Svenska betongföreningens handbok till Eurokod 2” 
och går ut på att momentet med det största absolutbeloppet i en statiskt obestämd konstruktion 
reduceras med en procentuell andel. För att jämviktsvillkoren fortfarande ska vara uppfyllda beräknas 
sedan nya värden för övriga maximala moment. (Svenska Betongföreningen, 2010) 
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2.11 Markmodeller 

En enkel metod för att uppskatta kontakttrycket under en platta anlagd på mark är att anta Naviersk 
tryckfördelning. Metoden beskrivs i boken ”Plattgrundläggning” som givits ut av Svensk Byggtjänst 
och Statens geotekniska institut. Plattan förutsätts vara oändligt styv vilket innebär att kontakttrycket 
under plattan blir jämnt fördelat vid en centrisk last och rätlinjig vid lastexcentricitet. Vid behov av 
mer detaljerad information om krökning, moment och tvärkrafter som uppträder i en platta 
förespråkar boken dock att en elastisk bäddmodell istället antas. (Bergdahl, Ottosson, & Malmborg, 
1993) Winklerbäddmodellen är en sådan modell. 

Winklerbäddmodellen (utvecklad av Emil Winkler 1867) används ofta för att bedöma spårnedböjning. 
Modellen baseras på antagandet att kontakttrycket i gränssnittet mellan plattan och underlaget är 
proportionellt mot nedböjningen. Detta ger en ordinär differentialekvation som kan lösas 
matematiskt. (Lukkassen & Meidell, 2014) Med Winklerbäddmodellen tas hänsyn till att plattan inte 
har en oändlig böjstyvhet. Marken förenklas som en bädd av fjädrar på ett infinitesimalt 
centrumavstånd. Fjädrarna tillskrivs en fjäderkonstant uttryckt i tryck per enhetslängd av sättningen. 
Deformationen i två närliggande punkter antas vara helt oberoende av varandra (se figur 2.11). (Rao, 
2011) 

 

Figur 2.11 – Winklerbäddmodell med närliggande fjädrar oberoende av varandra 

En mer verklighetstrogen modell av marken får man om man tar hänsyn till samspelet mellan 
deformationen i närliggande punkter på markens plan (Fureby & Persson, 1989). Den typen av 
modeller dyker sällan upp i litteratur för spårdimensionering med handberäkningar. Detta kan bero 
på att en sådan modell är mycket svårhanterlig och tidskrävande att använda vid handberäkning. I 
datorprogram som använder sig av finita elementmetoden kan dock marken modelleras som ett 
kontinuerligt lager med en given elasticitetsmodul. 
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2.12 Datorstödda beräkningsmetoder 

2.12.1 Finita elementmetoden 

Finita elementmetoden (FEM) är en datorstödd metod för att lösa partiella differentialekvationer som 
är svårlösliga med enklare beräkningsmetoder. Metoden används bland annat för hållfasthetsanalys 
av datormodeller. Geometrin för en modell delas upp i mindre delar som kallas för finita element. De 
finita elementen är sammanslutna till varandra genom punkter som kallas för noder. Detta visas i 
figur 2.12. (Nilsson, 2014) 
 

 
Figur 2.12 – Finita element sammanslutna med noder 
 
I detta arbete används BRIGADE/Plus vilket är ett FEM-program som anpassats till att utföra 
strukturell analys av konstbyggnader. Programmet utför statiska och dynamiska analyser, automatisk 
hantering av rörliga fordonslaster, lastkombinationer och ickelinjära analyser. I enlighet med 
Eurokoder finns även fördefinierade laster, fordon och lastkombinationer. 

2.12.2 Boundary element method 

Boundary Element Metod (BEM) är i likhet med FEM en metod för att lösa partiella 
differentialekvationer. Geometrisk dataförberedelse är dock enklare med BEM än med FEM. Detta 
beror på en förhållandevis begränsad diskretisering av modellgeometrin i BEM: 

- för analyser i tre dimensioner sker diskretisering endast på ytan (i FEM diskretiseras hela 
volymen), 

- för analyser i två dimensioner sker diskretisering endast på kanterna. 

Detta medför färre linjära system i en BEM-modell vilket i sin tur leder till en reduktion av antalet 
ekvationer som skall lösas. Detta ger mer effektiva beräkningar eftersom mindre data behöver 
hanteras. (Chenga & Cheng, 2005) 
 
I detta arbete görs BEM-modellering i datorprogrammet BE-platte som erbjuder användaren en 
relativt enkel metod för att uppskatta lastreaktioner i just plattor. Programmet innehåller bland annat 
en applikation för Winklerbäddmodell vilken används i detta arbete. 
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3 METODER 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för de beräkningsmetoder som används i detta arbete. I del 
3.1 redovisas alla handberäkningar, även de som utförs för att erhålla indata till datorstödda 
metoder. De datorstödda metoderna som använts beskrivs i del 3.2 och 3.3. I del 3.4 anges och 
motiveras de parametervärden som används vid beräkningar. Samtliga globala analyser i detta arbete 
utförs linjärelastiskt. I del 3.5 anges vilka dimensionerande reaktioner som kontrollerats, hur 
kontroller utförts och vilka förenklingar som gjorts. 

 

3.1 Handberäkningar 

3.1.1 Winklerbäddmodell 

Den globala modell som antas för handberäkningar avseende plattors böjning i detta arbete är 
Winklerbäddmodellen. Kontakttrycket, q, angivet som en linjelast i gränssnittet mellan platta och 
mark, antas variera linjärt med nedböjningen, y, av plattan. Både q och y är funktioner av x, som är 
koordinaten i plattans längsgående riktning räknad från origo lokaliserat under punktlasten. Ingen 
hänsyn tas i denna modell till krafters variation över plattbredden (se figur 3.1 ).  

