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Sammanfattning

I studien redogörs övergripande för vindens grundläggande natur och till viss del hur
den kan påverka ett bärverk beroende på bärverkets form samt vindens hastighet,
anfallsvinkel och turbulens. Det redogörs även för ett antal strukturdynamiska fe-
nomen orsakade av vind som kan vara aktuella för broar. Dessa fenomen är �adder,
gallopering, virvelavlösning, vridande divergens och vindstötsbelastning. I studien
åter�nns även en sammanfattning av den vägledning om utvärdering av dynamisk
respons i bärverk orsakad av vind som ges i BSV 97, vilken hänvisas till enligt fö-
regående gällande norm Bro 2004. Det redogörs även för den vägledning som ges i
nuvarande gällande norm SS-EN 1991-1-4 med tillhörande nationella anvisningar i
TRVK Bro 11, TRVR Bro 11, och TRVFS 2011:12. Den vägledning som ges för ut-
värdering av den dynamiska responsen är begränsad till att gälla vind�uktuationer
i vindriktningen som ger upphov till resonans för bärverket i en egenmod där hela
konstruktionen svänger i vindriktningen och åt samma håll.

I studien studeras en balkbro av samverkanstvärsnitt med längsta spännvidd ca 70
m i syfte att utvärdera egenfrekvenser och modtyper för en relativt vanlig brotyp
samt hur dessa varierar med antal spann och grundläggningsförhållanden. Studien
utförs med hjälp av en detaljerad FE-modell till stor del bestående av skalelement.
Även jämförelse med FE-modell av samma bro modellerad med balkelement utförs.
Resultaten av studien används sedan till att beräkna den dynamiska förstorningsfak-
torn med hänsyn till vindstötsbelastning, vilket förutsätts vara det fenomen som har
störst inverkan på vanligt förekommande balkbroar med medellång spännvidd, dvs.
50-150 m. Denna förstorningsfaktor, den så kallade bärverksfaktorn cscd beräknas
här enligt en förenklad och konservativ metod föreslagen i artikel av Ülker-Kaustell,
Zangeneh och Pacoste [22].
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Abstract

The study presents comprehensive fundamental nature of wind and to some extent
how it can a�ect a structure depending on the shape of the structure and the speed of
the wind, its angle of attack and content of turbulence. It also presents a number of
structural dynamic phenomenon caused by winds that may be relevant for bridges.
These phenomena are �utter, galloping, vortex shedding, torsional divergence and
gust load. In the study there is also a summary of the guidance on the evaluation
of dynamic structural response caused by the wind given in BSV 97, referred to
according to the preceding valid rules for bridge design in Sweden, Bro 2004. It also
outlines the guidance provided in current valid rules, EN 1991-1-4, with their natio-
nal guidance in TRVK Bro 11, TRVR Bro 11, and TRVFS 2011:12. The guidance
given for evaluation of the dynamic response is limited to the wind �uctuations in
the wind direction causing resonance in the structure for a eigenmode in which the
entire structure oscillate in wind direction and in the same direction.

In the study a composite box girder bridge is studied with the longest span of about
70 m in order to evaluate natural frequencies and mode types for a relatively common
bridge type and how these vary with the number of spans and foundation conditions.
The study is performed by means of a detailed FE-model mainly consisting of shell
elements. There is also performed a comparative study with a FE-model of the
same bridge modeled with beam elements. The results of the study are then used to
calculate the dynamic magni�cation factor with respect to the gust load, which is
assumed to be the phenomenon that has the greatest impact on the common girder
bridges with medium range, i.e. 50-150 m. The magni�cation factor, the so-called
structural factor cscd is here calculated according to a simpli�ed and conservative
method proposed in the article by Ülker-Kaustell, Zangeneh and Pacoste [22].
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Kapitel 1

Inledning

I Eurokod 1-1-4 anges att dynamisk respons av vindlast för broar med spännvidd
mindre än 40 m normalt sett inte behöver beräknas. Samtidigt anges i TRVK Bro
11 att den dynamiska responsen av vindlast ska utvärderas för broar med spännvidd
över 50 m. Där utöver anges att den dynamiska responsen av vind ska utvärderas
förbågbroar, snedkabelbroar, hängbroar, broar med tak, öppningsbara broar samt
broar med höga slanka pelare. Den här studien redogör för den vägledning om ut-
värdering av dynamisk respons av vindlast som åter�nns i BSV 97 och hänvisas till
enligt tidigare gällande norm Bro 2004. Det redogörs även för den vägledning som ges
i nuvarande gällande norm SS-EN 1991-1-4 med tillhörande nationella anvisningar
i TRVK Bro 11, TRVR Bro 11, och TRVFS 2011:12.

I studien redogörs även för ett antal strukturdynamiska fenomen orsakade av vind
som kan vara aktuella för broar. I den här studien fokuseras främst på vindstöts-
belastning vilket förutsätts vara det fenomen som har störst inverkan på vanligt
förekommande balkbroar med medellång spännvidd, dvs. 50-150 m

Anmärkningsvärt är att den vägledning som ges för dynamisk respons för vind-
stötsbelastning i gällande normer enligt ovan endast behandlar enfrihetsgradsystem
och turbulens i vindriktningen, vilket kan resultera i resonans för systemets förs-
ta svängningsmod med utböjning i samma riktning. Således gäller detta endast för
konsolliknande strukturer så som skorstenar, pelarskaft under byggskede samt höga
byggnader.

1.1 Mål och syfte

Studien syftar till att tillföra kunskap till frågan om huruvida vanligt förekommande
balkbroar med medellång spännvidd är känsliga för dynamiska e�ekter av vind.

I studien studeras en balkbro av samverkanstvärsnitt med längsta spännvidd ca 70
m i syfte att utvärdera egenfrekvenser och modtyper för en relativt vanlig brotyp
samt hur dessa varierar med antal spann och grundläggningsförhållanden. Resulta-
ten av studien används sedan till att beräkna den dynamiska förstorningsfaktorn
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KAPITEL 1. INLEDNING

med hänsyn till vindstötsbelastning, den så kallade bärverksfaktorn cscd enligt en
konservativ metod föreslagen i artikel av Ülker-Kaustell, Zangeneh och Pacoste [22].

Studien syftade inledningsvis även till att beräkna aerodynamiska kraftkoe�cien-
ter CD, CL och CM för vanligt förekommande brotvärsnitt med hjälp av CFD-
simulering. Detta visade sig dock vara mycket svårt utan gedigna förkunskaper i
ämnet. Relativt goda resultat erhölls dock för relativt strömlinjeformade tvärsnitt
och för små anfallsvinklar. I brist på uppnått mål och fullständiga resultat utelämnas
presentation av dessa i denna studie.
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Kapitel 2

Teoretisk bakgrund

2.1 Vindklimat

Detta avsnitt är, där annat ej anges, baserat på [15].

Då en �uid strömmar över en plan yta bildas ett så kallat gränsskikt närmast ytan
där strömningshastigheten är noll vid ytan och tilltar i princip logaritmiskt med
avståndet från ytan, vilket bildar en hastighetspro�l med logaritmisk form. [20]
Ojämnheter i ytan förorsakar turbulens i gränsskiktet där de turbulenta virvlarna
är av samma storleksordning som ojämnheternas storlek. Detta gäller även luftens
strömning över jordens yta och den del av luftströmmen, dvs. vinden, som påverkas
av ytojämnheter på marken kallas atmosfäriskt gränsskikt. Det atmosfäriska gräns-
skiktet kan vara allt mellan ett par hundra meter till �era kilometer högt beroende
på terräng och dess ojämnheters storlek.

Vindens hastighetskomponenter i respektive riktning kan i ett kartesiskt koordinat-
system, med koordinataxlar enligt �gur 2.1, beskrivas matematiskt som:

U (z) + u (x, y, z, t) longitudinellt, i medelvindriktningen (2.1a)

v (x, y, z, t) lateralt, vinkelrätt medelvindriktningen (2.1b)

w (x, y, z, t) vertikalt (2.1c)

där

U (z) medelvindhastighet på höjden z
t tid
x, y, z kartesiska koordinater enligt �gur 2.1

3



KAPITEL 2. TEORETISK BAKGRUND

Medelvindhastighet

Vindhastighet inklusive turbulent
hastighetskomponent i
longitidunell riktning

Medelvindriktning

Figur 2.1: Vindhastighetspro�l för transient vind U (z) + u (x, y, z, t) på grund av
turbulens samt för medelvindhastighet U (z).

Vindpro�len för medelvindhastigheten i det atmosfäriska gränsskiktet kan approxi-
meras med en logaritmisk pro�l enligt den så kallade �logaritmlagen� (eng. logarith-
mic law) eller med �potenslagen� (eng. power law), vilket ger god överenstämmelse
upp till omkring 200 m.

U (z) =
1

κ
u∗ log

(
z

z0

)
logaritmlagen (2.2a)

U (z) = U1

(
z

z1

)α
potenslagen (2.2b)

där skjuvhastigheten (eng. shear velocityy eller friction velocity) är:

u∗ =

√
τ0
ρa

(2.3)

med

τ0 skjuvspänning vid markytan av friktion
ρa luftens densitet

och
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2.1. VINDKLIMAT

κ von Kármáns konstant (≈ 0.41)
z höjd över markytan
z0 ytråhetslängd, dvs. karakteristisk höjd för ytojämnheterna
z1 referenshöjd
U1 medelvindhastighet på referenshöjden z1
α exponent som beror av ytråheten

För ingenjörsmässiga tillämpningar kan vindhastighetens turbulenta variation be-
skrivas med probabilistiska metoder. De tre turbulenskomponenterna behandlas som
stationära stokastiska processer och kan beskrivas
bl. a. genom standardavvikelse och turbulensintensitet. Standardavvikelsen för de
tre hastighetskomponenternas �uktuerande del kan uttryckas:

σu (z) =

√√√√√ 1

T

T∫

0

u (z, t)2 dt (2.4a)

σv (z) =

√√√√√ 1

T

T∫

0

v (z, t)2 dt (2.4b)

σw (z) =

√√√√√ 1

T

T∫

0

w (z, t)2 dt (2.4c)

där

σi standardavvikelse för de turbulenta hastighetskomponenterna (i = u, v, w)
T period för medelvärdesbildning. Vanligen används 10 min eller 1 h

Utifrån standardavvikelsen och medelvindhastigheten kan turbulensintensiteten ut-
tryckas:

Iu (z) =
σu (z)

U (z)
(2.5a)

Iv (z) =
σv (z)

U (z)
(2.5b)

Iw (z) =
σw (z)

U (z)
(2.5c)
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KAPITEL 2. TEORETISK BAKGRUND

Andra statistiska mått som frekvent förekommer vid beskrivning av vindens turbu-
lenskomponenter är:

� Turbulensens längdskala som är ett mått på virvlarnas, eller vindbyarnas, ka-
rakteristiska storlek för en viss hastighetskomponent.

� Turbulensens tidsskala som är ett mått på karakteristisk varaktighet för vind-
byarna.

� Vindenergispektrum eller spektraltäthet (eng. Power Spectral Density func-
tion) som beskriver turbulensens frekvensinnehåll för en vindhastighetskom-
ponent.

� Korskorrelationsspektrum som beskriver det statistiska sambandet mellan tur-
bulenskomponenter i två åtskilda punkter.

Ett av de mest använda vindenergispektrumen är det som föreslagits av von Kármán
[25] med funktion enligt ekvation (2.64). I �gur 2.2 redovisas von Kármáns vindener-
gispektrum tillsammans med tre andra vanligt förekommande vindenergispektrum
med funktioner enligt [15].

10-2 10-1 100 101 1020

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Vindenergispektrum

Dimensionslös frekvens, nLu
x/U(z)

Fu
nk

tio
n

fö
rs

pe
kt

ra
ltä

th
et

,F

von Kármán
EK 1 (Kaimal)
Davenport
Harris

Figur 2.2: von Kármáns vindenergispektrum, för turbulensens frekvensinnehåll i
vindriktningen, tillsammans med tre andra vanligt förekommande vinde-
nergispektrum med funktioner enligt [15]. Turbulenslängden i vindrikt-
ningen, Lxu, har förutsatts vara 150 m för spektrum enligt von Kármán
och SS-EN 1991-1-4, Bilaga B (Kaimal) samt 1200 m respektive 1800 m
för spektrum enligt Davenport respektive Harris.
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2.2. AERODYNAMISKA KRAFTKOEFFICIENTER

2.2 Aerodynamiska kraftkoe�cienter

Detta avsnitt är i huvudsak baserat på [27] och [20].

En stel kropp i ett strömningsfällt av en �uid, så som ett bärverk utsatt för vind,
påverkas av ett statiskt lufttryck samt ett dynamiskt hastighetstryck. Det statiska
trycket i varje punkt beror av strömningshastigheten i samma punkt och varierar
i storlek kring kroppen beroende på kroppens geometri, luftens densitet, vindens
referenshastighet och anfallsvinkel.

För att beskriva tryckvariationen längs en strömlinje kan Bernoullis ekvation använ-
das. För att den skall gälla görs följande antaganden:

� Strömningen är inkompressibel, dvs. luftens densitet är konstant, vilket är ett
rimligt antagande vid relativt låga strömningshastigheter.

� Viskösa friktionskrafter kan försummas

För den aktuella tillämpningen gör även följande förenkling:

� Den omströmmade kroppen har relativt liten utsträckning i höjdled varmed
termen ρg∆z kan försummas.

Med ovan givna antaganden ger Bernoullis ekvation att totaltrycket är konstant och
kan för varje punkt längs en strömlinje skrivas:

p0 = p+
1

2
ρU2 + ρg∆z (2.6)

Detta gäller även för den ostörda strömningen uppströms om kroppen, den så kal-
lade friströmmen, och totaltrycket, vilket är ekvivalent med atmosfärstrycket, kan
yttryckas som summan av det statiska trycket i friströmmen och det dynamiska
hastighetstrycket i friströmmen:

p0 = patm = pref +
1

2
ρU

2

α + ρg∆z (2.7)

I ekvation (2.6) och (2.7) är:

p statiskt tryck i en vald punkt längs en strömlinje
p0 totaltryck
patm atmosfärstryck (statiskt tryck)
pref statiskt tryck i friströmmen uppströms kroppen
U vindhastighet i en en vald punkt längs en strömlinje
Uα medelvindhastighet i friströmmen uppströms kroppen (friströmshastighet)

7



KAPITEL 2. TEORETISK BAKGRUND

Index α avser anfallsvinkel relativt kroppens referensplan. Se �gur 2.3.
1

2
ρU2 dynamiskt hastighetstryck i vald punkt längs en strömlinje

ρ luftens densitet
g tyngdacceleration
∆z höjdskillnad mellan punkt och referenspunkt

Utöver det statiska lufttrycket påverkas kroppens yta även av en väggskjuvspänning
på grund av friktion. Genom linjeintegral av det statiska lyfttrycket och väggskjuv-
spänningen på kroppens yta erhålls den resulterande kraft med vilken vinden påver-
kar kroppen. I aerodynamik delas kraften normalt upp i komponenter i ett koordi-
natsystem baserat på referensvindens riktning. Kraftkomponenten i vindriktningen
kallas för motstånd och betecknas D (eng. drag), komponenten vinkelrätt mot vind-
riktningen kallas lyftkraft och betecknas L och strömningsfältets vridpåverkan på
kroppen, momentet, betecknas M . Som referenspunkt för moment används normalt
tvärsektionens mittpunkt baserat på tvärsnittets största bredd och höjd. Se �gur
2.3

Figur 2.3: De�nition av beteckningar för beräkning av de aerodynamiska krafterna
på en omströmmad kropp.

I �gur 2.3 är:

Fx kraft med vilken vinden påverkar tvärsnittet i horisontalled
Fy kraft med vilken vinden påverkar tvärsnittet i vertikalled
α0 vindens anfallsvinkel i förhållande till horisontalplanet
θ adderad anfallsvinkel på grund av tvärsnittets initialskevning samt vriddeformation
α anfallsvinkel i förhållande till tvärsnittets huvudtröghetsaxel för vertikal böjning
S tvärsnittets perimeter
D, L och MEnligt förklaring i föregående stycke

8



2.2. AERODYNAMISKA KRAFTKOEFFICIENTER

Figur 2.4: De�nition av vinkel mellan ytans normalvektor och y-axeln för beräkning
av de aerodynamiska krafterna på en omströmmad kropp.