 

 

Figur 3.1 – Principskiss av Winklerbäddmodellen 

 

𝑞 = 𝑘𝑦      (1) 

där 𝑞 = 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘𝑡𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 [
𝑁

𝑚
] och 𝑦 = 𝑛𝑒𝑑𝑏ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝑚]. 

Från den elastiska linjens ekvation fås att nedböjningens fjärde derivata med avseende på x 
multiplicerat med tvärsnittets böjstyvhet är lika med lasten definierad med positiv riktning nedåt. I 
vårt fall belastas plattan underifrån av kontakttrycket (se figur 3.2).  
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Figur 3.2 – Jämviktsfigur av segment enligt figur 3.1 

 

𝐸𝐼 ∙
𝑑4𝑦

𝑑𝑥4
= −𝑞 

Lasten, q, substitueras mot ky enligt ekvation (1) och den bestämmande ekvationen blir: 

𝐸𝐼 ∙
𝑑4𝑦

𝑑𝑥4
= −𝑘𝑦 

Derivator av den bestämmande ekvationen ger tvärkraft, moment, lutning och nedböjning: 

𝑇𝑣ä𝑟𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡, 𝑉 = −𝐸𝐼 ∙
𝑑3𝑦

𝑑𝑥3     (2) 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡, 𝑀 = −𝐸𝐼 ∙
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2     (3) 

𝐿𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔, 𝜃 =
𝑑𝑦

𝑑𝑥
     (4) 

𝑁𝑒𝑑𝑏ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔, 𝑦.     (5) 

De enda vertikala laster som behöver beaktas för beräkning av moment, tvärkraft och nedböjning är 
de krafter vars utbredning skiljer sig från reaktionskraftens. Plattans egentyngd bidrar därför inte till 
någon böjning av plattan och behöver alltså inte beaktas vid denna beräkning. 

På grund av nedböjningens symmetri kring punktlasten fås att lutningen måste vara noll under 
punktlasten (i origo). Detta ger ett randvillkor. 

𝑉𝑖𝑑 𝑥 = 0 ä𝑟 𝜃 = 0     (Randvillkor 1) 

På grund av vertikal jämvikt och symmetri fås att om all last, q, under plattan från origo till positiv 
oändlighet adderas blir summan lika med halva punktlasten. Detta faktum ger ännu ett randvillkor. 

∫ 𝑞𝑑𝑥
∞

0
=

𝑃

2
       (Randvillkor 2) 
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I fallet oändligt lång platta med punktlast ger randvillkoren att nedböjningen kan skrivas som: 

𝑦 = 𝑒−𝛽𝑥(𝐶3 cos 𝛽𝑥 + 𝐶4 sin 𝛽𝑥)    (6) 

𝑑ä𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝐶3 = 𝐶4 = 𝐶 =
𝑃𝛽

2𝑘
 

𝑜𝑐ℎ  𝛽 = √
𝑘

4𝐸𝐼

4
  

(För härledning av ovanstående se Bilaga A)  

Efter derivering av (6) enligt (2)-(5) fås: 

𝑇𝑣ä𝑟𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡, 𝑉 = −
𝑃

2
𝑒−𝛽𝑥 cos 𝛽𝑥 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡, 𝑀 =
𝑃

4𝛽
𝑒−𝛽𝑥(cos 𝛽𝑥 − sin 𝛽𝑥) 

𝐿𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔, 𝜃 = −
𝑃𝛽2

2𝑘
𝑒−𝛽𝑥 sin 𝛽𝑥 

𝑁𝑒𝑑𝑏ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔, 𝑦 =
𝑃𝛽

2𝑘
𝑒−𝛽𝑥(cos 𝛽𝑥 + sin 𝛽𝑥) 

(Rao, 2011) 

Då fler punktlaster än en ska hanteras med Winklerbäddmodellen beaktas i detta arbete värsta 
lastfall som fås genom superposition mellan reaktioner från vardera punktlast, respektive från en av 
punktlasterna.  

3.1.2 Bäddmodul 

För att Winklerbäddmodellens beräkningar ska överensstämma väl med verkligheten krävs att ett 
rimligt värde för bäddmodulen, ks antas. Enligt rekommendationerna i boken ”Plattgrundläggning” 
används i denna rapport en formel utvecklad av Vesic 1961. Bäddmodulen används både som indata 
till BEM-modellen samt för att erhålla k i de globala handberäkningarna enligt Winklerbäddmodellen.  

𝑘𝑠 ∗ 𝑏 =
(0,65 ∗ 𝐸𝑗)

(1 − 𝑣2)
∗ [

𝐸𝑗 ∗ 𝑏4

𝐸𝑝𝑙 ∗ 𝐼𝑝𝑙
]

1
12

 

𝑑ä𝑟 𝑘𝑠 = 𝑏ä𝑑𝑑𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒𝑛 [
𝑁

𝑚3] 

𝑏 = 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔𝑝𝑙𝑎𝑡𝑡𝑎𝑛𝑠 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑 [𝑚] 

𝐸𝑗 = 𝑗𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 [
𝑁

𝑚2] 
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𝑣 = 𝑗𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑣ä𝑟𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙 [
𝑚

𝑚
] 

𝐸𝑝𝑙 = 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔𝑝𝑙𝑎𝑡𝑡𝑎𝑛𝑠 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 [
𝑁

𝑚2] 

𝐼𝑝𝑙 = 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔𝑝𝑙𝑎𝑡𝑡𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑟ö𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 [𝑚4] 

 För de globala handberäkningarna enligt Winklerbäddmodellen fås k enligt: 

𝑘 = 𝑘𝑠 ∗ 𝑏 [
𝑁

𝑚2] 

(Bergdahl, Ottosson, & Malmborg, 1993) 

3.1.3 Tvärsnittsmodeller 

I beräkningarnas regionala modeller, vilka avser tvärsnittens utformning och verkningssätt, har 
tillvägagångsättet styrts i stor utsträckning av gällande normer och vedertagna metoder för 
dimensionering av betongtvärsnitt som beskrivs i 2.9. För att betongtvärsnitt som hanteras i arbetet 
ska vara jämförbara med varandra antas symmetrisk armering.  

Betongplattans tröghetsmoment 

Tröghetsmomentet hos ett tvärsnitt beror på dess geometriska utformning. Den viktigaste variabeln 
för ett högt tröghetsmoment, Ipl, hos en osprucken betongplatta är plattjockleken, h. 
Tröghetsmomentet utgör i sin tur en viktig faktor i uttrycket för plattans böjstyvhet, EI. För en 
osprucken platta bestäms tvärsnittets tröghetsmoment som: 

𝐼𝑝𝑙 =  
𝑏∙ℎ

3

12
 [𝑚4]    

Vid det moment då tvärsnittet spricker reduceras tröghetsmomentet. Inverkan av betong i dragen 
zon försummas då sprickor bildats och tröghetsmomentet ges då av: 

𝐼𝑐𝑟 =  
𝑏 ∙ 𝑥3

3
+ Σ(𝐴𝑖 ∙ 𝑧𝑖

2) [𝑚4] 

𝐷ä𝑟 𝑥 = 𝑑𝑗𝑢𝑝 𝑡𝑖𝑙𝑙 det 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙𝑎 𝑙𝑎𝑔𝑟𝑒𝑡 𝑓𝑟å𝑛 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑡 𝑘𝑎𝑛𝑡 

𝐴𝑖 = 𝑒𝑡𝑡 𝑎𝑟𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑠 𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒𝑎 

𝑧𝑖 = 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑓𝑟å𝑛 det 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙𝑎 𝑙𝑎𝑔𝑟𝑒𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑎𝑟𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑙𝑎𝑔𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡  
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3.2 Finita Elementmetoden (FEM) 

Modelleringsprocessen i BRIGADE/Plus består huvudsakligen av moduler som skall hanteras 
systematiskt med In- och utdata angivna i SI-enheter. Metoder för hantering av moduler i 
BRIGADE/Plus tillhandahålls i Abaqus bruksanvisningar. Nedan beskrivs de moduler som används i 
detta arbete samt vilken del i FEM-modelleringen som utförs i respektive modul. 

3.2.1 Modulen part 

I modulen part definieras geometrin genom val av element och dess dimensioner. Varje FEM-modell 
som används i detta arbete består av två element, ett rektangulärt skalelement för jordmassan och 
ett trådelement för betongplattan. Skalelementet ges längden 150 m och höjden 10 m, dessa 
dimensioner är synliga på skärmen. Jordmassan tilldelas även en bredd, en dimension som inte är 
synlig på skärmen. Med hänsyn till en antagen lastfördelning 2:1 från betongplattans underkant, sätts 
jordmassans bredd till 13m (se figur 3.3). Trådelementet tilldelas längden 150m. Se figur 3.4 för FEM-
modellernas geometri.  

 
Figur 3.3 - Lastfördelning 2:1 från betongplattans underkant  
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Figur 3.4 - Geometri för de FEM-modeller som används i detta arbete 

3.2.2 Modulen property 

I modulen property definieras profil och materialegenskaper hos element. Här tilldelas trådelementet 
en rektangulär profilegenskap med höjden 0,3-0,6 m och bredden 3 m. Betong och jordmassa 
definieras med elastiska samt isotropiska egenskaper. Elasticitetsmodul, densitet och 
tvärkontraktionstal tilldelas vardera materialet. Dessa materialegenskaper kan sen tilldelas elementen 
i modellen. 

3.2.3 Modulen interaction 

I modulen interaction definieras en koppling mellan betongplattan (trådelementet) och jordmassans 
(skalelementets) överkant. Detta visas i figur 3.5.  
 

 
Figur 3.5 - Koppling mellan trådelement och skalelement i BRIGADE/Plus 
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3.2.4 Modulerna step och load 

I modulerna step och load definieras modellens randvillkor och de olika lastfallen samt i vilket skede 
lasten ska påföras. I jordmassans underkant och sidokanter sätts randvillkoret att ingen deformation 
får ske i x- och y-riktning. Lastfall och randvillkor visas i figurer 3.6 och 3.7 för en respektive flera 
punktlaster. 
 

 
Figur 3.6 - Lastfall och randvillkor för platta med en punktlast 
 
 

 
Figur 3.7 - Lastfall och randvillkor för platta med flera punktlaster 
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3.2.5 Modulen mesh 

I modulen mesh skapas en elementindelning som ger ett mer noggrant resultat desto mindre 
elementen görs. Finita element som används i detta arbete är av storleken 0,25x0,25 m2. Hur en 
elementindelning av en modell kan se ut visas i figur 3.8. 
 

 
Figur 3.8 - Exempel på elementindelning av en FEM-modell 

3.2.6 Modulerna job och visualization 

I modulen job genereras en indatafil som skickas till jobbprocessorn för analys.  Därefter används 
modulen visualization för att utläsa resultat (se figur 3.9). 
  