I �gur 2.4 ovan är normalvektorn n̂ = (−sinφ, cosφ)

De aerodynamiska kraftkomponenterna beräknas utifrån det statiska lufttrycket och
väggskjuvspänningen på kroppens yta och kan skrivas:

Fx (α) =

∮
−p (α) · sinφ+ τw (α) · cosφ dS (2.8a)

Fy (α) =

∮
−p (α) · cosφ− τw (α) · sinφ dS (2.8b)

Mz (α) =

∮
(−p (α) · sinφ+ τw (α) · cosφ) · (x− x0) dS

+

∮
(−p (α) · cosφ− τw (α) · sinφ) · (y − y0) dS

(2.8c)

där

p statiskt tryck mot ytan
τw vägskjuvspänning mot ytan
φ vinkel mellan ytans normalvektor och y-axeln

Konverterat till koordinatsystem orienterat i vindriktningen kan de aerodynamiska
kraftkomponenterna skrivas:

9



KAPITEL 2. TEORETISK BAKGRUND

D (α) = Fx (α) cosα0 + Fy (α) sinα0 (2.9a)

L (α) = − Fx (α) sinα0 + Fy (α) cosα0 (2.9b)

M (α) = Mz (α) (2.9c)

Dessa kraftkomponenter uttrycks ofta på dimensionslös form som de aerodynamiska
kraftkoe�cienterna:

CD (α) =
D (α)

1

2
ρU

2

α ·B · l
(2.10a)

CL (α) =
L (α)

1

2
ρU

2

α ·B · l
(2.10b)

CM (α) =
D (α)

1

2
ρU

2

α ·B2 · l
(2.10c)

där

B tvärsnittets referensmått, normalt tvärsnittsbredden för brotvärsnitt
enligt �gur 2.3. I många andra tillämpningar används tvärsnittshöjden
som referensmått

l betraktad längd, normalt 1 m i bärverkets längdriktning

-10 -5 0 5 10
0.05

0.1

0.15

0.2

0.25
Koefficient för DRAG, tidsmedelvärde

C
D

(a
)

a°

Reinhold 1992, Vindtunnel

-10 -5 0 5 10
-1

-0.6

-0.2

0.2

0.6

1
Koefficient för LYFT, tidsmedelvärde

C
L(a

)

a°

Reinhold 1992, Vindtunnel

-10 -5 0 5 10
-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3
Koefficient för MOMENT, tidsmedelvärde

C
M

(a
)

a°

Reinhold 1992, Vindtunnel

Figur 2.5: Exempel på aerodynamiska kraftkoe�cienter i förhållande till anfallsvin-
kel. Här för Great Belt East Bridge (hängbro med lådtvärsnitt) enligt
vindtunnelförsök [26], [23]
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2.3. STRUKTURDYNAMISKA FENOMEN ORSAKADE AV VIND

De aerodynamiska kraftkoe�cienterna kan, i likhet med formfaktorer för kraft enligt
kapitel 2.5.2, således tolkas som proportionalitetskonstanter med vilka det dynamis-
ka hastighetstrycket i friströmmen multipliceras för att motsvara de resulterande
kraftkomponenter med vilka strömningen påverkar kroppen. Noterbart är att för
brotvärsnitt används normalt tvärsnittsbredden som referensmått i de aerodyna-
miska kraftkoe�cienterna, vilket har sitt ursprung i �ygplansindustrin där koordans
längd, dvs. vingbredden, används som referensmått, till skillnad från många andra
tillämpningar där tvärsnittshöjden används. För formfaktorer för kraft enligt kapi-
tel 2.5.2 används tvärsnittshöjden som referensmått vid beräkning av kraft i brons
tvärled och tvärsnittsbredden som referensmått vid beräkning av kraft vinkelrätt
brons plan.

2.3 Strukturdynamiska fenomen orsakade av vind

För aerodynamiskt känsliga broar, så som hängbroar, snedkabelbroar, bågbroar och
broar med långa spännvidder samt broar med höga slanka pelare, kan e�ekter av ett
antal strukturdynamiska fenomen orsakade av vind vara aktuella för utvärdering av
den dynamiska responsen. Dessa fenomen är:

� Fladder

� Gallopering

� Virvelavlösning

� Vridande divergens

� Vindstöt (Byig vind, bu�eting)

Responsen för respektive fenomen i förhållande till vindhastighet kan schematiskt
kategoriseras enligt �gur (2.6).

2 1   INTRODUCTION 

Thus, the nature of wind forces may stem from pressure fluctuations (turbulence) in 
the oncoming flow, vortices shed on the surface and into the wake of the body, and from 
the interaction between the flow and the oscillating body itself. The first of these effects 
is known as buffeting, the second as vortex shedding, and the third is usually labelled 
motion induced forces. In literature, the corresponding response calculations are usually 
treated separately. The reason for this is that for most civil engineering structures they 
occur at their strongest in fairly separate wind velocity regions, i.e. vortex shedding is at 
its strongest at fairly low wind velocities, buffeting occur at stronger wind velocities, 
while motion induced forces are primarily associated with the highest wind velocities. 
Surely, this is only for convenience as there are really no regions where they exclusively 
occur alone. The important question is to what extent they are adequately included in the 
mathematical description of the loading process. 

In structural engineering the wind induced fluctuating forces and corresponding 
response quantities are usually assumed stationary, and thus, response calculations may 
be split into a time invariant and a fluctuating part (static and dynamic response). An 
illustration of what can be expected is shown in Fig. 1.1. 

Fig. 1.1     Typical response behaviour of slender civil engineering structures 

For a mathematical description of the process from a fluctuating wind field to a 
corresponding load that causes a fluctuating load effect (e.g. displacements or cross 
sectional stress resultants) a solution strategy in time domain is possible but demanding. 
The reason for this is that the wind field is a complex process that is randomly distributed 
in time and space. A far more convenient mathematical model may be established in 
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Figur 2.6: Schematisk kategorisering av statisk och dynamisk respons för respektive
fenomen i förhållande till vindhastighet. [24]
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KAPITEL 2. TEORETISK BAKGRUND

2.3.1 Fladder

Fladder kan uppstå om de aerodynamiska krafterna på en broöverbyggnad samver-
kar med broöverbyggnadens vertikala och vridande rörelser på ett sådant sätt att
den tillförda energin är större än vad som kan upptas genom brons dämpning. Den
vridande svängningen resulterar i ändring av medelvindens e�ektiva anfallsvinkel,
vilket i sin tur förändrar de aerodynamiska krafterna. Om förändringen leder till att
de resulterande aerodynamiska krafterna för en svängningscykel ökar leder detta till
att svängningens amplituder ökar, vilket i sin tur leder till att de resulterande aero-
dynamiska lyft- och vridkrafterna ökar. Tillskottet av de aerodynamiska krafterna
är således självexciterade, eller rörelseinducerade, och kan resultera i katastrofalt
stora svängningsamplituder. [24], [27]

Om de två första egenmoderna ligger nära varandra i frekvens, är relativt lika i form
och är av typen vertikal böjning respektive vridning kan bron anses vara känslig för
�adder. [24]

Det mest kända exemplet där �adder har lett till kollaps är Tacoma Narrows Bridge,
en hängbro med ett huvudspann på 853 m som kollapsade vid en vindhastighet
omkring 19 m/s den 7:e November 1940. [27]

302 A MODERN COURSE IN AEROELASTICITY

Figure 6.2. Flutter of the Tacoma Narrows Bridge, November 10, 1940. From F.B.
Farquharson (ed.), Aerodynamic Stability of Suspension Bridges, 1949-1954.

shedding depends upon Reynolds number, the turbulence present in the
oncoming flow, and the turbulence in the boundary layer that develops
on the circular cylinder’s surface. These factors control the interplay
between viscous and inertial forces that determines the position of the
boundary layer’s separation point. Vortex shedding is not limited to
circular cylinders; it also occurs in the wake of prismatic bodies (Fig.
6.4), and of non-cylindrical elongated bodies such as tapered chimneys.

For long rigid cylindrical bodies in flow with uniform mean speed,
around which the flow may be assumed to be two-dimensional, the vortex
shedding frequency fs satisfies the relation

S = fsD/U (6.1.1)

where D is the across-flow dimension of the cylinder, U is the mean
speed of the oncoming flow, and the Strouhal number S depends upon
the cross-section of the cylinder. (The assumption that the flow is two-
dimensional means that end effects are assumed to affect negligibly the
overall model behavior.) For smooth circular cylinders S changes dras-

Figur 2.7: Tacoma Narrows bridge uppvisade stora deformationer orsakade av �adder
just före kollaps. [9]

Enligt SS-EN 1991-1-4, Bilaga E, kan skivformade bärverk anses vara känsliga för
�adder om samtliga av följande tre kriterier är uppfyllda.

� Tvärsnitt med d/b < 0.25 (skivformat)

� Vridningsaxel parallell med skivans plan och vinkelrät mot vindriktningen

� Egenfrekvensen för första vridmoden är mindre än dubbla frekvensen för första
egenmoden av typen vertikal böjning

Om så är fallet krävs vidare analys.

12



2.3. STRUKTURDYNAMISKA FENOMEN ORSAKADE AV VIND

2.3.2 Gallopering

Gallopering är vindinducerad svängning vinkelrätt mot vindriktningen, med stor
amplitud som kan inträ�a för lätta broar med stor spännvidd vid väldigt låga re-
ducerade frekvenser, Bω/U , dvs. främst vid höga medelvindhastigheter U och låga
svängningsfrekvenser ω.

Gallopering kan studeras med hjälp av rörelseekvationen för svängning vinkelrätt
mot vindriktningen:

m
(
ÿ + 2ζωnẏ + ω2

ny
)

= −1

2
ρU2B

(
dCL
dα

+ CD

)

α=0

ẏ

U
(2.11)

I ekvationen ovan är koe�cienten för den strukturella dämpningen:

cs = 2ζωnm (2.12)

och koe�cienten för aerodynamisk dämpning vid vertikal svängning:

ca = −1

2
ρU2B

(
dCL
dα

+ CD

)

α=0

(2.13)

Gallopering inträ�ar om den aerodynamiska dämpningen för vertikal svängning är
negativ och till absolutbelopp överstiger motsvarande strukturella dämpning. För
att detta ska vara uppfyllt behöver minst följande kriterium gälla, presenterat av
Glauert och Den Hartog [17], [14]

dCL
dα

+ CD < 0 (2.14)

Ett mer exakt och tillräckligt kriterium [27] är:

dCL
dα

+ CD <
2δs
ρUB

(2.15)

I ekvation (2.11-2.15) är

m massa per längdenhet
ωn egenvinkelfrekvens
y deformation vinkelrätt mot vindriktningen
ζ dämpkvot (kvot mellan aktuell dämpning och kritisk dämpning)
δs logaritmiskt dekrement för bärverkets strukturella dämpning
CD, CL och αenligt avsnitt 2.2

13



KAPITEL 2. TEORETISK BAKGRUND

För en cirkulär cylinder är
dCL
dα

= 0, oberoende av anfallsvinkeln α vilket gör att

Glauert och Den Hartogs kriterium (2.14) ej uppfylls och gallopering kan således
inte uppstå. Om det däremot på t ex kablar på en snedkabelbro eller hänglinor på
en hängbro uppstår isbildning är tvärsnitten inte längre cirkulära, vilket gör dem
relativt känsliga för gallopering då de är slanka och har låga egenfrekvenser.

Enligt SS-EN 1991-1-4, Bilaga E, kan den kritiska vindhastigheten, vCG, vid vilken
gallopering startar beräknas med uttrycket:

vCG =
2 · Sc · n1,y · d

aG
(2.16)

med Scrutons tal, Sc, enligt:

Sc =
2 · δs ·mi,e

ρb2
(2.17)

Om villkoret i ekvation (2.18) nedan är uppfyllt behöver noggrannare analys av risk
för gallopering inte utföras.

vCG > 1.25vm (2.18)

I ekvation (2.16-2.18) har notation enligt SS-EN 1991-1-4 använts där

n1,y egenfrekvens för första svängningsmoden av typen böjning
vinkelrätt mot vindriktningen

d tvärsnittets höjd
aG faktor för galloperingsinstabilitet, enligt SS-EN 1991-1-4, Tabell E.7
δs bärverkets strukturella dämpning
mi,e svängningsmodens ekvivalenta massa per längdenhet (kan uppskattas

som bärverkets massa per längdenhet i det snitt där utböjningen är störst
eller beräknas för den första svängningsmoden enligt uttryck (2.61))

ρ luftens densitet
b tvärsnittets referensmått, i.e. tvärsnittets bredd
vm medelvindhastighet

2.3.3 Virvelavlösning

Virvelavlösning uppstår normalt vid låga vindhastigheter och är det fenomen då
virvlar nedströms om en konstruktion, dvs. på konstruktionens läsida, uppstår med
en konstant frekvens ömsom i underkant av tvärsnittet och ömsom i överkant.

14
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A. Larsen, J.H. Walther/J. Wind Eng. Ind. Aerodyn. 67&68 (1997) 253-265 259 

. ~ _ ~ ~ m l ~  ~ ~  

Fig. 5. Simulated flow fields around bridge girder cross-sections. Top: East Bridge suspended spans 
(shallow mono-box). Middle: East Bridge approach spans (deep mono-box). Bottom: Gibraltar APP 
twin-deck section. 

5.2. 2DOF flutter 

2DOF (binary) flutter is encountered for flexible bridges with shallow "semi- 
streamlined" box girder cross-sections similar to the East Bridge and the Gibraltar  
APP study. For  each of these cross-sections, forced motion simulations were carried 
out. The simulations involved separate oscillatory vertical and rotational motion 
about  mid-chord for six reduced wind speeds in the interval U/fB = 4-14. Vertical 
amplitudes for the prescribed sinusoidal motion were taken to be h/B = 0.04 and 

= 3.0°-5.0 ° for rotation about  mid-chord. Typical results of forced oscillatory 
motion simulations comprise plots of section lift and moment  coefficients CL, CM as 
function of non-dimensional time. As an example, CM(tU/B) traces obtained for the 
Gibral tar  APP cross-section at reduced wind speeds U/fB = 6 and U/fB = 12 are 
shown in Fig. 6. 

Figur 2.8: Virvelavlösning simulerad för Great Belt East Bridge [21]

Detta leder till lastväxling med samma frekvens för den av vindströmningen induce-
rade lyftkraften på tvärsnittet. Om frekvensen för virvelavlösning sammanfaller med
någon av bärverkets egenfrekvenser uppstår så kallad �Lock-in�, vilket ger upphov
till ökande, och slutligen stora men begränsade svängningsamplituder.

Virvelavlösningsfrekvens
Egenfrekvens bärverk

"Lock-in"

Figur 2.9: Om frekvensen för virvelavlösning sammanfaller med någon av bärverkets
egenfrekvenser uppstår så kallad �Lock-in�, vilket ger upphov till ökande,
och slutligen stora svängningsamplituder.

Virvelavlösning är ett komplext fenomen, men om bärverkets egenfrekvenser samt
Strouhals tal är känt, vilket för en given tvärsnittsform är konstant för ett relativt
stort spann av vindhastigheter, kan den kritiska vindhastigheten för vilken
�Lock-in� uppstår bestämmas enligt följande yttryck:

Ucrit =
ni,yb

St
(2.19)

där Strouhals tal är:

St =
fstB

U
(2.20)
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KAPITEL 2. TEORETISK BAKGRUND

där

fi,y egenfrekvens för svängningsmod i av typen böjning
vinkelrätt mot vindriktningen

fst virvelavlösningsfrekvens
B tvärsnittets referensmått, i.e. tvärsnittets bredd
U vindhastighet

I SS-EN 1991-1-4, Bilaga E.1, �nns vägledning om utvärdering av virvelavlösning
och dess e�ekter på ett bärverk, dock får denna bilaga, enligt de nationella valen i
TRVFS 2011:12, inte tillämpas i Sverige.

2.3.4 Vridande divergens

Detta avsnitt är främst baserat på [27].

Vridande divergens är ett statiskt instabilitetsfenomen där andra ordningens e�ek-
ter av vridande moment är dominerande. Om vinden, med anfalsvinkel α0 mot en
broöverbyggnad ger upphov till ett vridande momentM (α) och därav en vriddefor-
mation θ av broöverbyggnaden ökar vindens relativa anfallsvinkel α, vilket i sin tur
kan leda till ökat vridmoment och vriddeformation. För en viss kritisk vindhastig-
het växer deformationen fort och monotont tills den resulterar i kollaps och föregås
alltså normalt ej av svängningsdeformationer.

Aeroelasticity in Civil Engineering (Scanlan and Simiu) 327

Figure 6.19. Measured and predicted stabiloity boundaries for wake galloping [43].

Figure 6.20. Parameters for torsional divergence problem.

6.3. Torsional Divergence
Torsional divergence is an aeroelastic phenomenon that, like galloping,

can be described by using aerodynamic properties measured on the body
at rest. It can occur in bodies with relatively flat shapes, such as airfoils
and lifting surfaces (see Sections 2.1-2.3) or bridge decks. It is also
referred to as lateral buckling , and represents the condition wherein,
given a slight deck twist, the drag load and the self-excited aerodynamic
moment will precipitate a torsional instability

Figur 2.10: Beteckningar för beräkning av vridande divergens [24]

Jämvikt för vridande moment på broöverbyggnaden kan skrivas:

Kθθ = M (α) =
1

2
ρU

2

αB
2CM (α) (2.21)

där fjäderkonstanten för vridning Kθ är:

Kθ = ω2
θIm (2.22)
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för ett slutet brotvärsnitt är fjäderkonstanten för vridning Kθ proportionell mot den
Saint-Venantska vridstyvheten GIT enligt:

Kθ =
πGIT
L

(2.23)

och vindens e�ektiva anfallsvinkel α är

α = α0 + θ (2.24)

med

G Tvärsnittets ekvivalenta skjuvmodul
IT Saint-Venantsk vridstyvhetsfaktor [m4]
L Huvudspannets spännvidd
α0 vindens anfallsvinkel mot broöverbyggnaden
θ broöverbyggnadens vridningsvinkel orsakad av det aerodynamiska momentet M (α)
ωθ vinkelfrekvensen för broöverbyggnadens första vridmod
Im masströghetsmoment för broöverbyggnaden

Genom en Taylorutveckling av första ordningen kan följande substutition göras:

CM (α) ≈ CM (0) + C ′M (0)α (2.25)

vilket insatt i ekvation (2.21) ger:

(
Kθ −

1

2
ρU

2

αB
2C ′M (0)

)
α =

1

2
ρU

2

αB
2CM (0) (2.26)

Termen −1
2
ρU

2

αb
2C ′M (0) motsvarar negativ vridstyvhet, orsakad av vindens samver-

kan med broöverbyggnadens rotation, vars belopp ökar i storlek vid ökande vindhas-
tighet. Om den totala vridstyvheten blir ≤ 0 divergerar rotationen, dvs. rotationen
ökar monotont till kollaps.

Den kritiska vindhastighet för vilken vridande divergens uppstår kan således beräk-
nas ur följande villkor:

Kθ −
1

2
ρU

2

αB
2C ′M (0) = 0 (2.27)
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vilket ger:

Udiv =

√
2Kα

ρB2C ′M (0)
(2.28)

Uttrycket för den kritiska vindhastigheten enligt ovan åter�nns även i SS-EN 1991-
1-4, bilaga E.

2.3.5 Vindstöt (Byig vind, bu�eting)

Vindstötar är kortvariga vindbelastningsökningar på en konstruktion orsakad av by-
ig vind, d.v.s. �uktuationer i vindhastigheten på grund av turbulens. Turbulent vind
skapar således �uktuationer i belastningen på ett bärverk, vilket sätter bärverket i
svängning. Om vindstötsbelastningen, och den därav genererade svängningen, är av
betydande storlek behöver den resulterande dynamiska responsen utvärderas.

Vindbyhastigheten kan relateras till medelvindhastigheten som:

UG = U + gσu (2.29)

där

UG vindens maximala hastighet i vindby under perioden T enligt nedan.
Index G står för vindstöt eller vindby (eng. gust)

U medelvindhastigheten
σu standardavvikelse för vindens hastighetskomponent i medelvindriktningen
g spetsfaktor som är förhållandet mellan maxvärdet av vindens varierande del

och dess standardavvikelse vilket kan uppskattas enligt ekvation (2.30)

g =
UG − U
σu

=
√

2 ln (νT ) +
0.577√
2 ln (νT )

(2.30)

ν medelvärdet av uppkorsningsfrekvensen
T tidsperiod för vilken medelvinhastigheten U har beräknats
νT förväntat antal gånger vindhastigheten överstiger medelvindhastigheten

under perioden T
0.577 Eulers konstant
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2.3. STRUKTURDYNAMISKA FENOMEN ORSAKADE AV VIND

Den dynamiska responsen för en konstruktion utsatt för vindstötsbelastning kan
uppskattas med metoder vars grund utvecklades av A.G. Davenport [11], [12], [10]
och sedan vidareutvecklades av bland andra Hansen och Krenk [19] samt �nns väl
beskrivna i bl. a. [15]. Metoderna är bl.a. begränsade till att gälla för modformer
med huvudsaklig utböjning i vindriktningen som ej är kopplade med andra modfor-
mer, d.v.s. ej har egenmoder med mycket närliggande egenfrekvenser. Den resonanta
delen av responsen för respektive mod beräknas istället var för sig och dess bidrag
summeras.

Vindstötsfaktorn är de�nierad som förhållandet mellan den statiskt ekvivalenta
vindlast som ger maxvärdet av responsen och den vindlast som ger medelvärdet
av responsen.

G =
UG

U
(2.31)

För bärverk och byggnader uttrycks vindstötsfaktorn normalt som funktion av re-
sponsen, vilket kan uttryckas:

G =
XG

X
(2.32a)

= 1 + g
σx

X
(2.32b)

Responsen kan delas in i de tre komponenterna medelrespons, bakgrundsrespons
och resonant respons. Standardavvikelsen för respons av vind σx kan uttryckas som
funktion av standardavvikelsen för bakgrundsresponsen och den resonanta delen av
responsen enligt:

σx =
√
σ2
B + σ2

R (2.33)

med

σB = X2IuB (2.34a)

σR = X2IuR (2.34b)

(2.33-2.34) insatt i (2.32b) ger vindstötsfaktorn
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G = 1 + 2gIu
√
B2 +R2 (2.35)

där Iu är turbulensintensiteten i medelvindriktningen enligt

Iu =
σu

U
(2.36)

I ekvation (2.32)-(2.36) är

XG maximal respons av vindstöt under perioden T
X medelrespons av vind
σx standardavvikelse för respons av vind
B2 faktor för bakgrundsresponsen som är kvasi-statisk och orsakas av

vindstötar med frekvens lägre än bärverkets första egenfrekvens.
Avtar med konstruktionens storlek, då korrelationen för vindtrycket
över ytan blir lägre.

R2 faktor för resonansdelen av responsen som orsakas av vindstötar med
frekvens i närheten av brons första egenfrekvens

σB standardavvikelse för bakgrundsresponsen
σR standardavvikelse för den resonanta delen av responsen

Vindstötar kommer av virvlar i det atmosfäriska gränsskiktet på grund av turbu-
lens. Vindstötens inverkan på en konstruktion beror dels av vindbyns hastighet men
också av storlek och varaktighet för den virvel som vindbyn kommer av. En liten
virvel har hög vindhastighet samt liten varaktighet och det motsatta gäller för en
stor vivel. Faktorn för bakgrundsresponsen tar hänsyn till virvlarnas karakteristiska
storlek, konstruktionens storlek och korrelationen mellan turbulenskomponenten i
vindriktningen i skilda punkter på konstruktionen.

I SS-EN 1991-1-4 med tillhörande bilagor �nns vägledning om beräkning av faktorer-
na för bakgrundsrespons och resonant respons, och därav vindstötsfaktorn. Metoden
som anges gäller dock endast modformer med konstant tecken, dvs där hela kon-
struktionen svänger åt samma håll. Dessutom anges i TRVFS 2011:12 att metoden
för beräkning av bakgrundsrespons och resonant respons angiven i bilaga till SS-EN
1991-1-4 inte får användas i Sverige. Istället anges en metod, som även åter�nns i
BSV 97, som endast gäller enfrihetsgradsystem som t. ex. master, torn, skorstenar,
pelare och andra konsolliknande bärverk. För bestämning av bakgrundsrespons och
resonant respons för mer komplicerade modformer �nns metoder föreslagna och väl
beskrivna i litteraturen, se t. ex. Dyrbye och Hansen [15].

Indata till vindstötsanalys med vindstötsfaktor är bl.a egenfrekvenser och modfor-
mer samt in�uenslinjer för sökt respons i studerat snitt. Egenfrekvenser, modformer
och in�uenslinjer kan med fördel beräknas med hjälp av FE-analys. En fallstudie
med egenvärdesanalys för samverkansbro åter�nns i kapitel 3.1 och 4.1.
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För en mer för�nad analys som bl. a. tar hänsyn till koppling mellan moder hänvisas
till så kallad bu�eting analys som ursprungligen utvecklades av A.G Davenport [11],
[13], [10]. Analyserna görs med fördel i frekvensdomänen för beräkningse�ektivitet
och tillvägagångssätt �nns beskrivna av bl. a. Xu [27], [28] och Strømmen [24]. Som
indata till bu�eting analys behövs aerodynamiska kraftkoe�cienter (CD, CL och
CM) och så kallade �adderderivator. Dessa kan bestämmas experimentellt genom
vindtunnelförsök eller numeriskt genom CFD-simulering.

2.4 Vindlast enligt Bro 2004 och BSV 97

Före Eurokod SS-EN 1991-1-4 [4], med tillhörande styrande dokument ([5], [6], [7]),
blev gällande standard för beräkning av vindpåverkan på broar i sverige, var det
Bro 2004 [2] och BSV 97 (Boverkets handbok om snö- och vindlast, utgåva 2) [8],
som var gällande standard för detta syfte.

I BSV 97 [8] avsnitt 3 är beräkning av vindlastens dynamiska inverkan baserad på
en beräkningsmodell som förutsätter en konsolliknande struktur med fast inspän-
ning i grunden. Dessutom gäller avsnittet endast för den konsolliknande strukturens
första svängningsmod, dvs att hela strukturen svänger i vindens riktning eller vin-
kelrätt mot denna. Detta medför att avsnittet ej är applicerbart på broar. Enligt
BSV 97 3:22 krävs en fullständig dynamisk analys om strukturen har andra rand-
villkor, vilket är fallet för broar. Enligt Bro 2004 [2], kap 21.273 får vindlasten, för
konstruktioner med stor styvhet och dämpning för vilka ingen hänsyn behöver tas
till egensvängning av vind, bestämas enligt BSV 97 avsnitt 2 med ändringen att
formfaktorer för vind bestäms enligt British Standard 5400, part 2 [1].

2.4.1 Referensvindhastighet, terrängtyper och vindlast

Karakteristisk vindlast enligt BSV 97 bestäms som:

wk = µqk (2.37a)

qk = CdynCexpqref (2.37b)

där:

wk karakteristisk ekvivalent statisk vindlast (N/m2)
µ formfaktor enligt BS 5400-2
qk karakteristiskt hastighetstryck (N/m2)
Cdyn vindstötsfaktor
Cexp exponeringsfaktor
qref referenshastighetstryck (N/m2)
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För konstruktioner med stor styvhet och dämpning för vilka ingen hänsyn behöver
tas till svängning av vind, i fortsättningen benämnda statiska konstruktioner, kan
vindlasten antas vara statisk och beräknas enligt BSV 97, avsnitt 2. För konsollik-
nande strukturer inspännda i grunden, så som master och torn, anges som kriterium
för att lasten ska kunna betraktas som statisk att konstruktionens egenfrekvens för
första svängningsmoden är större än 3 Hz och dess logaritmiska dekrement (dämp-
ning) är större än 0.1 samt att dess höjd eller längd i förhållande till dess tvärmått
vinkelrätt vindriktningen är mindre än 5.

Referenshastighetstrycket bestäms som:

qref =
1

2
ρv2ref (2.38)

där:

ρ luftens densitet, normalt 1.25 kg/m3 vid 10◦C på havsnivå
vref referensvindhastighet (m/s)

Referensvindhastigheten, vref , är de�nierad som medelvindhastigheten under 10 mi-
nuter på höjden 10 m över omgivande mark i öppen terräng. Referensvindhastig-
heten har en genomsnittlig återkomstperiod på 50 år, dvs. sannolikheten att vref
överskrids under ett år är 2 %. Referensvindhastigheten för platser i Sverige kan
avläsas ur referensvindkartan i BKR [3] och �nns tabellerad för Sveriges samtliga
kommuner i BSV 97.

Referensvindhastigheten multipliceras med en exponeringsfaktor, Cexp, som beror
av terrängtyp och höjd, z, över markytan. I BSV 97 har en uppdelning i fyra ter-
rängtyper gjorts. Se Tabell 2.1.

Referenshastighetstrycket qref beräknas utifrån referensvindhastigheten och multi-
pliceras med en exponeringsfaktor, Cexp samt en vindstötsfaktor, Cdyn som båda, för
en statisk konstruktion, beror av terrängtyp och höjd, z, över markytan. I BSV 97
har en uppdelning i fyra terrängtyper gjorts. Se Tabell 2.1.
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Tabell 2.1: Terrängtyper enligt BSV 97 [8] med tillhörande parametrar för beräkning
av exponeringsfaktorn, Cexp.

Exponeringsfaktorn i uttryck (2.37) bestäms som:

Cexp(z) =





[
β ln

(
z

z0

)]2
för z ≥ zmin

Cexp (zmin) för z < zmin

(2.39)

Figur 2.11: Exponeringsfaktorn Cexp(z) för de olika terrängtyperna i Tabell 2.1 enligt
ekvation (2.39) [8]

i tabell 2.1 och ekvation (2.39) är
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z0 råhetslängden enligt enligt tabell 2.1
zmin lägsta höjd, enligt tabell 2.1, för vilken den logaritmiska hastighetspro�len gäller.
z höjd över mark

Konstant vindhastighet förutsätts nedanför denna höjd
β terrängfaktorn, enligt tabell 2.1

2.4.2 Vindstötsfaktor, Cdyn

Vindstötsfaktorn, Cdyn, är en förstoring av vindlasten som skall motsvara e�ekten
av oregelbundna och upprepade vindstötar mot en konstruktion under en period
av ett fåtal sekunder. För konstruktioner med stor styvhet och dämpning för vilka
ingen hänsyn behöver tas till svängning av vind beror Cdyn endast av vindens tur-
bulensintensitet samt av dess spektraltäthet, som är turbulensinnehållets spridning
över frekvenser. Vindens turbulensintensitet beror i sin tur av konstruktionens höjd
över omgivande mark och terrängens råhetsparameter z0 enligt tabell 2.1.

Vindstötsfaktorn beräknas som:

Cdyn(z) = 1 + 2gwIu(z)
√
B2 +R2 (2.40)

där vindens turbulensintensitet är:

Iu =





1

ln

(
h

z0

) för h ≥ zmin

1

ln

(
zmin
z0

) för h < zmin

(2.41)

h konstruktionens höjd över omgivande mark
gw spetsfaktorn som är förhållandet mellan maxvärdet och standardavvikelsen

för responsens varierande del
Iu turbulensintensiteten i vindriktningen enligt ekvation 2.45 och 2.50
B2 faktor för bakgrundsresponsen som är kvasi-statisk och orsakas av

vindstötar med frekvens lägre än bärverkets första egenfrekvens.
Avtar med konstruktionens storlek, då korrelationen för vindtrycket
över ytan blir lägre.

R2 faktor för resonansdelen av responsen som orsakas av vindstötar med
frekvens i närheten av brons första egenfrekvens

Detta samband är baserat på beräkning av vindstötsfaktor för en konsolliknande
struktur inspänd i grunden enligt BSV 97, avsnitt 3:22 [8]. För så kallade statiska
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konstruktioner där e�ekten av vinden kan antas vara statisk kan vindstötsfaktorn
beräknas enligt ekvation (2.40) med spetsfaktorn gw = 3.0, resonansdelen av re-
sponsen R2 = 0 samt bakgrundsresponsen B2 = 1.0. Det sistnämnda förutsätter full
koherens för vindlasten mot konstruktionen, dvs. att vindlasten mot varje delyta på
höjd z på konstruktionen förutsätts ha samma storlek.