 
Figur 3.9 - Visualisering av momentet i ett trådelement i modulen visualization för axellast 225kN, 
plattjocklek 0,3 m då underlagets elasticitetsmodul satts till 50 MPa, maximalt moment avläses i övre 
vänstra hörnet (32,5 kNm) 
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3.3 Boundary Element Method (BEM)   

BEM-modellen som används i detta arbete tar hänsyn till plattans båda plandimensioner. Det innebär 
att krafter kan placeras ut där de förekommer i såväl modellens bredd- som längsled. Även erhållna 
beräkningsresultat varierar i plattans breddled. För BEM-resultaten i denna rapport redovisas därför 
de största reaktioner som enligt modellen uppträder i plattan. I BEM modellen används linjärelastisk 
analys baserad på ospruckna tvärsnitt. Uppbyggnaden av den modell som används i detta arbete är 
uppdelad i fyra faser.  

3.3.1 Första fasen 

I första fasen definieras betongplattans och jordmassans dimensioner och egenskaper. 
Markförhållanden hanteras enligt Winklerbäddmodellen som beskrivs i 3.1.1 med skillnaden att 
fjäderantalet i BEM-modellen är begränsat och att fjädrarna fördelas i plattans båda plandimensioner. 
Bäddmodulen, ks, antas enligt 3.1.2. Fjädrarna fördelas under hela plattan på ett centrumavstånd 0,3 
m både i breddled och längsled. 

Med hänsyn till de olika lastfallen som anges i 3.4 antas en längd på betongplattan så att 
lastreaktioner vid dess kortsidor är obefintliga. Detta för att efterlikna en oändlig lång platta. En platta 
av längden 150 m väljs i detta arbete för modeller i både FEM och BEM. 
 
Betongplattans- tjocklek, bredd, elasticitetsmodul samt betongklass antas enligt 3.4. Betongen antas 
vara osprucken med tvärkontraktionstal ,vpl = 0,2 enligt Byggformler och tabeller. I figur 3.10 visas 
inmatade data som bestämmer hur modellen sedan beter sig under en given belastning. 
 

 
Figur 3.10 - Indata för Winklerbäddmodell i BEM 
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3.3.2 Andra fasen 

I andra fasen definieras alla lastfall enligt 3.4. Axellaster i  BEM-modellen delas upp i två hjullaster 
eftersom även plattans breddledsdimension modelleras. Detta resulterar i två hjullaster a’ 85 kN för 
den mindre axellasten alternativt 112,5kN för den större. Avståndet i breddled mellan två hjullaster 
sätts till 1435 mm enligt den tekniska systemstandarden för höghastighetståg. 

3.3.3 Tredje fasen 

I tredje fasen väljs spänningspunkter på betongplattan. På modellen i detta arbete placeras ett nät av 
spänningspunkter för att ge en övergripande bild av reaktioner i hela modellen (se figur 3.11). Utöver 
nätets punkter placeras tio spänningspunkter i breddled under varje axellast för att ge en tydligare 
bild av reaktioner just där. 

 
Figur 3.11 - Utformning av nät bestående av spänningspunkter på BEM-modell  
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3.3.4 Fjärde fasen 

I fjärde fasen erhålls resultat i form av böjmoment, tvärkraft och nedböjning från de olika lastfallen. 
Då finns även möjligheten att tredimensionellt avbilda den övergripande deformationen som 
programmet beräknar för det givna lastfallet. Deformationen kan i illustrativt syfte skalas om för att 
bättre synliggöra konstruktionens deformerade form. Exempel på detta visas i figur 3.12. Resultat 
utläses ur tabell som genereras av programmet. Exempel på detta visas i figur 3.13. 

 
Figur 3.12 - Visualisering av deformation av en BEM-platta med axellast 225kN, plattjocklek 0,3m då 
underlagets elasticitetsmodul satts till 50 MPa. Resultat vid maximal deformation utläses ur tabell 
enligt 3.13 
 

 
Figur 3.13 – Resultat av reaktioner vid maximal deformation 
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3.4 Antagna parametervärden 

I denna del behandlas de parametervärden som används för exempelberäkningar i detta arbete. 
Plattjockleken, h, och jordens elasticitetsmodul, Ej, är variabler vars korrelation utreds. Övriga 
parametrar behandlas som konstanter. Parametrarnas värden antas enligt nedan. 

3.4.1 Betongplattans tjocklek, h 

En spårplattas erforderliga böjstyvhet beror till stor del på undergrundens styvhet och tillåten 
nedböjning. Plattans verkliga böjstyvhet ökar med dess höjd. I vissa fall kan det vara önskvärt att 
reducera konstruktionshöjden av en spårplatta för att anpassa konstruktionen till sin omgivning, 
exempelvis i tunnlar. Betongplattans tjocklek tillåts för exempelberäkningar i detta arbete anta 
värden i intervallet 300 mm till 600 mm. 

3.4.2 Punktaster, P 

De lastfall som hanteras i detta arbete består av en eller flera punktlaster. För FEM och 
handberäknings modellerna som inte tar hänsyn till plattans breddled, avser varje punktlast att 
motsvara en axellast. För BEM modellen kan axellasten delas upp i två hjullaster placerade på 
separata punkter i plattans breddled (se figur 3.14). Storleken på antagna axellaster i detta arbete är 
225 kN för största enskilda axellast och 170 kN för en kombination av flera axellaster. Det större 
värdet av 225 kN avser att spegla lasten från en axel av de snabbgående regionaltåg som ballastfria 
spår ska dimensioneras för enligt den tekniska systemstandarden. Det tågsätt som beaktas i detta 
arbete är fem personvagnar av ett ledat höghastighetståg enligt Eurokod 1. Axelavståndet, dBA, och 
boggieavståndet, D, är 2,5 m respektive 18 m (se figur 3.15) (SIS, 2007).  

 

Figur 3.14 – I BEM modell delas axellasten upp i två hjullaster  

 

 

Figur 3.15 – I FEM modell avser varje punktlast en axellast 

Lasterna i brottgränstillstånd faktoriseras enligt 6.10 b) eftersom variabel last styr dimensioneringen. 
För kontroll av nedböjning används karakteristisk lastkombination och för sprickvidd används 

kvasipermanent lastkombination. De -faktorer som antas i detta arbete är de som rekommenderas 
för tågtrafik på järnvägsbroar i Eurokod - Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk (SIS, 
2010) 
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3.4.3 Plattans bredd, b 

Spårplattors bredd varierar mellan olika system och konstruktionslösningar. Rheda 2000 har t.ex. 
plattbredder som varierar mellan 2650 mm och 3200 mm (RAIL.ONE, 2011). Det förekommer dock 
även plattbredder på omkring 2500 mm (Esveld, 2001). Med hänsyn till dessa variationer hanteras i 
denna rapport en plattbredd på 3000 mm. Breddparametern ges alltså ett konstant värde för att 
bättre kunna undersöka korrelationen mellan övriga parametrar. Plattbredden bör förstås vara känd 
vid varje verklig spårprojektering och då används den verkliga plattbredden. Plattbredden, b, avser 
plattans totala bredd, den används för beräkning av bäddmodulen, ks. De moment och tvärkrafter 
som beräknas verka på plattan anges dock per breddmeter platta. 

3.4.4 Jordens elasticitetsmodul, Ej 

Under ett ballastfritt spår ställs generellt sett mycket höga krav på undergrundens styvhet. Kraven 
kan uppnås med hjälp av kompaktering eller hydraulisk stabilisering, dock ofta till betydande 
kostnader och stora arbetsinsatser (Esveld, 2001). Därför tillåts jordens elasticitetsmodul i rapportens 
exempelberäkningar anta några olika värden. Elasticitetsmodulen varieras i intervallet 50 MPa till 110 
MPa. Här avser 50 MPa motsvara styvheten för dränerande jordmaterial kompakterat enligt AMA13. 
Värdet anges i Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner (Trafikverket, 2014). Intervallets övre 
värde avser de underlag där mer betydande markarbeten utförts.  

3.4.5 Jordens tvärkontraktionstal, v  

Om tvärkontraktionstalet för en jordmassa inte bestämts på annat vis skall det enligt Eurokod 7 tas 
som 0,3 för grovjord och 0,5 för finjord vid odränerade förhållanden (SIS, 2007). För beräkningar i 
denna rapport används därför tvärkontraktionstalet 0,3 eftersom dränerande jordmaterial antages. 

3.4.6 Betongplattans elasticitetsmodul, Epl 

Enligt Trafikverkets tekniska systemstandard för höghastighetsbanor skall en spårplatta för en 
ballastfri spårkonstruktion ha en styvhet på omkring 34GPa (Trafikverket, 2014). För beräkningar i 
detta arbete antas därför en elasticitetsmodul med medelvärdet 34GPa. Detta värde kan uppnås 
genom användande av betong med hållfasthetsklass C35/45 (Johannesson & Vretblad, Byggformler 
och tabeller, 2011). 

3.4.7 Armeringshalt  

I Trafikverkets tekniska systemstandard för höghastighetsbanor anges att armerade betongbärlager 
som ingår i ballastfria spårkonstruktioner skall ha en armeringshalt på minst 0,85% av bärlagrets 
tvärsnittsarea (Trafikverket, 2014). För att resultaten i denna rapport skall vara jämförbara antas 
armeringshaltens minimala värde för vardera plattjocklek. Den totala armeringsmängden i ett 
tvärsnitt beräknas då som tvärsnittets bruttoarea multiplicerat med armeringshalten. Den totala 
armeringsmängden fördelas sedan lika mellan plattans överkant och underkant.   

3.4.8 Täckande betongskikt 

Det täckande betongskiktet för en konstruktionsdel är den sträcka som löper vinkelrätt från 
konstruktionsdelens ytteryta in till den yttersta delen av en korrosionskänslig detalj. Minsta täckande 
betongskikt med hänsyn till armeringens beständighet, cmin,dur, som anges i Eurokod 2, beror av 
bärverksklass och exponeringsklass (SIS, 2008). För exempelberäkningar i denna rapport antas ett 
minsta täckande betongskikt på 55mm. För att erhålla det nominella erforderliga täckande 
betongskiktet adderas termen Δcdev = 10mm som tar hänsyn till eventuella avvikelser som kan uppstå 
vid utförandet av konstruktionsdelen.  
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3.4.9 Armeringens stångdiameter, ø 

Den längsgående armeringens stångdiameter, øL, antas i detta arbete vara 16 mm. Diametern för 
tvärgående armeringsjärn, øbyg, antas vara 10 mm. 

3.4.10 Armeringens placering i tvärsnittet, d och d’  

Effektivt djup till längsgående armering betecknas i detta arbete, d, för underkantsarmering och d’, 
för överkantsarmering. Det effektiva djupet till längsgående armeringslager beror på plattjocklek, h, 
täckande betongskikt, TB, och diameter av längsgående samt tvärgående armeringsstänger, øL 
respektive øbyg, på följande vis: 

𝑑 = ℎ − 𝑇𝐵 − 𝜙𝑏𝑦𝑔 −
𝜙𝐿

2
 

𝑑′ = 𝑇𝐵 + 𝜙𝑏𝑦𝑔 +
𝜙𝐿

2
 

3.4.11 Effektivt kryptal, eff 

I detta arbete görs antagandet att det effektiva kryptalet, eff, kan tas som 2,0. Enligt boken 
”Byggnadsmaterial” görs ofta detta antagande för betongkonstruktioner utsatta för måttlig väta 
(Burström, 2007). Antagandet kan möjligen betraktas som en aning konservativt för en spårplatta 
eftersom spåret är placerat i en relativt fuktig utomhusmiljö. Att välja effektivt kryptal är dock inte 
ämnet för detta arbete och för mer noggrann analys bör detta villkor studeras ytterligare.  
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3.5 Utförda kontroller 

3.5.1 Uppsprickning 

Om tvärsnittet spricker eller ej kontrolleras för att bedöma vilken böjstyvhet som ska antas för plattan 
samt för att avgöra om en sprickviddskontroll måste utföras.  