För en statisk konstruktion kan vindstötsfaktorn således beräknas:

Cdyn(z) =





1 +
6

ln

(
h

z0

) för h ≥ zmin

Cdyn (h = zmin) för h < zmin

(2.42)

Figur 2.12: Vindstötsfaktorn Cdyn(z) för en statisk konstruktion i de olika terräng-
typerna i Tabell 2.1 enligt ekvation (2.42) [8]

Det karakteristiska hastighetstrycket beräknas sedan som:

qk = CdynCexpqref (2.43)

2.5 Vindlast på broar enligt Eurokod 1-1-4

Enligt SS-EN 1991-1-4, kap. 8.2(1) behöver den dynamiska responsen av vind för
väg- och järnvägsbroar normalt inte beräknas om spännvidden är mindre än 40 m.
Detta gäller för överbyggnader med bärverk av betong, stål, trä, aluminium samt av
samverkanskonstruktion med normalt tvärsnitt, principiellt de�nierat i �gur 2.13.
Enligt TRVK Bro 11, avsnitt B.3.2.6.1b [6] anges det som tillägg till SS-EN 1991-
1-4, kap. 8.2(1) att den dynamiska responsen av vind ska utvärderas för �bågbroar,
snedkabelbroar, hängbroar, broar med tak, öppningsbara broar, broar med höga
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slanka pelare samt broar med spännvidder över 50 m�. I TRVR Bro 11 [7] ges till
ovan nämnda avsnitt i SS-EN 1991-1-4 rådet att den dynamiska responsen lämpligen
utvärderas även för �t.ex. lätta gångbroar eller broar med ovanlig utformning�

SS-EN 1991-1-4:2005 (Sv) 
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ANM. 2 Den nationella bilagan kan definiera vindriktningen i förhållande till överbyggnadens axlar i horisontal- och 
vertikalplanet. 

Figur 8.1 – Tvärsektion av vanliga typer av överbyggnad. 

Fackverk eller 
plåtliv Fackverk eller 

plåtliv

Fackverk eller plåtliv 

SIS fleranvändarlicens: Tyréns AB. 2010-07-06

Figur 2.13: Vanliga principiella brotvärsnitt för vilka reglerna i SS-EN 1991-1-4, kap.
8 gäller[4]
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(2) Vindlast på överbyggnader behandlas i 8.2 och 8.3. Vindlast på stöd behandlas i 8.4. Krafter på olika 
brodelar på grund av vind i en riktning bör förutsättas verka samtidigt om det är ogynnsamt. 

(3) Vindlast på broar ger upphov till krafter i x, y och z-riktningarna, se figur 8.2, där: 

x-riktning är parallell med överbyggnaden och vinkelrät mot brons längdaxel, 

y-riktning är parallell med överbyggnaden och med brons längdaxel,  

z- riktning är vinkelrät mot överbyggnaden. 

Krafter i x- och y-riktningarna orsakas av vind med olika riktning, vilka normalt inte verkar samtidigt. Krafter i 
z-riktningen kan orsakas av vind med många olika riktningar. Om dessa krafter är ogynnsamma och av icke 
försumbar storlek bör de förutsättas verka samtidigt med krafter på grund av vind i x- och y-riktningarna. 

ANM. Beteckningar för broar skiljer sig från dem som är definierade i 1.7. För broar gäller följande beteckningar: 

L längd i y-riktningen, 

b bredd i x-riktningen, 

d höjd i z-riktningen. 

De i figur 8.2 visade måtten L, b och d definieras i vissa fall noggrannare i följande avsnitt. Vid hänvisningar till kapitel 5 
till 7 behöver beteckningarna för b och d justeras. 

Figur 8.2 – Vindlastens riktningar på broar.

(4) Om last från vägtrafik förutsätts verka samtidigt som vindlast (se A2.2.1 och A2.2.2 i bilaga A2 i EN 
1990), bör kombinationsvärdet, wkF0 , av vindlast mot bro inklusive fordon begränsas till *

WF , genom att 

referensvindhastighetens grundvärde, 0,bv , ersätts med *
,b 0v .

ANM. Den nationella bilagan kan ge värdet på *
,b 0v . Rekommenderat värde är 23 m/s. 

(5) Om last från tågtrafik förutsätts verka samtidigt som vindlast (se A2.2.1 och A2.2.4 i bilaga A2 i EN 
1990), bör kombinationsvärdet, wkF0 , av vindlast mot bro inklusive tåg begränsas till **

WF , genom att refe-

rensvindhastighetens grundvärde, 0,bv , ersätts med **
,b 0v .

ANM. Den nationella bilagan kan ge värdet på **
,b 0v . Rekommenderat värde är 25 m/s. 

Vind

SIS fleranvändarlicens: Tyréns AB. 2010-07-06

Figur 2.14: Huvudsakliga beteckningar för mått och riktningar för beräkning av vind-
last på broar enligt SS-EN 1991-1-4 [4] Vid beräkning av dynamisk re-
spons används dock måttbeteckningar enligt �gur 2.17.

2.5.1 Referensvindhastighet, terrängtyper och vindlast

Referensvindhastigheten, vb, är i Eurokod 1-4 [4] de�nierad enligt samma kriterier
som vref i BSV 97 [8], dvs som medelvindhastigheten under 10 minuter på höj-
den 10 m över omgivande mark i öppen terräng. Referensvindhastigheten har en
genomsnittlig återkomstperiod på 50 år och sannolikheten att vb överskrids under
ett år är således 2 %. Referensvindhastigheten för platser i Sverige kan avläsas ur
referensvindkartan i TRVFS 2011:12 Bilaga 4, Tabell 4.1 [5] där den även �nns
tabellerad för Sveriges samtliga kommuner.

I SS-EN 1991-1-4 har en uppdelning i fem terrängtyper gjorts. Jämfört med BSV
97 har den nya terrängtypen �0� införts. Se Tabell 2.2. För val av råhetsparametrar
för terräng i övergång mellan olika terrängtyper hänvisas till SS-EN 1991-1-4 bilaga
A.2.

27



KAPITEL 2. TEORETISK BAKGRUND
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ANM. Den nationella bilagan kan ge en metod för bestämning av cr(z). Rekommenderad metod för bestämning av 
råhetsfaktorn på höjden z ges i uttryck (4.4.) som är baserad på en logaritmisk vindhastighetsprofil. 

minför)min(r)(r

maxminförlnr)(r

zzzczc

zzz
z
zkzc
0 (4.4)

där:

z0 är råhetslängden, 

kr är terrängfaktorn, som beror av råhetslängden z0 med uttryck (4.5): 

07,0

,0

019,0
IIz

z
rk

(4.5)

där:

z0,II  = 0,05 m (terrängtyp II, tabell 4.1), 

zmin är den minsta höjden enligt tabell 4.1, 

zmax = 200 m.  

z0, zmin beror av terrängtyp. Rekommenderade värden ges i tabell 4.1 för de fem terrängtyperna. 

Uttrycktet (4.4) gäller om sträckan i lovartriktningen med likartad terrängråhet är tillräcklig för att en stabil 
vindhastighetsprofil ska kunna utbildas, se (2). 

Tabell 4.1 – Terrängtyper och terrängparametrar 

Terrängtyp 
z0

m

zmin

m

0 Havs- eller kustområde exponerat för öppet hav. 0,003 1 

I Sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vege-
tation och utan hinder. 0,01 1 

II Område med låg vegetation som gräs och enstaka hinder 
(träd, byggnader) med minsta inbördes avstånd lika med  
20 gånger hindrens höjd. 

0,05 2 

III Område täckt med vegetation eller byggnader eller med en-
staka hinder med största inbördes avstånd lika med 20 gånger 
hindrens höjd (t. ex. byar, förorter och skogsmark). 

0,3 5 

IV Område där minst 15 % av arean är bebyggd och där bygg-
nadernas medelhöjd är > 15m. 1,0 10 

ANM. Terrängtyperna är illustrerade i A.1. 

(2) Den terrängråhet som bör användas för given vindriktning beror på markens råhet och sträckan med 
likartad råhet inom en sektor runt vindriktningen. Små områden (mindre än 10 % av betraktad area) med 
avvikande råhet kan försummas. Se figur 4.1. 

SIS fleranvändarlicens: Tyréns AB. 2010-07-06

Tabell 2.2: Terrängtyper enligt SS-EN 1991-1-4 [4] med tillhörande parametrar för
beräkning av bl. a exponeringsfaktorn, ce.

Det karakteristiska hastighetstrycket qp(z) bör enligt TRVFS 2011:12 avläsas ur
TRVFS 2011:12 bilaga 4, Tabell 4.1 då uttrycket för qp i ekvation (2.44) enligt SS-
EN 1991-1-4 (4.8) ej gäller i Sverige. Vid jämförelse med BSV 97 kan utläsas att
detta är samma ekvation som (2.43) ovan.

qp(z) = [1 + 7Iv(z)] · 1

2
ρv2m(z) = ce(z)qb (2.44)

där

qp karakteristiskt hastighetstryck (N/m2)
Iv turbulensintensitet i vindriktningen
ρ luftens densitet, normalt 1.25 kg/m3 vid 10◦C på havsnivå
vm medelvindhastighet (m/s)
ce exponeringsfaktorn
qb referenshastighetstryck (N/m2). Jämför (2.38).

I ekvation (2.44) är termen

7Iv(z) = 2kpIv(z)

där kp är spetsfaktorn som är förhållandet mellan maxvärdet och standardavvikel-
sen för responsens varierande del. Enligt TRVFS 2011:12 sätts kp = 3.0 för statiska
konstruktioner. Med denna spetsfaktor samt övriga faktorer med rekommenderade
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värden enligt SS-EN 1991-1-4 ger uttryck (2.44) samma karakteristiska hastighets-
tryck som TRVFS 2011:12 Bilaga 4, Tabell 4.2.

Turbulensintensiteten Iv(z) är standardavvikelsen för vindhastigheten i vindrikt-
ningen i förhållande till medelvindhastigheten och beräknas som:

Iv(z) =





σv
vm(z)

för h ≥ zmin

σv
vm(zmin)

för h < zmin

(2.45)

där standardavvikelsen σv beräknas:

σv = krklvb (2.46)

och medelvindhastigheten vm(z) beräknas:

vm(z) = cr(z)co(z)vb (2.47)

där

kr terrängfaktorn enligt ekvation (2.48) motsvarande β i BSV 97
kl turbulensfaktorn med rekommenderat värde 1.0
vb referensvindhastighet (m/s) enligt TRVFS 2011:12 Bilaga 4, Tabell 4.1
cr råhetsfaktorn enligt ekvation (2.49) motsvarande

√
Cexp i BSV 97

co topogra�faktorn med rekommenderat värde 1.0. Om medellutningen på
byggnadens lovvartsida överstiger 3◦ kan co beräknas enligt
SS-EN 1991-1-4 Bilaga A.3.

Terrängfaktorn kr och råhetsfaktorn cr beräknas:

kr = 0.19

(
z0
z0,II

)0.07

(2.48)

och

cr(z) =





kr · ln
(
z

z0

)
för z ≥ zmin

kr · ln
(
zmin
z0

)
för z < zmin

(2.49)
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där

z0 råhetslängden enligt enligt tabell 2.2
z0,II råhetslängden för terrängtyp II enligt enligt tabell 2.2
zmin lägsta höjd, enligt tabell 2.2, för vilken den logaritmiska hastighetspro�len gäller.

Konstant vindhastighet förutsätts nedanför denna höjd

Turbulensintensiteten kan således skrivas:

Iv(z) =





kl

co(z) · ln
(
z

z0

) för z ≥ zmin

kl

co(zmin) · ln
(
zmin
z0

) för z < zmin

(2.50)

Den totala vindlasten på en bärverksdel kan beräknas:

Fw = cscdcfqp(z)Aref (2.51)

där

cscd bärverksfaktorn enligt avsnitt 2.5.3
cf formfaktor för kraft på bärverksdelen enligt avsnitt 2.5.2
qp(z) karakteristiskt hastighetstryck enligt ekv. 2.44
Aref bärverksdelens referensarea

2.5.2 Formfaktorer

Formfaktorer för förenklad bestämning av vindlasten i riktning tvärs vanliga brotvär-
snitt med och utan räcken respektive tra�k �nns angivna i SS-EN 1991-1-4, kapitel
8, enligt �gur 2.15 nedan. För andra bärverksdelar, så som pelare, fackverk, räcken
mm �nns formfaktorer angivna i SS-EN 1991-1-4, kapitel 7.
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Figur 8.3 – Formfaktorn för kraft, cfx,0, för broar 

(2) Om lovartväggen lutar i vertikalled enligt figur 8.4 kan cfx,0-värdet reduceras med 0,5 % per vertikal lut-
ningsgrad, 1 , dock inte mer än 30 %. 

ANM. Denna reduktion är inte tillåten för FW, definierad i 8.3.2, såvida inget annat anges i den nationella bilagan.

Figur 8.4 – Bro med lutande lovartsida

(3) Om en överbyggnad lutar i tvärled bör cfx,0-värdet ökas med 3 % per grad, dock inte mer än 25 %.j

                                                     

j Nationell fotnot: Rättelse införd eftersom originalet felaktigt anger (2) istället för (3). 

brotyp

separata fackverk
a) byggskede eller öppna räcken 
(mer än 50 % öppen) 

b) med räcken eller bullerskärmar
eller fordon i trafik 

SIS fleranvändarlicens: Tyréns AB. 2010-07-06

Figur 2.15: Formfaktor, cfx,0 för vindlast tvärs vanliga brotyper enligt SS-EN 1991-
1-4 [4]

Förenklad bestämning av formfaktor för uppåt- eller nedåtriktad vindlast vinkelrätt
mot brons huvudaxel anges i SS-EN 1991-1-4 och återges i �gur 2.16. Broräcken
och tra�k på bron får försummas vid beräkning av dtot enligt �gur 2.16. Vindens
anfallsvinkel relativt horisontalplanet kan sättas till α ± 5◦ för plan och horisontell
terräng, eller kuperad terräng om överbyggnaden ligger högre än 30 m över mark.
Denna vindlast bör inte användas för utvärdering av den dynamiska responsen och
behöver endast beaktas om den är av samma storleksordning som överbyggnadens
egentyngd. I brist på utförligare analys, så som vindtunnelförsök eller numerisk si-
mulering, får den uppåt- eller nedåtriktade vindlastens excentricitet sättas till b/4
där b är överbyggnadens bredd. Vindlast i brons längdriktning får förenklat bestäm-
mas för balk- och plattbroar som 25% av vindlasten tvärs bron respektive 50% för
fackverksbroar.
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8.3.3 Vindkrafter mot överbyggnad i z-riktningen  

(1) Formfaktorn för kraft, cf,z, bör bestämmas både för uppåt- och nedåtriktad vindlast mot överbyggnaden i 
z-riktningen. cf,z bör inte användas för beräkning av överbyggnadens vertikala svängningar. 

ANM. 1 Den nationella bilagan kan ge värden på cf,z. Rekommenderade värden, om inga vindtunnelförsök utförts, är 
cf,z = 0,9. Dessa värden inkluderar grovt inverkan av en eventuell lutning i tvärled hos överbyggnaden, och terrängens 
lutning och av varierande vindriktning på grund av turbulens. 

Alternativt kan cf,z erhållas från figur 8.6 varvid:  

— höjden, dtot, kan begränsas till överbyggnadens höjd, utan hänsyn till trafik och brodetaljer, 

— för plan, horisontell terräng kan vindens riktning, relativt horisontalplanet, sättas till  5° på grund av 
turbulens.  Detta gäller även för kuperad terräng om överbyggnaden ligger högre än 30 m över mark. 

ANM. 2 Inverkan av denna kraft är av betydelse endast om den är av samma storleksordning som egentyngden. 

Figur 8.6 – Formfaktorn för kraft, cf,z, för broar med lutningen i tvärled och en 
vindriktning som lutar mot horisontalplanet

 = brons lutning i tvärled, 
 = vindriktningens lutning 

mot horisontalplanet 

SIS fleranvändarlicens: Tyréns AB. 2010-07-06

Figur 2.16: Formfaktor, cfz för uppåt- och nedåtriktad vindlast vinkelrätt mot brons
huvudaxel enligt SS-EN 1991-1-4 [4]

2.5.3 Dynamisk respons

Som nämnt i första stycket av kapitel 2.5 ska den dynamiska responsen utvärderas för
bl. a. broar med spännvidd över 50m. Vägledningen i SS-EN 1991-1-4 är begränsad
och standarden behandlar endast till viss del dynamisk respons orsakat av turbulens
i vindriktningen. Endast turbulens som resulterar i resonans för bärverkets första
svängningsmod behandlas, dvs. turbulens med samma frekvens som bärverkets första
egenfrekvens.