Tvärsnittet antas vara sprucket om den största dragspänningen som uppträder i betongen överskrider 

det draghållfasthetsvärde, ct,p, som fås då det karakteristiska draghållfasthetsvärdet i femte 

percentilen, fctk,0,05, divideras med spricksäkerhetsfaktorn, .  

Om spricka beräknas uppstå längs dragen kant i ett tvärsnitt kan samma uppsprickning i detta arbete 
antas förekomma längs hela den dragna kanten av plattan. I vanliga fall skulle detta troligtvis vara 
onödigt konservativt men eftersom varje analyserad axellast kommer att kunna förekomma var som 
helst längs hela plattan bör detsamma gälla för uppsprickningsnivån. 

För att global linjärelastisk analys ska kunna utföras i denna rapport görs vissa förenklingar som 
bedöms vara konservativa antaganden vid beräkning av lastreaktioner, dessa redovisas vidare under 
3.5.2, 3.5.3 respektive 3.5.4. 

3.5.2 Nedböjning 

Om kontroll enligt 3.5.1 visar att ingen spricka uppstår i tvärsnitt vid dimensionerande moment görs 
handberäkningar med linjärelastisk analys och tröghetsmomentet för ospruckna tvärsnitt i annat fall 
används spruckna tvärsnitt. Resultaten jämförs med Trafikverkets krav på relativt spårläge i höjdled. 
Under givna förutsättningar och för ett nybyggt spår tillåts ett maximalt relativt spårfel av +/- 2 mm 
för så kallade kortvågiga fel (våglängd i intervallet 1-25 m) (Trafikverket, 2014). 

3.5.3 Sprickvidd 

Om kontroll enligt 3.5.1 visar att ingen, eller endast en dragen kant spricker beräknas i detta arbete 
karakteristiska sprickvidder på armeringsnivå, wk, med handberäkningar som baseras på 
kvasipermanenta moment, ME,kvasi, erhållna från de olika linjärelastiska beräkningsmetoderna och 
ospruckna tvärsnitt. Detta antas vara konservativt eftersom momenttopparna är störst innan 
omfördelning av momentet skett. Momentet omfördelas då sprickor uppstår i konstruktionen och då 
planar momenttopparna ut. Då karakteristisk sprickvidd beräknats jämförs den med den tillåtna 
sprickvidden på armeringsnivå, wtillåten = 0,2 mm, som är angiven i den tekniska systemstandarden för 
höghastighetståg (Trafikverket, 2014).  

3.5.3 Momentkapacitet 

Momentkapaciteten, MRd, i brottgränstillstånd handberäknas för varje tvärsnitt. Kapaciteten jämförs 
sedan med dimensionerande moment i brottgränstillstånd, MEd, baserat på de olika metoderna. I 
detta arbete används ett högt skattat värde för dimensionerande moment som erhålls om plattan 
betraktas som linjärelastisk och ingen momentfördelning har skett.  
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3.5.4 Tvärkraftskapacitet 

Dimensionerande tvärkraft i brottgränstillstånd, Vd, beräknas för de olika fallen med handberäkningar 
utan reduktioner. För enskild punktlast blir den dimensionerande tvärkraften då hälften av den 
påförda punktlasten enligt Winklerbäddmodellen som beskrivs under 3.1.1. För fallet med flera 
punktlaster beaktas även superposition av de tvärkraftskurvor som uppstår från vardera punktlast. 

Plattornas bärförmåga utan särskild skjuvarmering, ofta betecknad VRd,c, beräknas enligt metoder ur 
formelsamlingen Byggformler och tabeller (Johannesson & Vretblad, 2011). Förutsatt att den 
dimensionerande tvärkraften är mindre än VRd,c, krävs ingen särskild skjuvarmering och inga vidare 
beräkningar för vertikal minimiarmering görs då i detta arbete. Om detta villkor istället visar sig vara 
ouppfyllt, utförs nödvändiga beräkningar för erforderlig tvärkraftsarmering. 
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4 RESULTAT 

4.1 Nedböjning 

Diagram i denna del visar hur den beräknade nedböjningen, y, för olika plattjocklekar varierar med 
underlagets styvhet Ej. I de intervall där plattan beräknas spricka och nedböjningen baseras på det 
spruckna yttröghetsmomentet markeras sprucken nedböjning, yCR, med blå linjer och punkter. Om 
plattan beräknas vara osprucken markeras nedböjningen istället med orange färg och kallas då y0. 

4.1.1 nedböjningar som beräknas uppstå till följd av en axellast av storleken 225 kN 

 

Diagram 4.1  

 

Diagram 4.2  
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Diagram 4.3 

 

Diagram 4.4  
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4.2.2 Nedböjningar som beräknas uppstå till följd av tio axellaster a’ 170 kN 

 

Diagram 4.5  

 

Diagram 4.6  
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Diagram 4.7 

 

Diagram 4.8  
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4.2 Sprickvidd 

Diagram i denna del visar karakteristiska sprickvidder, wk, som funktion av underlagets 
elasticitetsmodul, Ej. Värden har beräknats utifrån kvasipermanenta moment, ME,kvasi, som erhållits 
från linjärelastisk analys enligt metoderna BEM, FEM och handberäkningar (HB). Diagrammen visar 
enbart de intervall av elasticitetsmodulen där uppsprickning enligt någon av metoderna påvisats med 
uppsprickningskontroll enligt 3.5.1. 