Bärverksfaktorn, cscd, beaktar att ökad belastningsyta medför minskad korrelation
för vindtrycket över ytan samt att turbulent vind med samma frekvens som bärver-
kets egenfrekvens kan orsaka resonans. För statiska konstruktioner kan cscd sättas
till 1.0 enligt SS-EN 1991-1-4 avsnitt 8.2. Om det däremot �nns behov för att utre-
da den dynamiska responsen är vägledningen i SS-EN 1991-1-4 och TRVFS 2011:12
tvetydig om hur bärverksfaktorn cscd bör bestämmas för broar. I SS-EN 1991-1-4
avsnitt 6.2(1) f) hänvisas till kapitel 8 för broar i dito standard. I kapitel 8 �nns
dock ingen vägledning om tillvägagångssätt för utredning av den dynamiska respon-
sen eller bestämning av bärverksfaktorn. Enligt SS-EN 1991-1-4 avsnitt 6.2(1) f)
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kan bärverksfaktorn cscd bestämmas enligt avsnitt 6.3 för bärverk, andra än broar,
där den lägsta svängningsmoden i vindriktningen är dominerande och hela struktu-
ren svänger åt samma håll samt att strukturen uppfyller något av de geometriska
kriterierna i �gur 2.17

SS-EN 1991-1-4:2005 (Sv) 

28

B2 är faktorn för bakgrundsresponsen, som beaktar reduktionen av det effektiva vindtrycket på grund av 
avtagande korrelation vid ökande belastningsyta, 

R2 är faktorn för resonansresponsen, som beaktar turbulens i resonans med bärverkets egensväng-
ningar i den aktuella svängningsmoden. 

ANM. 1 Storleksfaktorn cs, ges i uttrycket (6.2). Den tar hänsyn till att inverkan från vinden minskar på grund av att 
vindlastens maxvärde inte uppträder samtidigt över bärverkets yta. 

)(71
)(71

sv

2
sv

s zI
BzIc (6.2)

ANM. 2 Den dynamiska faktorn, cd, ges i uttryck (6.3). Den tar hänsyn till att inverkan från vinden ökar på grund av 
resonans mellan turbulensen och bärverkets egensvängningar. 

2
sv
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svp

d
)(71
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BzI

RBzIk
c  (6.3) 

ANM. 3 Den nationella bilagan kan ge metoder för bestämning av kp, B och R. Rekommenderad metod ges i bilaga B. 
En alternativ metod finns i bilaga C. Bestämning av cscd enligt bilaga C ger en avvikelse på maximalt 5% jämfört med 
bilaga B,  

(2) P Uttrycket (6.1) ska endast tillämpas om följande krav samtidigt är uppfyllda: 

— bärverket motsvarar någon av de former som anges i figur 6.1, 

— bärverkets egensvängningar i lägsta moden i vindriktningen dominerar och hela bärverket rör sig samti-
digt i samma riktning. 

ANM. Bidrag från högre svängningsmoder i vindriktningen är försumbara. 

mins 6,0 zhz min1s 2
zhhz min1s 2

zhhz

ANM. Begränsningar anges även i 1.1 (2). 

Figur 6.1 – Allmänna bärverksformer som täcks av beräkningsmetoden. Bärverkets mått och 
referenshöjden zs är angivna. 

vindvind vind

a) vertikalt utsträckta bärverk 
såsom byggnader etc. 

b) horisontellt utsträckta bärverk 
såsom balkar etc. 

c) punktformiga bärverk 
såsom skyltar etc. 

SIS fleranvändarlicens: Tyréns AB. 2010-07-06

Figur 2.17: Geometriska kriterier för vilka bärverksfaktorn cscd i SS-EN 1991-1-4
anges kunna bestämmas enligt uttryck (2.52) [4]. zmin beror av terräng-
typ och framgår av tabell 2.2

Om ovan nämnda kriterier är uppfyllda kan bärverksfaktorn bestämmas som:

cscd =
1 + 2kpIv(zs)

√
B2 +R2

1 + 7Iv(zs)
(2.52)

där

zs referenshöjden enligt �gur 2.17
kp spetsfaktorn som är förhållandet mellan maxvärdet och standardavvikelsen

för responsens varierande del
Iv turbulensintensiteten i vindriktningen enligt ekvation 2.45 och 2.50
B2 faktor för bakgrundsresponsen som är kvasi-statisk och orsakas av

vindstötar med frekvens lägre än bärverkets första egenfrekvens.
Avtar med konstruktionens storlek, då korrelationen för vindtrycket
över ytan blir lägre.

R2 faktor för resonansdelen av responsen som orsakas av vindstötar med
frekvens i närheten av brons första egenfrekvens

Om termen 7 i ekvation (2.52) ersätts av 2kp enligt resonemanget i avsnitt 2.5.1
motsvarar produkten cscd · ce, med ce ur ekvation (2.44), relaterat till BSV 97 pro-
dukten av vindstötsfaktorn och exponeringsfaktorn CdynCexp, enligt ekvation (2.40)
och (2.39).

För bestämning av faktorerna kp, B2 och R2 i ekvation (2.52) hänvisas till metoder i
SS-EN 1991-1-4 Bilaga B.1 och B.2 eller Bilaga C. Dock anges i TRVFS 2011:12 att
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bl. a Bilaga B.1, B.2 och C inte får tillämpas i Sverige. Istället ges i TRVFS 2011:12,
nationella parametrar till 6.3.1(1), 7 �, uttryck för beräkning av faktorerna kp, B2

och R2, vilka ersätter Bilaga B.1 och B.2 och redovisas nedan. Den nationellt valda
metoden motsvarar den i BSV 97 med skillnaden att faktorn 7, i nämnaren av uttryck
(2.52) ovan, i BSV 97 motsvaras av 2kp. Det i BSV 97 angivna alternativet är enligt
Handa [18] mer relevant för medelvindhastighet beräknad över en 10-minutersperiod,
vilket är fallet i SS-EN 1991-1-4, jämfört med faktorn 7 som är baserat på kp =
3.5 vilket enligt Handa [18] är relevant om medelvindhastigheten beräknats över 1
timme. Anmärkningsvärt är också att det i BSV 97 anges att denna metod gäller
för konsolliknande strukturer, så som skorstenar och höga hus och inte får tillämpas
för broar.

Nedan redovisas värden till uttryck (2.52) enligt TRVFS 2011:12, nationella para-
metrar till 6.3.1(1), 7 �, med riktningar (x, y, z) enligt �gur 2.14 och dimensioner
(h, b, d) enligt �gur 2.17):

Spetsfaktorn:

kp =
√

2 ln (νT ) +
0.6√

2 ln (νT )
(2.53)

där

ν medelvärdet av uppkorsningsfrekvensen enligt ekvation (2.54)
T tidsperiod för vilken medelvinhastigheten vm har beräknats. T = 600(s)
νT förväntat antal gånger vindhastigheten överstiger medelvindhastigheten

under perioden T
0.6 avrundning av Eulers konstant, γ ≈ 0.577 [15]

ν = n1,x

√
R2

B2 +R2
; ν ≥ 0.08Hz (2.54)

där

n1,x bärverkets första egenfrekvens för svängning i vindriktningen

Den nedre gränsen ν ≥ 0.08Hz motsvarar en spetsfaktor kp = 3.0, vilket gäller för
statiska konstruktioner

För en tornliknande struktur kan faktorn för bakgrundsresponsen beräknas:

B2 = exp

[
−0.05

h

href
+

(
1− b

h

)(
0.04 + 0.01

h

href

)]
(2.55)
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om h < href sätts h = href

För ett balkliknande horisontellt utsträckt bärverk, med måttde�nitioner enligt den
mittersta bilden i �gur 2.17, har tolkningen här gjorts att faktorn för bakgrundsre-
sponsen bör skrivas om på följande sätt:

B2 = exp

[
−0.05

h1 + h

href
+

(
1− h

b

)(
0.04 + 0.01

h1 + h

href

)]
(2.56)

om h1 + h < href sätts h1 + h = href

i ekvation (2.55-2.56) är

h konstruktionens höjd
h1 höjd från mark till underkant bärverk, se �gur 2.17
b konstruktionens bredd vinkelrätt vindriktningen,

dvs. bärverkets spännvidd för ett balkliknande bärverk
href referenshöjden på vilken referensvindhastigheten vref är beräknad.

href = 10m

Faktorn för resonansdelen av responsen:

R2 =
2πFφbφh
δs + δa

(2.57)

där

F Spektraltäthetens fördelning över frekvenser enligt ekvation (2.64), von Kármán [25]
φb storleksfaktor m.h.t. konstruktionens bredd (se �gur 2.17) enligt ekvation(2.62)
φh storleksfaktor m.h.t. konstruktionens höjd (se �gur 2.17) enligt ekvation(2.63)
δs mekanisk dämpning uttryckt som logaritmiskt dekrement enligt tabell 2.3
δa aerodynamisk dämpning uttryckt som logaritmiskt dekrement

enligt ekvation (2.58) eller (2.60)
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SS-EN 1991-1-4:2005 (Sv) 

136

Tabell F.2 – Approximativa värden på det logaritmiska dekrementet, s, för mekanisk dämpning vid 
lägsta egenfrekvens 

Typ av bärverk Mekansik dämpning s

byggnader av armerad betong 0,10 

stålbyggnader 0,05 

byggnader av armerad betong och stål 0,08 

torn och skorstenar av armerad betong  0,03 

svetsade stålskorstenar utan foder och utan utvändig värmeisolering 0,012 

svetsade stålskorstenar utan foder men med utvändig värmeisolering 0,020 

h/b  18 0,020

20 h/b 24 0,040stålskorstenar med foder och med utvändig värme-
isoleringa

h/b  26 0,014

h/b 18 0,020

20 h/b 24 0,040stålskorsten med två eller flera inre rökrör och med 
utvändig värmeisoleringa

h/b  26 0,025

stålskorsten med invändigt tegelfoder  0,070 

stålskorsten med invändigt foder av sprutbetong 0,030 

kopplade stålskorstenar utan foder 0,015 

stagade stålskorstenar utan foder 0,04 

svetsade 0,02 

högt förspända skruvförband 0,03 
stålbroar och torn ut-

formade som stålfack-
verk 

vanliga skruvförband 0,05 

samverkansbroar 0,04 

förspända utan sprickor 0,04 
Betongbroar 

med sprickor 0,10 

träbroar  0,06 – 0,12 

aluminiumbroar 0,02 

broar i fiberarmerad plast 0,04 – 0,08 

parallellkablar 0,006 
Kablar

spiralkablar 0,020 

ANM. 1 Värdena för trä och plastkompositer är endast riktvärden. I de fall då aerodynamiska effekter visar sig ha  
betydelse för dimensioneringen kan noggrannare värden behöva inhämtas från sakkunnig. 
ANM. 2 För snedkabelbroar bör värdena i tabell F.2 multipliceras med faktorn 0,75. 

a Mellanliggande värden på h/b kan beräknas med linjär interpolation.  

SIS fleranvändarlicens: Tyréns AB. 2010-07-06
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SIS fleranvändarlicens: Tyréns AB. 2010-07-06

Tabell 2.3: Riktvärden för mekanisk dämpning, δs, för olika typer av broar uttryckt
som logaritmiskt dekrement [4]

Vägledning om bestämning av det logaritmiska dekrementet, δa, vid aerodynamisk
dämpning för den lägsta egenfrekvensen där svängningen sker i vindriktningen ges i
SS-EN 1991-1-4 Bilaga F och skrivs:

δa =
cfρvm(zs)

2n1,xµe
(2.58)

där

cf formfaktorn för kraft i vindriktningen
ρ luftens densitet, normalt 1.25 kg/m3 vid 10◦C på havsnivå
vm(zs) medelvindhastigheten på referenshöjden zs enligt �gur 2.17
n1,x den lägsta egenfrekvensen för svängning i vindriktningen
µe bärverkets ekvivalenta massa per ytenhet enligt ekvation (2.59)

i ekvation 2.58 och 2.60 kan bärverkets ekvivalenta massa uppskattas som massan
per ytenhet, av den mot vinden projicerade ytan, i det snitt där utböjningen är
störst alternativt beräknas med följande uttryck:

µe =

h∫
0

b∫
0

µ(y, z)Φ2
1(y, z)dydz

h∫
0

b∫
0

Φ2
1(y, z)dydz

(2.59)

där
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h konstruktionens höjd enligt �gur 2.17
b konstruktionens bredd enligt �gur 2.17
µ(y, z) bärverkets massa per ytenhet, av den mot vinden projicerade ytan
Φ1(y, z)modfunktionen för den första svängningsmoden med utböjning i vindens riktning

För det fall då modfunktionen Φ1(y, z) är oberoende av höjden z, dvs. att mod-
formen har samma form exempelvis i både under- och överkant vilket är en god
approximation för de �esta horisontellt utsträckta bärverk, kan den aerodynamiska
dämpningens logaritmiska dekrementet för utböjning i vindriktningen uppskattas
som:

δa =
cfρbvm(zs)

2n1,xm1,e

(2.60)

där den ekvivalenta massan per längdenhet för den första svängningsmoden är

m1,e =

l∫
0

m(y)Φ2
1(y)dy

l∫
0

Φ2
1(y)dy

(2.61)

där

m(y) bärverkets massa per längdenhet
l bärverkets spännvidd

Storleksfaktorn m.h.t. konstruktionens bredd, där bredden är de�nierad enligt �gur
2.17 och för horisontellt utsträckta bärverk kan ses som bärverksdelens spännvidd,
kan skrivas:

φb =
1

1 +
3.2n1,xb

vm(zs)

(2.62)

Storleksfaktorn m.h.t. konstruktionens höjd

φh =
1

1 +
2n1,xh

vm(zs)

(2.63)
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Spektraltätheten för den varierande delen av vindhastigheten enligt von Kármán
[25], även kallad von Kármáns vindenergispektrum, kan skrivas:

F =

4

(
Lu · n1,x

vm(zs)

)

(
1 + 70.8

(
Lu · n1,x

vm(zs)

)2
) 5

6

(2.64)

där

Lu karakteristisk längd för turbulens i vindriktningen som enligt
TRVFS 2011:12 satts till 150 m

2.5.4 Aeroelastisk respons

Enligt SS-EN 1991-1-4, 3.5(2) bör aeroelastisk respons beaktas för böjveka bärverk
som bl. a. broar. I bilaga E till samma standard ges viss vägledning om aeroelastisk
instabilitet och dess e�ekter. De aeroelastiska fenomen som behandlas, om än med
förenklade metoder, är:

� Virvelavlösning

� Gallopering

� Vridande divergens

� Fladder

Enligt TRVFS 2011:12 får dock avsnittet som behandlar virvelavlösning ej tillämpas.
Sammanfattning av vägledningen för utvärdering av gallopering, vridande divergens
och �adder åter�nns i slutet av avsnitt 2.3.2, 2.3.4 respektive 2.3.1 ovan.

2.6 Konservativ bestämning av bärverksfaktorn cscd

För broar där den första moden av typen horisontell böjning har konstant tecken,
dvs. hela konstruktionen svänger åt samma håll i horisontalled och således i vindens
huvudriktning, har det föreslagits i artikel av Ülker-Kaustell, Zangeneh och Pacoste
[22] att bärverksfaktorn cscd kan bestämmas enligt ekvation (2.52) med konservativt
beräknad bakgrundsfaktor B2 och resonansfaktor R2 enligt följande: Bakgrundsfak-
torn B2 sätts till 1.0. Resonansfaktorn R2 förenklas till:
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R2 =
1

8

ωn
ξ

Sv(ωn)

σ2
v

K (ωn) (2.65)

där

K (ωn) =
1

(
L∫
0

φ(x)dx

)2

L∫

0

L∫

0

φ(x1)φ(x2) exp

(
−2C

ωn
2π

|x1 − x2|
vm

)
dx1dx2 (2.66)

är en storleksfaktor som beror av bärverkets totala längd samt dess första transver-
sella modform med tillhörande egenfrekvens.

I ekvation (2.65) och (2.66) är

φ(x) modform för den första transversella egenmoden
ωn cirkelegenfrekvens
ξ modal dämkvot inklusive aeroelastisk dämpning
C dimensionslös konstant av storleksordning 7, avtar med höjden
vm medelvindhastigheten i brons tvärled
σ2
v variansen för medelvindhastigheten i brons tvärled
L bärverkets totala längd
x koordinat längs bron
x1, x2 två olika punkter längs bron

Eftersom byte från cirkelfrekvens ωn till frekvens n ger:

ωnSv(ωn)

σ2
v

= 2πn
Sv(n)

2π

1

σ2
v

=
nSv(n)

σ2
v

(2.67)

kan resonansfaktorn nu skrivas:

R2 =
1

8ξ

nSv(n)

σ2
v

K(n) (2.68)

Den näst sista termen i ekvation 2.68 är det normerade vindenergispektrumet som
i TRVFS 2011:12 benämns F . I dito norm rekommenderas spektrumet enligt von
Kármán. Se ekvation 2.64.

Nedan skrivs analytiska lösningar till storleksfaktorn K(n) ut för tre enkla modfor-
mer med konstant tecken. I dessa lösningar är γ(n) = −Cn/vm.
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Den konstanta modformen

φ(x) = 1 (2.69)

ger storleksfaktorn

K(n) =
2

L2

1

γ(n)2
[
eγ(n)L − γ(n)L− 1

]
(2.70)

Den första transversella modformen för en fritt upplagd balk

φ(x) = sin
πx

L
(2.71)

ger storleksfaktorn

K(n) =
π2

2L2

1

γ(n)2 +
(π
L

)2




(π
L

)2

γ(n)2 +
(π
L

)2
(
eγ(n)L − 1

)
− γ(n)

L

2


 (2.72)

Den första transversella modformen för en fast inspänd balk

φ(x) =
1

2

(
1− cos

2πx

L

)
(2.73)

ger storleksfaktorn

K(n) =
8

L2

1

4γ(n)

(
γ(n)2 +

(
2π

L

)2
)

·




(
2π

L

)4

γ(n)

(
γ(n)2 +

(
2π

L

)2
) (eγ(n)L − 1

)
−
(

3γ(n)2

2
+

(
2π

L

)2
)
L




(2.74)

Om det förutsätts att det normerade vindenergispektrumet
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F =
nSv(n)

σ2
v

< 0.25 (2.75)

(jämför �gur 2.2) kan resonansfaktorn konservativt beräknas

R2 <
1

32ξ
K(n) (2.76)

Detta samband redovisas i �gur 2.18 för en 50 m lång balk med K(n) för de tre
enkla modformerna enligt ekvation (2.69-2.74).

(Ekvation (2.76) har i artikel [22] uttryckts och plottats felaktigt, vilket korrigerats
här.)

0 1 2 3 4 5 6

n[Hz]

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

R
2
(n

)[
−

]

φ(x) = 1

φ(x) = sin πx
L

φ(x) = 1
2

(
1− cos 2πx

L

)

Figur 2.18: Förenklad och konservativt beräknad resonansfaktor, för tre enkla mod-
former för en 50 m lång balk, som funktion av egenfrekvens

För beräkning av R2 i �gur 2.18 har dämkvoten ξ = 0.01, konstanten C = 7 och
medelvindhastigheten vm = 37.6m/s använts.

2.7 Finita elementmetoden

Finita elementmetoden (FEM) är en numerisk teknik för att approximera lösningar
till fältvariabler i en matematisk modell av ett fysiskt problem. Det matematiska
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problemet kan beskrivas av partiella di�erentialekvationer (PDE) eller integralut-
tryck och kan diskretiseras till ett stort antal delproblem med begränsad storlek och
enkel geometri i form av �nita element. Elementen är sammankopplade med noder
i vilka de sökta variablerna beräknas. Över elementen mellan noderna interpoleras
lösningarna linjärt eller kvadratiskt beroende på elementtyp. Genom att för�na ele-
mentindelningen, den så kallade meshen, kan en lösning med större precision uppnås.

För strukturmekaniska problem tilldelas de �nita elementen material- och tvär-
snittsegenskaper. Varje nod har ett antal frihetsgrader, beroende på elementtyp,
vilka tilldelas eventuell dämpning och randvillkor i respektive riktning. Utifrån det-
ta beräknas styvhet och massa i varje frihetsgrad. Till varje element hör således en
styvhetsmatris, en massmatris och en dämpmatris där varje rad och kolumn innehål-
ler värden för respektive frihetsgrader. Matriserna för respektive element assembleras
till globala matriser för hela FE-modellen med summering av värden i frihetsgrader
för gemensamma noder.

2.8 Egenvärdesanalys

Rörelseekvationen för dämpad svängning för ett �erfrihetsgradsystem kan skrivas:

Mü + Cu̇ + Ku = 0 (2.77)

där

M massmatris
C dämpmatris
K styvhetsmatris
ü accelerationsvektor
u̇ hastighetsvektor
u förskjutningsvektor

För att kunna bestämma en strukturs egenfrekvenser och modformer behöver dess
egenvärdesproblem lösas. Rörelseekvationen ovan leder till ett olinjärt egenvärde-
sproblem som har komplexa lösningar. Genom att försumma dämpningen C samt
förutsätta att styvhetsmatrisenK är symmetrisk kan egenvärdesproblemet förenklas
till:

(
−ω2M + K

)
φ = 0 (2.78)

där

42



2.9. EFTERGIVLIGHET FÖR PLATTGRUNDLÄGGNING

ω2 egenvärde
ω vinkelegenfrekvens
φ egenvektor, innehåller förskjutning för samtliga noder i respektive

egenmod, dvs. modformen

Approximationen med försummad dämpning är rimlig vid låga dämpkvoter, vilket
är normalfallet för byggnader och byggnadsverk där dämpkvoten normalt är mindre
än 0.1.

Egenvärdesproblemen för fallen i avsnitt 3.1 löses genom linjär egenvärdesanalys
med Lanczos egenvärdeslösare som �nns inbyggd i Brigade/PLUS (ABAQUS).

2.9 Eftergivlighet för plattgrundläggning

I fallstudien i avsnitt 3.1 har fjäderstyvheter beräknats för grundläggningen av mel-
lanstöden. Mellanstödens bottenplattor har förutsatts vara kvadratiska och grund-
lagda på ett homogent jordlager med begränsad mäktighet på berg. Statiska fjäder-
styvheter har beräknats enligt formlerna i [16] Table 15.3, ur vilken utsnitt redovisas
i tabell 2.4, vilka härstammar från empiriska försök utförda av Gazetas (se referenser
till kapitel 15 i [16]). För cirkulära plattor �nns formler redovisade för fjäderstyv-
het i samtliga sex frihetsgrader medan det för rektangulära plattor endast redovisas
fjäderstyvhet för den vertikala frihetsgraden. Fjäderstyvheter i övriga fem frihets-
grader har för den kvadratiska plattgrundläggningen, beräknats med formlerna för
den cirkulära grundläggningen men med en ekvivalent radie. Den ekvivalenta radien
är baserad på grundläggningsarean enligt:

R =

√
(2B)2

π
(2.79)

För beräkning av fjäderstyvheterna enligt tabell 2.4 har skjuvmodulen beräknats
enligt:

G =
E

2 (1 + ν)
(2.80)

I ekvation (2.79), (2.80) och tabell 2.4 är

B plattans halva bredd
L plattans halva längd (= B vid kvadratisk platta)
H jordlagrets mäktighet till berg (djup)
G skjuvmodul för det homogena jordlagret
E elasticitetsmodul för det homogena jordlagret
ν tvärkontraktionstal för det homogena jordlagret
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E 
TABLE 15.3 DYNAMIC STIFFNESSES AND DASHPOT COEFFICIENTS FOR SURFACE FOUNDATIONS ON HOMOGENEOUS STRATUM OVER 

BEDROCK (sources are listed in the text). 

Foundation Shape 

Static 
stiffnesses, K 

Dynamic 
stiffness 
coefficients. 
k(ro) 

Radiation 
dashpot 
coefficients, 
C(ro) 

• Not available. 

Vertical. z 

Lateral. y 

Lateral. x 

Rocking. rx 

Rocking. ry 

Torsional. t 

Vertical. z 

Horizontal. y or x 

Rocking, rx or ry 
Torsional 

Vertical, z 

Lateral, y or x 

Rocking, rx or ry 

Torsional, t 

7777J 

.. .... . '. . . - : . " ... ' ..... _. ", .' '. ": \. :' .... ' . : '.:::>. :: ':'.' .:' ! .... : .. :. : ::: ~< '.' 
: :' .. : H .:' ,,: ·: ...... H ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;-,S~ ~.~.~·.t· ~:~ ... :~:.) . .' :1 <: ,':. :," .~ .••.• > .. :=.: 

«Y ;«~;"\;;~';"'~/'~o/,~~;\~vj \~~,,~',~~;-~~: ~;;';;;i«0:: 
rigid formation 

Circular Foundation of Radius 
B=R Rectangular Foundation 2B by 2L (L > B) 

4GR ( R) Kz = -- 1 + 1.3-
2GL B 3/4 H 

Kz =--[0.73+1.54(-) ] 1 +--( B) 
1-v H 1 - v L 0.5 +~ 

L 
8GR ( R) Ky = -- 1 + 0.5-
2-v H 

Kx=Ky 

8GR ( R) K,x = 1 + 0.17 -
3(1 -v) H 

Kry = K,x 

16 3( R) K, = 3" GR 1 + 0.10 H 

Strip Foundation 2L -+ co 

Kz ~ 0.73G(1 + 3.5~) 
2L 1-v H 

-~-- 1 +2-Ky 2G ( B) 
2L 2-v H 

K,x = xGB 2 (1 + 0.2~) 
2L 2(1 -v) H 

kz = kz(H I R, ao) kz = kz(H I B, LI B. ao) is plotted in Graph 111-2 for rectangles and strip 

is obtained from Graph 111-1 

ky = ky(H I R. ao) 

is obtained from Graph 111-1 

} k«(HIR) ~k«(co) 
IX = rx. ry, t 

[

CAH I B) ~ 0 at frequencies f < fc• regardless of foundation shape 

CAHIB) ~ 0.8Cz (co) at f~ 1.5fc 
A .. .. . Vis 3.4Vs 

t mtermedlate frequenCies: Interpolate linearly. fc = -. Vis = ---
4H x(1 - v) 

[ 
Cy(HIB) ~Oatf<ifs; Cy(HIB) ~Cy(co) atf>~fs 

At intermediate frequencies: interpolate linearly. fs = VsI4H. Similarly for Cx 

C,x(H I B) ~ 0 at f < fc; C,x(H I B) ~ C,x( co) at f> fc. Similarly for Cry 

C,(HIB) ~ C,(co) 

ky = ky(HIB. ao) 
is obtained from Graph 111-3 

k,x(H I R) ~ k,x( co) 

2B

Tabell 2.4: Beräkning av statiska fjäderstyvheter, i samtliga sex frihetsgrader, för
grundläggning på ett homogent jordlager med begränsad mäktighet på
berg. Utsnitt ur [16] Table 15.3.
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Kapitel 3

Metod

3.1 Fallstudie - samverkansbro

För att få en uppfattning om känslighet för dynamiska e�ekter av vind för en vanlig
brotyp i Sverige har en fallstudie utförts där modformer och egenfrekvenser studerats
för en samverkansbro med spännvidd över 50 m. Som utgångspunkt för studien har
en be�ntlig bro använts; Bro 142 över E4 i tra�kplats Kista, i projektet E18 Hjulsta-
Kista. Bron är en samverkansbro i tre spann med ett slutet lådtvärsnitt av stål som
huvudbalk och en farbana av betong. Största spännvidd är 70.5 m, mellanstöden
består av cirkulära betongpelare med diameter 1.7 m och höjd 7.8− 9.1 m inklusive
respektive bottenplattas höjd och fri brobredd är 9.0 m. Den verkliga bron har en
vertikalradie på 3000 m och en horisontalradie på 300 m. Huvudbalkens undersida
är horisontell i tvärled och farbanan har en skevning på 4%.

För FE-modellering och analys har BRIGADE/Plus som är basserat på ABAQUS
använts. Modellerna har till sin helhet skapats med script programmerade i Python,
vilket gör att modellerna relativt enkelt kan återanvändas, modi�eras och parame-
terstuderas.

www.ramboll.se

Ramböll Sverige AB

Tfn:

E 18 HJULSTA - KISTA

VST41510BH (15767) 2014-01-22:34947

(56,5 m) (70,5 m) (61,1 m)

Figur 3.1: Elevation av Bro 142 över E4 i tra�kplats Kista, i projektet E18 Hjulsta-
Kista. Rensat utsnitt ur sammanställningsritning 142K2002, upprättad av
Ramböll. Mått inom () avser mått i centrumlinje bro, övriga mått i stakad
linje.
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www.ramboll.se

Ramböll Sverige AB

Tfn:

E 18 HJULSTA - KISTA

VST41510BH (15767) 2014-01-22:34947

Figur 3.2: Sektion vid mellanstöd för Bro 142 över E4 i tra�kplats Kista, i projektet
E18 Hjulsta-Kista. Rensat utsnitt ur sammanställningsritning 142K2002,
upprättad av Ramböll

3.1.1 Modelleringsdetaljer

Finita element modeller (Finita element förkortas fortsättningsvis FE) har skapats
för bron enligt ovan som utgångspunkt, med följande geomtriska förenklingar:

� Vertikalradie, horisontalradie och skevning i tvärled har försummats.

� Spännvidder och höjdmått i brons centrumlinje har använts för överbyggna-
den.

I övrigt har i princip mått, avstyvningar, tvärskott, tvärförband och plåttjockleksva-
riationer enligt ritning 142K2302-142K2340 samt 142K2902 och 142K2904 använts
för överbyggnaden i skalmodellen. I balkmodellen är undantaget att avstyvningar,
tvärskott och tvärförband inte tagits hänsyn till.

Stålets materialegenskaper har satts till ρ = 7800 kg/m3, E = 210 GPa och ν = 0.3
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Stöd och randvillkor

Mellanstöden, som var och en består av en cirkulär betongpelare på en rektangulär
bottenplatta, har modellerats i FE-modellen enligt följande:

� Pelare och bottenplatta har modellerats med vertikala balkelement enligt �gur
3.3(b).

� Pelardiameter D1 = 1.7 m enligt �gur 3.3.

� Stöd 2: pelarhöjd HPEL = 6.29 m och höjd bottenplatta HBPL = 1.5 m.

� Övriga mellanstöd: HPEL = 7.46 m och HBPL = 1.6 m.

� Den del av bottenplattan som förutsätts medverka till stödets styvhet har
antagits öka med en spridning 3:1 från pelarens periferi enligt �gur 3.3(a).
Balkelementen för bottenplattan har delgetts medeldiametern D2 enligt �gur
3.3.

� Betongkvalité C40/50 har använts med ρ = 2500 kg/m3, E = 35 GPa och
ν = 0.2

� Randvillkor för grundläggning har ansatts i änden av bottenplattans nedersta
balkelement och modellerats för tre varianter;
- Fix. Fix i alla sex frihetsgrader
- Hård. Fjäderstyvheter i samtliga sex frihetsgrader förutsatt grundläggning
på 0.3 m packad sprängstensfyllning på berg.
- Mjuk. Fjäderstyvheter i samtliga sex frihetsgrader förutsatt grundläggning
på 6.5 m morän på berg.

Statiska fjäderstyvheter för mellanstödens grundläggning har beräknats enligt Ga-
zetas [16] och metoden �nns beskriven i avsnitt 2.9 med följande indata:

� Mellanstödens bottenplattor har antagits kvadratiska med sidlängden
2B = BBPL = 5.9 m (se tabell 2.4 och �gur 3.3(a)) och ekvivalent radie R har
beräknats enligt ekvation (2.79).

� Grundläggningens elasticitetsmodul E har använts med de karakteristiska vär-
dena 50 MPa för packad fyllning av sprängsten respektive 30 MPa för morän.
Tvärkontraktionstalet ν = 0.25 har använts, vilket enligt [16] gäller för i princip
torr sand och krossad sten.