4.2.1 Sprickvidder som beräknas uppstå till följd av en axellast av storleken 225 kN 

 

Diagram 4.9 

 

Diagram 4.10 
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Diagram 4.11 

 

Diagram 4.12 
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4.2.2 Sprickvidder som beräknas uppstå till följd av tio axellaster a’ 170 kN 

 

Diagram 4.13 

 

Diagram 4.14 
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Diagram 4.15  

Ingen spricka beräknas uppstå enligt någon av metoderna för plattjockleken, h = 600 mm. Därför 
utgår detta diagram. 
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4.3 Momentkapacitet 

Diagram i denna del visar dimensionerande moment i brottgränstillstånd, MEd, som funktion av 
underlagets elasticitetsmodul, Ej. Värden har beräknats enligt de olika metoderna BEM, FEM och 
handberäkningar, vilken metod som använts är angiven i färgkoden för respektive kurva. Varje 
diagram är kopplat till en plattjocklek och den röda linjen i vardera diagram visar tvärsnittets 
momentkapacitet, MRd. 

4.3.1 Momentreaktion från en axellast av storleken 225 kN 

 

Diagram 4.16 

 

Diagram 4.17 
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Diagram 4.18 

 

Diagram 4.19 
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4.3.2 Momentreaktion från tio axellaster a’ 170 kN 

 

Diagram 4.20 

 

Diagram 4.21 
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Diagram 4.22 

 

Diagram 4.23 
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4.4 Tvärkraftskapacitet 

Tabellen i denna del anger anger plattornas bärförmåga utan särskild skjuvarmering, VRd,c, samt 

utnyttjandegraden, , som beräknats som kvoten mellan VRd,c, och dimensionerande tvärkraft, Vd. 
Den dimensionerande tvärkraften tas för samtliga plattor som halva den dimensionerande axellasten 
i brottgränstillstånd (eftersom ingen reduktion görs beroende på plattjocklek). 

h [mm]  VRd,c [kN/m]                   [%] 

300 176 32 

400 229 25 

500 279 20 

600 328 17 
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49 
 

5 DISKUSSION 

5.1 Övergripande observationer 

Beräknade resultat visar att den minsta prövade plattjockleken, 300 mm, klarar de krav som ställs från 
de antagna statiska lasterna även om minsta tillåtna armeringshalt används och underlagets 
elasticitetsmodul endast är 50 MPa. Eftersom ingen tunnare platta prövas i detta arbete erhålls ingen 
minimal plattjocklek för statiska laster. 

Som väntat visar resultatet av beräkningarna att en ökning av plattjockleken, h, leder till att plattan 
får en ökad momentkapacitet, MRd, samt en ökad böjstyvhet, EI, till följd av det ökade 
yttröghetsmomentet, I. Den ökade  böjstyvheten innebär i sin tur ett ökat dimensionerande moment, 
MEd, en minskad nedböjning, y, samt en minskad sprickvidd, wk, (alternativt förhindring av 
sprickbildning).  

Uppsprickning i betongtvärsnitt leder till momentan minskning av böjstyvheten. Denna blir uppenbar 
vid jämförelse av trender i nedböjningsdiagram 4.1-4.4. Nedböjningen minskar momentant 
någonstans i de odefinierade intervallen av diagram 4.3 och 4.4 (där tvärsnittet beräknas spricka). 

Beräkningarna visar även att en ökning av underlagets styvhet, Ej, leder till att nedböjning och 
sprickvidd i plattan minskar, alternativt att sprickbildning förhindras. Även detta resultat motsvarar 
förväntningarna. 

 

5.2 Dimensionerande reaktioner 

Jämförelse av de olika diagramtyperna kan ge en indikation på vilka rektioner som kan tänkas bli 
dimensionerande. Eftersom prövade plattjocklekar beräknas klara antagna laster används i denna del 

utnyttjandegraden, , för jämförelse mellan olika reaktioner. Utnyttjandegraden tas som kvoten 
mellan dimensionerande reaktion och tillåten reaktion eller tvärsnittskapacitet beroende på vad som 
är tillämpligt. 

För nedböjning, y, sprickvidd, wk, och dimensionerande moment, MEd, erhålls den högsta 
utnyttjandegraden vid den minsta prövade plattjockleken (h = 300 mm) och den minsta prövade 
elasticitetsmodulen (Ej = 50 MPa) i kombination med den största punktlasten (P = 225kN). Den största 
utnyttjandegraden för alla prövade kombinationer av plattjocklek och underlag i detta arbete erhålls 
för sprickvidd. Denna utnyttjandegrad är 79 % (data enligt diagram 4.9). Nedböjningen ger den näst 
högsta utnyttjandegraden på 74 % (data enligt diagram 4.1). Därefter följer utnyttjandegraden för 
dimensionerande moment på 52 % (data enligt diagram 4.16). Detta indikerar att sprickvidd och 
nedböjning har en större tendens att bli dimensionerande än moment i brottgränstillstånd.  
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5.3 Jämförelse av metoder 

Diagrammen för dimensionerande moment i kapitel 4 visar på vissa trender. En av dessa trender är 
att kurvor för värden erhållna med BEM-beräkningar i princip ligger parallellt med kurvor för värden 
erhållna med handberäkningar. Detta kan förklaras med att Winklerbäddmetoden används både för 
handberäkningar och i BEM-programmet. Anledningen att BEM-beräkningarnas värden är 
parallellförskjutna uppåt från handberäkningarnas värden är troligen att BEM-beräkningarna tar 
hänsyn till variationer i plattans breddled och att de värden som redovisas i diagrammen är de högsta 
värden som erhållits. Med handberäkningar tas ingen hänsyn till reaktioners variation i breddled och 
beräknade värden är därför fördelade lika över hela plattbredden. 

En annan trend är att kurvor erhållna från FEM-beräkningar har en tendens att visa högre värden för 
dimensionerande moment än övriga metoder då plattjockleken är stor och underlagets 
elasticitetsmodul liten men lägre värden vid omvända förhållanden. Denna trend indikerar att FEM-
beräkningar är mer känsliga för förändringar i kvoten mellan underlagets styvhet och plattans 
böjstyvhet jämfört med beräkningar med någon metod baserad på Winklerbäddmodellen.  
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5.4 Arbetets brister 

För att kunna behandla dimensioneringsmetoder för så avancerade konstruktioner som ballastfria 
spår i ett kandidatarbete har en rad förenklingar varit nödvändiga. Hur stort utslag dessa förenklingar 
fått är inte möjligt att bedöma eftersom mätningar av spårreaktioner i verkliga fall av belastning på 
ballastfria spår inte varit tillgängliga för jämförelse med erhållna resultat. Följande förenklingar vid 
beräkning av lasteffekter kan anses vara icke konservativa och därför inte acceptabla i en verklig 
dimensioneringssituation: 

- Den största förenklingen som gjorts i detta arbete är faktumet att endast statisk analys 
behandlas trots att ballastfria spår i stor utsträckning kommer att trafikeras av 
höghastighetståg. Detta innebär att dynamiska analyser i verkliga dimensioneringssituationer 
troligen blir dimensionerande.  

- En annan förenkling som gjorts är valet av tågsätt och laster som hanteras. Varje verklig 
dimensioneringssituation kräver att hänsyn tas till alla tågtyper som är tänkta att trafikera en 
given sträcka. 

- För verklig dimensionering av spårkonstruktioner måste hänsyn tas till effekter från 
varierande luftfuktighet och temperaturrörelser i spårets olika delar, vilket inte görs i detta 
arbete. Enligt den tekniska systemstandarden för höghastighetsbanor måste allt material i 
banöverbyggnaden klara minst +55 °C till -45 °C med bibehållen funktion. Spåret ska även 
under korta perioder (några timmar) klara en temperatur på +100 °C utan att förlora sin 
funktion. (Trafikverket, 2014) 

- Med hänsyn till den ökade omfattning som utmattningskontroller skulle innebära för detta 
arbete har vi valt att bortse från dessa effekter. Det är dock viktigt att de beaktas i en verklig 
dimensioneringssituation. 

Utöver förenklingar vid beräkning av lasteffekter har generaliseringar av tvärsnittsutformning gjorts 
eftersom optimering av varje tvärsnitt skulle ge ett mer svårläsligt resultat och mer tidskrävande 
beräkningar. Dessutom förenklas marken på ett sätt som i verkligheten skulle kräva omfattande 
geotekniska undersökningar. 
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5.5 Slutsats 

Syftet med detta examensarbete var att studera det statiska beteendet hos ballastfria spår, för att 
förstå krafter och reaktioner som påverkar konstruktionen.  

Arbetet har vad gäller långsträckta plattors verkningssätt vid statisk belastning bland annat indikerat 
att sprickvidder och nedböjningar har större tendens att bli dimensionerande jämfört med tvärkrafter 
och moment i brottgränstillstånd. 

Sambandet mellan elasticitetsmodul i plattornas underlag, plattparametrar och lastreaktioner har 
åskådliggjorts i diagram samt en tvärkraftstabell i kapitel 4. Beräkningsmodellernas beteende beskrivs 
övergripande i 5.1. De olika modellerna jämförs med varandra i 5.3.   

Vidare har analysmetoder och dimensionering behandlats genom att dimensionerande reaktioner 
jämförts med tillåtna reaktion eller tvärsnittskapaciteter. 

En av ambitionerna med detta arbete har varit att ta reda på minsta möjliga plattjocklekar vid givna 
markförhållanden. För att kunna använda erforderliga dimensioneringsmetoder har, som beskrivits 
ovan i avsnitt 5.4, avgränsningar och förenklingar varit nödvändiga. Beräknade resultat tyder på att 
plattan skulle kunna göras tunnare än 300 mm, men de avgränsningar och förenklingar som gjorts 
innebär att vidare undersökningar behöver utföras innan resultatet kan anses pålitligt.  

 

5.6 Vidare rekommendationer 

För att komma vidare i arbetet med standardisering av dimensioneringsmetoder för ballastfria spår i 
Sverige kommer det att vara användbart att veta vilken typ av ballastfria spår som väljs för svenska 
järnvägsnät. Då detta val gjorts behöver det valda systemet optimeras för att klara önskad livslängd 
under svenska förhållanden. I det kommande arbetet bör givetvis även hänsyn tas till dynamisk 
spåranalys med hänsyn till: 

- Utmattning 

- Banans krökning och lutning 

- Samverkan mellan konstruktionens beståndsdelar och övergångar. Övergångzoner skall 
utformas så att styvhetsvariationer och spårläge håller sig inom kriterium enligt Teknisk 
systemstandard för höghastighetsbanor. Följande typer av övergångar avses 

o spår mellan bank och byggnadsverk såsom broar eller tunnlar, 

o spår mellan olika typer av ballastfria spårlösningar samt 

o övergångar mellan ballasterade spår och ballastfritt spår 

Resultat bör därefter verifieras mellan olika program eller fältmätningarna som är utförda under 
Svenska väderförhållanden.  
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