De resulterande fjäderstyvheterna för mellanstödens grundläggning redovisas i tabell
3.1.
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x (dof 1) y (dof 2) z (dof 3) rx (dof 4) ry (dof 5) rz (dof 6)
[GN/m] [GN/m] [GN/m] [GNm/rad] [GNm/rad] [GNm/rad]

Hård 2.00 2.00 2.70 7.60 7.60 11.00
Mjuk 0.23 0.23 0.28 1.70 1.70 2.60

Tabell 3.1: Statiska fjäderstyvheter, i samtliga sex frihetsgrader, för grundläggnings-
alternativen Hård respektive Mjuk enligt ovan.

(a) (b)

Figur 3.3: Vy mellanstöd. (a) Geometri med mått, (b) Systemskiss för balkmodell
av stöd

Förenklat har deformation av landfästena och dess grundläggning försummats var-
på de har uteslutits från modellen och randvillkor har ansatts direkt i landfästenas
lagerpunkter. De senare har skapats med �Reference points� till vilka �Boundary
Condition� av typ �Displacement/Rotation� har ansatts. De tre frihetsgraderna för
rotation har antagits fria, vertikal förskjutning har låsts och horisontell förskjut-
ning har låsts i de riktningar som inte redovisas med pilsymbol i �gur (3.4). La-
gerkopplingar mellan lagerpunkter och ändtvärbalkarnas undersida har skapats med
�Constraints� av typen �Coupling (Kinematic)� där samtliga sex frihetsgrader låsts.
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Figur 3.4: Schematisk redovisning av horisontell rörelseriktning för respektive lager

Lagerkopplingar för mellanstöden har skapats med �Constraints� av typen �Coupling
(Kinematic)� melan pelartopp och underkant av överbyggnadens huvudbalk. De tre
frihetsgraderna för rotation har antagits fria, vertikal förskjutning och horisontell
förskjutning i brons tvärled har låsts, där det senare framgår av �gur (3.4). Kopp-
lingen innebär att ytans kopplade noder rör sig med ett stelkroppsförhållande till
kopplingens referenspunkt i de frihetsgrader som låsts. Kopplingens referenspunkt
är i det här fallet lagerpunkt på landfästen respektive pelartopp.

I skalmodellerna (se avsnitt 3.1.2) har ytorna på ändtvärbalkarnas respektive hu-
vudbalkens undersida, till vilka lagerkopplingarna är gjorda, mått lika de övre lager-
plattorna enligt ritning 142K2363-142K2368. I balkmodellerna (se avsnitt 3.1.3) har
motsvarande koppling förenklats till att endast gälla mellan respektive lagerpunkt
och dess närmaste nod på balkelement för ändtvärbalken respektive huvudbalken,
vilkas elemtlinjer ligger i nivå med huvudbalkens undersida.

3.1.2 Skalmodell

I syfte att simulera brons dynamiska verkningssätt så väl som möjligt och få med
eventuella betydande bidrag till vridstyvhet från huvudbalkens avstyvningar, tvärskott
och tvärförband, vilket är svårt att uppnå med enbart balkelement, har överbygg-
nadens samtliga ingående delar, undantaget tvärförbanden, modellerats med ska-
lelement. Tvärförband, i form av VKR-stag, HEB-balkar och plana rektangulära
plåtpro�ler, samt mellanstöd har modellerats med balkelement.

Rektangulära 4-nodiga skalelement av typen S4R har använts i kombination med
triangulära skalelement av typen S3R där geometri och mesh så krävt.

Samtliga ståldelar i huvudbalken har modellerats i en gemensam �Part� vilket in-
nebär att inga �Tie�-villkor krävts mellan huvudbalkens ingående delar. Farbanan
av betong har däremot modellerats som en separat �Part� och assemblerats med de
övriga parterna huvudbalk och mellanstöd. Farbanan har kopplats till huvudbalk
och ändtvärbalkar med �Constraints� av typen �Tie�. Ytorna på huvudbalkens och
ändtvärbalkarnas över�änsar har kopplats till motsvarande ovanförliggande ytor i
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farbanan, där över�änsarnas ytor satts som �Master� och farbanans ytor satts som
�Slave�. �Tie�-kopplingen med det aktuella �Master-Slave� förhållandet innebär att
samtliga noder på farbanans kopplade ytor följer rörelserna i noderna på �Masterns�
ytor, dvs. över�änsarna, i samtliga frihetsgrader.

Huvudbalkens plåtdelar har tilldelats tjocklekar med variation enligt måttritningar-
na och har förenklat modellerats utan excentricitet från skalelementytan.

Farbanan av betong, inklusive kantbalkar, har modellerats med skalelement belägna
i nivå med farbanans överkant och har tilldelats stegvis varierande tjocklekar och
excentricitet.

Figur 3.5: Vinklad vy av skalmodell. Figuren till vänster, där färgerna symbolise-
rar materialen stål respektive betong, visar skalmodellens geometri med
inblick under farbanan. Figuren till höger, där färgerna symboliserar oli-
ka tvärsnittstjocklekar, visar brons uppbyggnad med tvärförband, avstyv-
ningar och tvärskott mm.

Mesh

Indelningen av den geometriska modellen i �nita elementen kallas �Mesh�. Tätare
eller �nare mesh, dvs �nare indelning av modellen med �er �nita element, ger den
approximativa lösningen bättre överenstämmelse med en analytisk lösning av samma
problem. Finare mesh ger dock även �er frihetsgrader och därmed längre beräknings-
tid. Modellen med tre spann och �x grundläggning för mellanstöd har analyserats
med tre olika elementindelningar varpå en meshkonvergensstudie utförts genom att
studera skillnader i resultat för egenfrekvenser. Form- och storlekskriterier för de
studerade elementindelningarna återges i tabell 3.2.
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Mesh 1 Mesh 2 Mesh 3
Pelare
Storlek [m] 0.6 0.6 0.3
Min/global 0.2 0.2 0.2
h/L 0.3 0.3 0.3

Huvudbalk
Storlek [m] 0.3 0.2 0.1
Min/global 0.05 0.05 0.05
h/L 0.1 0.6 0.6

Farbana
Storlek [m] 0.6 0.2 0.1
Min/global 0.1 0.05 0.05
h/L 0.2 0.6 0.6

Tabell 3.2: Form- och storlekskriterier för de studerade elementindelningarna för re-
spektive �Part�.

I tabell 3.2 ovan avser

Storlek global approximativ sidlängd för element
Min/global faktor för förhållandet mellan minsta och global storlek
h/L faktor för förhållande mellan minsta och största sidlängd innom ett element

Resultaten av konvergensanalysen, redovisad i avsnitt ??, visar att Mesh 2 enligt
ovan ger tillfredställande konvergens för egenfrekvenser och modformer. Mesh 2 har
därför använts för alla utförda analyser med skalmodellen beskriven enligt detta
avsnitt som utgångspunkt.
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(a) (b)

Figur 3.6: Mesh 2 i huvudbalk. Färgerna symboliserar olika plåttjocklekar. (a) Del
av huvudbalk vid stöd. (b) Detalj med tvärförband, mannhål och avstyv-
ningar över stöd

Fler spann

För att studera hur antal spann påverkar modformer och egenfrekvenser för den
aktuella brotypen har, med utgångspunkt i samverkansbron med tre spann, FE-
modeller skapats med 4, 5, 7, 9 och 11 spann. Samtliga dessa brokon�gurationer har
studerats med de tre grundläggningsalternativen för mellanstöd; �x, hård och mjuk
enligt avsnitt 3.1.1. Mått, avstyvningar, tvärskott, tvärförband och plåttjocklekar för
mittspannet i bron med tre spann har använts för samtliga mellanspann i modellerna
med �er spann.

Figur 3.7: Vy av skalmodeller för analys av varierande antal spann.
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3.1.3 Balkmodell

För att kunna utföra �Bu�eting�-analys enligt metod föreslagen i t. ex. [28] eller
[24] behövs en modell av bron med �nita balkelement. En balkmodell av bron med
tre spann har därför skapats och analyserats för de tre grundläggningsalternativen
�x, hård och mjuk. Ur FE-analys av balkmodellen kan modformer, nodpositioner,
styvhetsmatris, massmatris och dämpmatris utläsas för att användas i �Bu�eting�-
analysen. Balkmodellen har sedan veri�erats genom att jämföra egenfrekvenser och
modformer från linjär egenvärdesanalys av balkmodellen med resultat från motsva-
rande analys av skalmodellen.

Timoshenko-balkelement av typen B31 har använts för huvudbalk, ändtvärbalkar
och pelare. Balkelementen för pelare har tilldelats cirkulärt homogent tvärsnitt av
betong, med mått enligt avsnitt Stöd och randvillkor ovan. Balkelementen för änd-
tvärbalkar och huvudbalk har tilldelats �General Beam Section� för vilket tvärsnittets
styvhetsegenskaper kan speci�ceras manuellt.

Modellering av stöd, grundläggning, randvillkor och lager-kopplingar �nns beskrivet
i avsnitt 3.1.1.

Mesh 2 enligt avsnitt 3.1.2 har använts även för balkmodellen.

Tvärsnittskonstanter

Eftersom huvudbalken är ett enkelsymetrisk samverkanstvärsnitt behöver hänsyn
tas till respektive ingående materials elasticitetsmodul E, tvärkontraktionstal ν och
densitet ρ, vid bestämning av tvärsnittskonstanterna. Detta kan t. ex. inte göras med
funktionen �MASSPROP� i AutoCAD eller med andra liknande tvärsnittskalkyla-
torer. Inte heller med det i BRIGADE/Plus integrerade Plug-in verktyget �Complex
Pro�le Manager� kan tvärsnittets vridstyvhet GIT , skjuvcentrum och transversala
skjuvstyvhet beräknas korrekt för ett samverkanstvärsnitt.

För att beräkna samverkanstvärsnittets tvärsnittskonstanter, inklusive vridstyvhet
GIT , skjuvcentrum och transversal skjuvstyvhet har tvärsnittet analyserats i ABAQUS
med �Meshed beam cross-section�. Samverkansbrons samtliga 19 varianter av tvär-
snittskon�gurationer, med varierande plåttjocklekar för de längsgående plåtarna,
modellerades i 2D med fyrnodiga quadrilaterala element av typen WARP2D4 och
trenodiga triangulära element av typen WARP2D3. Dessa element har en frihetsgrad
per nod som representerar välvning. Elementen tilldelas endast materialegenskaper
för stål (ρ = 7800 kg/m3, E = 210 GPa och ν = 0.3) respektive betong (ρ = 2500
kg/m3, E = 35 GPa och ν = 0.2). För analysen förutsätts att alla element delar
noder med intilliggande element, dvs. �Constraint�-villkor mellan noder är ej giltigt.
Analysen förutsätter även ett slutet tvärsnitt.

Avstyvningar, tvärskott och tvärförband har ej tagits hänsyn till varken för beräk-
ning av tvärsnittets styvhetsegenskaper eller i balkelementens massa.

53



KAPITEL 3. METOD

Figur 3.8: 2D-modell av �nita element för bestämning av tvärsnittskonstanter med
�Meshed beam cross-section�. Exempel 2 två av de 19 olika tvärsnitten.
Överst: fältmitt i mellanspann. Nederst: över stöd 3. Mesh på under�äns
och livplåt visas i förstorad detalj.

För FE-analysen genereras en textbaserad input�l för varje tvärsnitt. Sist i input�len
adderas följande textrader för att tvärsnittskonstanterna skall genereras som utdata
av analysen:

**
*STEP
*BEAM SECTION GENERATE
*SECTION ORIGIN
0,0
*END STEP
**

Analysen för respektive tvärsnitt utförs sedan genom att köra respektive input�l
med BRIGADE via CMD-prompten. Som utdata genereras för respektive tvärsnitt
en text�l med tvärsnittsegenskaper.

Balkmodellen, som partionerats och delas in i elementset för varje tvärsnittstyp, kan
sedan analyseras genom att till respektive set av balkelement tilldela tvärsnittsegen-
skaperna erhållna från analysen med �Meshed beam cross-section�. I input�len för
FE-analysen kan respektive set av balkelement beskrivas antingen med

*Beam General Section, elset=�tvärsnittsnamn�, section=MESHED
följt av innehållet i text�l med tvärsnittsegenskaper, genererade med �Meshed beam
cross-section� för aktuellt tvärsnitt

eller med
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*Beam General Section, elset=�tvärsnittsnamn�, section=GENERAL
följt av tvärsnittsegenskaperna, genererade med �Meshed beam cross-section� för ak-
tuellt tvärsnitt, omräknade till standardformat för section=GENERAL med hänsyn
till tvärsnittets ekvivalenta materialegenskaper Eekv, νekv och ρekv. (Se Abaqus Key-
words Reference Manual, *Beam General Section) Dessutom adderas rader med
skjuvcentrum, tyngdpunkt och transversal skjuvstyvhet vilket erhålls från analysen
med med �Meshed beam cross-section�.

Vid användning av det första alternativet enligt ovan måste analysen köras expli-
cit med input�len via CMD-prompten och resultat i form av spänningar i valda
integrationspunkter kan erhållas. Dock kan resultat�len inte läsas in i det gra�s-
ka användargränssnittet (GUI'n) i BRIGADE/Plus och måste hanteras textbase-
rad. Integrationspunkter för resultat väljs genom att lägga till ytterligare rader före
*END STEP i input�len för respektive tvärsnitt enligt ovan. (Om integrationspunk-
ter kan läsas i Abaqus Keywords Reference Manual ,under *SECTION POINTS.)
Om alternativ två används kan analysen köras från GUI'n i BRIGADE/Plus och re-
sultaten kan redovisas i GUI'n, däremot kan spänningar i valda integrationspunkter
på tvärsnittet inte redovisas.

I den här studien har balkmodellen analyserats enligt båda alternativen ovan för att
veri�era beräknad indata till alternativet med section=GENERAL.

Huvudbalkens och ändtvärbalkarnas balkelementlinjer har modellerats i brons cent-
rumlinje i nivå med underkant huvudbalk. Tvärsnittsegenskaperna enligt ovan har
således beräknats utifrån denna referenslinje.

Figur 3.9: Vinklad vy av balkmodell där �guren till vänster visar tvärsnittsvariation
för den generella balkpro�len, med tvärsnittsarean fördelad kring tvärsnit-
tets tyngdpunkt. Figuren till höger visar balkelementlinjerna och applice-
rade randvillkor för alternativet med �x grundläggning för mellanstöden.
Den övre röda linjen är den �veka stången� i beläggningens tyngdpunkts-
linje, till vilken massa för beläggning och räcken är kopplad.
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3.1.4 Beläggning och räcken

Beläggning och räcken har antagits inte bidra med någon styvhet till bärverket men
dess massa förutsätts ha betydelse för den linjära egenvärdesanalysen. För att få
med massan av beläggning och räcken utan att påverka bärverkets styvhet har den
applicerats som �Inertia� av typen �Nonstructural Mass�.

I skalmodellen har massan av räcken applicerats på skalelementytorna för kantbal-
karna med 75 kg/m, vilket ger 170.5 kg/m2 fördelat på kantbalkarnas ytor. Massan
av beläggning har applicerats på resterande del av farbanans skalelementytor med
228 kg/m2, vilket motsvarar 95 mm beläggning med densiteten ρ = 2400 kg/m3.

I balkmodellen har en �vek stång� modellerats, i nivå med beläggningens tyngd-
punkt, av balkelement som tilldelats mycket liten styvhet. Denna stång har kopp-
lats till huvudbalkens balkelement med �Constraint� av typen �Tie� där den �veka
stången� satts som �Slave�. Den �veka stången� rör sig således med ett stelkroppsför-
hållande till i huvudbalkens underkant. Massan av räcken och beläggning har sedan
applicerats på den �veka stången� med 2·75 kg/m för räcken och 9·228 kg/m för
beläggning.

3.1.5 Egenfrekvenser och modformer

Egenvärdesproblemen för fallen i avsnitt 3.1 löses genom linjär egenvärdesanalys
med Lanczos egenvärdeslösare som �nns inbyggd i Brigade/PLUS (ABAQUS).

Jämförande studie av modformer och egenfrekvenser mellan skalmodell och balkmo-
dell har utförts för att bedöma balkmodellens överensstämmelse med skalmodellen.

Jämförande studie av modformer och egenfrekvenser har även utförts mellan skalmo-
deller med olika grundläggningsförhållanden för mellanstöd samt olika antal spann.

3.2 Konservativ bestämning av bärverksfaktorn cscd

Bärverksfaktorn cscd har beräknats enligt en konservativ metod som föreslagits av
Ülker-Kaustell, Zangeneh och Pacoste [22] för den första egenmoden av typen hori-
sontell böjning för skalmodell med 3, 4, 5, 7, 9 och 11 spann för de båda grundlägg-
ningsalternativen �x respektive elastisk (hård) inspänning i grunden. För metoden
redogörs i avsnitt 2.6. Den första transversella moden har förenklat approxime-
rats med den första modformen för en fritt upplagd balk. Se �gur 2.18 och jäm-
för med första moden av typen horisontell böjning för respektive alternativ i �gur
(4.6-4.11). För beräkning av cscd har för vindklimatet förutsatts referensvindhas-
tighet vb = 24m/s, terrängtyp 0, topogra�faktor co = 1.0 och höjd över marknivå
zs = 10m. För beräkning av R2 har förutsatts dämpkvot ξ = 0.01 och den dimen-
sionslösa konstanten C = 7. Som brons totala längd i meter har följande förhållande
använts:
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L = 188.2 + (3− n)70.5 (3.1)

där n är antal spann.
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Kapitel 4

Resultat

4.1 Fallstudie - samverkansbro

I detta avsnitt redovisas resultat av den fallstudie av en samverkansbro som redogörs
för i avsnitt 3.1.

4.1.1 Vindklimat

För referensvindhastigheten vb = 24m/s redovisas i �gur 4.14, råhetsfaktorn cr(z),
turbulensintensiteten Iv(z) och medelvindhastigheten vm(z) i förhållande till höjden
z över omgivande mark för respektive terrängtyp. Dessa faktorer har beräknats enligt
ekvation 2.49, 2.50 och 2.47

59



KAPITEL 4. RESULTAT

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

vb = 24.0

cr(z) [-]

z
[m

]

0
I
II
III
IV

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

vb = 24.0

Iv(z) [-]

z
[m

]

0
I
II
III
IV

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

vb = 24.0

vm(z) [m/s]

z
[m

]

0
I
II
III
IV

(a) Råhetsfaktorn cr(z) enligt ekvation 2.49
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(b) Turbulensintensiteten Iv(z) enligt ekva-
tion 2.50
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(c) Medelvindhastigheten vm(z) enligt ekva-
tion 2.47 med topogra�faktorn co = 1.0

Figur 4.1: Råhetsfaktorn cr(z), turbulensintensiteten Iv(z) och medelvindhastighe-
ten vm(z) i förhållande till höjden z över omgivande mark för respektive
terrängtyp.
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4.1.2 Skalmodell

Konvergensstudie

Jämförelse av egenfrekvenser och modtyper i tabell 4.1 visar på tillfredställande kon-
vergens för mesh 3 enligt tabell 3.2. Denna mesh har således använts för resterande
del av fallstudien.

Mod nr Mesh 1 Mesh 2 Mesh 3 m1/m3 m2/m3
1 1.017 1.019 1.019 -0.13 0.01
2 1.315 1.319 1.319 -0.27 0.05
3 1.441 1.446 1.446 -0.41 -0.05
4 1.782 1.794 1.797 -0.78 -0.12
5 2.216 2.223 2.224 -0.36 0.00
6 2.277 2.317 2.326 -2.10 -0.40
7 2.368 2.389 2.394 -1.09 -0.20
8 2.376 2.396 2.395 -0.77 0.05
9 2.538 2.594 2.593 -2.12 0.04

10 2.552 2.595 2.594 -1.59 0.04
11 2.852 2.906 2.904 -1.81 0.07
12 2.861 2.907 2.905 -1.50 0.06
13 3.183 3.250 3.246 -1.93 0.13
14 3.199 3.251 3.249 -1.54 0.06
15 3.429 3.439 3.437 -0.21 0.06
16 3.680 3.699 3.698 -0.49 0.02
17 3.841 3.859 3.838 0.07 0.54
18 4.727 4.767 4.766 -0.82 0.03
19 4.823 4.835 4.819 0.09 0.33
20 4.824 4.835 4.829 -0.12 0.11
21 4.831 4.835 4.830 0.02 0.10
22 4.832 4.835 4.830 0.05 0.11
23 4.845 4.911 4.895 -1.02 0.33
24 5.304 5.363 5.363 -1.11 0.00
25 5.412 5.523 5.522 -1.99 0.03
26 5.787 5.828 5.829 -0.73 -0.02
27 6.533 6.589 6.598 -0.99 -0.13
28 6.559 6.605 6.599 -0.61 0.10
29 7.003 7.156 7.149 -2.04 0.10
30 7.045 7.157 7.149 -1.46 0.10

God konvergens
Dålig konvergens

Förklaring färgkod

Frekvens [Hz]  Frekvens kvot [%]

Böjning, vertikalt
Böjning, horisontellt
Vridning
Lokal mod

Tabell 4.1: Konvergensstudie med avseende på egenfrekvenser för skalmodell med 3
spann och �x grundläggning. Mesh 1, 2 och 3 enligt tabell 3.2.

Som synes i tabell 4.1 �nns det ett antal lokala moder bland de första 30 för den
studerade skalmodellen. Dessa består av svängningar hos något av de diagonala
och horisontella tvärförbanden enligt �gur 4.2. Dessa elimineras ur modellerna för
resterande del av analysen eftersom de ger upphov till en mängd loka moder och har
försumbar inverkan på brons globala styvhet. Jämför egenfrekvenserna ovan med
mod 1-14 för 3 spann med �x grundläggning i tabell 4.2.
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Figur 4.2: Tvärförband som elimineras eftersom de ger upphov till en mängd lokala
moder och har försumbar inverkan på brons globala styvhet.
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Egenfrekvenser och modtyper

Mod Fix Hård Fix Hård Fix Hård Fix Hård Fix Hård Fix Hård
1 1.02 1.02 0.95 0.94 0.91 0.87 0.87 0.82 0.85 0.80 0.77 0.77
2 1.32 1.10 1.14 0.94 1.06 0.91 0.97 0.87 0.88 0.84 0.85 0.79
3 1.45 1.44 1.23 1.23 1.10 1.10 0.99 0.96 0.96 0.88 0.91 0.84
4 1.79 1.78 1.50 1.41 1.30 1.16 1.07 0.97 0.97 0.88 0.96 0.85
5 2.22 2.01 1.63 1.49 1.37 1.30 1.16 1.07 1.07 0.95 1.00 0.91
6 2.32 2.31 1.78 1.77 1.52 1.51 1.22 1.18 1.08 1.01 1.02 0.93
7 3.44 3.41 2.15 2.13 1.82 1.63 1.39 1.22 1.21 1.08 1.12 1.00
8 3.70 3.58 2.41 2.23 1.84 1.80 1.44 1.43 1.24 1.19 1.13 1.05
9 3.86 3.67 3.29 3.26 2.09 2.07 1.67 1.50 1.40 1.23 1.25 1.11

10 4.77 4.69 3.46 3.29 2.54 2.36 1.70 1.66 1.41 1.40 1.25 1.20
11 4.91 4.71 3.58 3.44 3.20 3.14 1.87 1.85 1.59 1.43 1.39 1.24
12 5.36 5.25 4.09 3.97 3.35 3.20 2.04 1.94 1.64 1.58 1.41 1.39
13 5.52 5.49 4.21 4.02 3.48 3.33 2.11 2.02 1.77 1.74 1.54 1.39
14 5.83 5.79 4.85 4.74 3.79 3.61 2.68 2.53 1.90 1.75 1.60 1.53
15 7.18 6.96 4.89 4.85 3.86 3.75 3.10 3.06 1.93 1.88 1.69 1.63
16 7.48 7.29 5.19 5.01 4.30 4.20 3.25 3.09 2.03 2.00 1.82 1.68
17 7.82 7.81 5.31 5.21 4.39 4.23 3.40 3.24 2.29 2.13 1.82 1.80
18 8.74 8.52 5.44 5.39 4.55 4.48 3.50 3.30 2.76 2.62 1.92 1.89
19 8.86 8.85 6.66 6.65 4.87 4.75 3.59 3.47 3.05 3.02 2.01 1.92
20 9.41 9.19 6.90 6.78 5.17 5.02 3.83 3.64 3.20 3.04 2.09 1.99
21 9.56 9.35 6.97 6.78 5.24 5.15 3.88 3.78 3.30 3.17 2.40 2.27
22 9.82 9.77 7.32 7.14 5.40 5.34 3.99 3.94 3.37 3.19 2.80 2.68
23 9.97 9.78 7.53 7.35 5.88 5.84 4.14 4.08 3.42 3.29 2.81 2.80
24 10.33 9.93 7.99 7.92 5.95 5.94 4.26 4.11 3.48 3.39 3.02 2.99
25 10.70 9.98 8.12 8.00 6.72 6.50 4.30 4.22 3.61 3.40 3.18 3.02
26 11.20 10.66 8.74 8.52 6.78 6.69 4.50 4.37 3.66 3.57 3.31 3.11
27 11.45 11.19 8.75 8.72 7.11 6.97 4.63 4.53 3.77 3.65 3.36 3.18
28 11.47 11.45 9.44 9.28 7.21 7.11 4.87 4.76 3.86 3.72 3.43 3.25
29 11.53 11.47 9.49 9.43 7.52 7.22 5.01 4.92 3.90 3.80 3.47 3.29
30 11.80 11.53 9.87 9.63 7.63 7.33 5.20 5.11 4.12 3.98 3.55 3.44

Lokal mod

11 spann

Förklaring färgkod
Böjning, vertikalt
Böjning, horisontellt
Vridning

3 spann 4 spann 5 spann 7 spann 9 spann

Tabell 4.2: Egenfrekvenser och modtyper för skalmodell med 3, 4, 5, 7, 9 respektive
11 spann med �x eller elastisk (hård) grundläggning. Frekvenser i Hz.
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Figur 4.3: Egenfrekvenser för skalmodell med 3, 4, 5, 7, 9 respektive 11 spann med
�x eller elastisk (hård) grundläggning.
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Figur 4.4: Egenfrekvenser för de tre första moderna av respektive typ för skalmo-
dell med 3, 4, 5, 7, 9 respektive 11 spann med �x eller elastisk (hård)
grundläggning.
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I �gurerna 4.3-4.4 ses tydligt att ett större antal spann ger lägre egenfrekvenser för
samtliga modtyper. Korrelationen är av ungefär samma storleksordning oberoende
av modtyp. Dessutom är korrelationen tydligare med stigande modnummer eftersom
antalet moder ökar med antal spann. Mellanstödens grundläggningsförhållanden har
tydlig inverkan på egenfrekvenserna för moder av typerna horisontell böjning och
vridning. Då mellanstöden är försedda med lager med rörelsefrihet i brons längd-
riktning har inspänningen i grunden för dessa stöd i stort sett ingen inverkan på
egenfrekvenserna för moder av typen vertikal böjning.
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Figur 4.5: Egenfrekvenser för de fem första moderna för skalmodell med 3, 4, 5, 7, 9
respektive 11 spann med �x eller elastisk (hård) grundläggning plottade
på dimensionslös form i von Kármáns vindenergispektrum tillsammans
med tre andra vanligt förekommande vindenergispektrum.

I �gur 4.5 är n frekvensen för respektive egenmod, Lxu är turbulensens längdskala
som här har satts till 150 m i enlighet med TRVFS [5] för von Kármán och Kaimal
samt 1200 m respektive 1800 m för spektrum enligt Davenport respektive Harris.
U(z) är vindens medelvindhastighet i brofarbanans läge. Med referensvindhastighet
vb = 24m/s, terrängtyp 0 och referenshöjd zs = 10m fås U(z) = vm(zs) = cr ·c0 ·vb =
1.266 · 1.0 · 24m/s = 30.4m/s.

Modformer

På följande sidor redovisas de sex första modformerna i plan och elevation för skal-
modell med 3, 4, 5, 7, 9 och 11 spann med de båda grundläggningsalternativen �x
och elastisk (hård) inspänning i grunden.
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4.1. FALLSTUDIE - SAMVERKANSBRO

(a) 3 spann, mod 1-3

(b) 3 spann, mod 4-6

Figur 4.6: Modformer för skalmodell med 3 spann med �x eller elastisk (hård) grund-
läggning.
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KAPITEL 4. RESULTAT

(a) 4 spann, mod 1-3

(b) 4 spann, mod 4-6

Figur 4.7: Modformer för skalmodell med 4 spann med �x eller elastisk (hård) grund-
läggning.
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4.1. FALLSTUDIE - SAMVERKANSBRO

(a) 5 spann, mod 1-3

(b) 5 spann, mod 4-6

Figur 4.8: Modformer för skalmodell med 5 spann med �x eller elastisk (hård) grund-
läggning.
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KAPITEL 4. RESULTAT

(a) 7 spann, mod 1-3

(b) 7 spann, mod 4-6

Figur 4.9: Modformer för skalmodell med 7 spann med �x eller elastisk (hård) grund-
läggning.
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4.1. FALLSTUDIE - SAMVERKANSBRO

(a) 9 spann, mod 1-3

(b) 9 spann, mod 4-6

Figur 4.10: Modformer för skalmodell med 9 spann med �x eller elastisk (hård)
grundläggning.
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(a) 11 spann, mod 1-3

(b) 11 spann, mod 4-6

Figur 4.11: Modformer för skalmodell med 11 spann med �x eller elastisk (hård)
grundläggning.
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4.1. FALLSTUDIE - SAMVERKANSBRO

4.1.3 Jämförelse mellan Skalmodell och Balkmodell

I detta avsnitt jämförs resultaten från egenvärdesanlys av den balkmodell som be-
skrivs i avsnitt 3.1.3 med resultaten från egenvärdesanalys av den skalmodell med 3
spann som beskrivs i avsnitt 3.1.2.
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KAPITEL 4. RESULTAT

Egenfrekvenser och modtyper

Mod Skal Balk diff % Skal Balk diff %
1 1.02 1.00 -1.9 1.02 1.00 -1.6
2 1.32 1.35 2.5 1.10 1.15 4.1
3 1.45 1.48 2.6 1.44 1.48 2.7
4 1.79 1.90 5.8 1.78 1.88 5.7
5 2.22 2.30 3.6 2.01 2.05 2.3
6 2.32 2.49 7.6 2.31 2.48 7.5
7 3.44 2.83 -17.7 3.41 2.50 -26.7
8 3.70 3.62 -2.1 3.58 3.59 0.3
9 3.86 3.99 3.3 3.67 3.95 7.8

10 4.77 4.62 -3.2 4.69 4.43 -5.7
11 4.91 5.32 8.4 4.71 5.24 11.1
12 5.36 6.16 14.9 5.25 5.98 13.9
13 5.52 6.31 14.2 5.49 6.22 13.2
14 5.83 6.81 16.8 5.79 6.80 17.5
15 7.18 8.66 20.5 6.96 8.31 19.5
16 7.48 8.85 18.3 7.29 8.54 17.2
17 7.82 9.46 20.9 7.81 8.80 12.7
18 8.74 10.18 16.4 8.52 9.37 10.0
19 8.86 10.95 23.6 8.85 10.14 14.6
20 9.41 11.15 18.5 9.19 10.65 15.9
21 9.56 12.49 30.6 9.35 10.83 15.8
22 9.82 12.80 30.3 9.77 10.90 11.6
23 9.97 13.20 32.4 9.78 11.95 22.1
24 10.33 13.79 33.5 9.93 12.80 28.9
25 10.70 14.84 38.6 9.98 13.12 31.5
26 11.20 15.29 36.5 10.66 13.75 28.9
27 11.45 17.35 51.4 11.19 15.28 36.6
28 11.47 17.58 53.2 11.45 16.78 46.5
29 11.53 17.85 54.7 11.47 17.30 50.8
30 11.80 18.75 58.9 11.53 17.53 52.0

Dålig överenstämmelse

Förklaring färgkod
Böjning, vertikalt
Böjning, horisontellt
Vridning
Lokal mod
God överenstämmelse

3 spann Fix 3 spann Hård

Tabell 4.3: Jämförelse mellan skalmodell och balkmodell med 3 spann med �x el-
ler elastisk (hård) grundläggning. Jämförelsen avser egenfrekvenser och
modtyper för de 30 första moderna.
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Mod S Skal Balk Mod B diff % Mod S Skal Balk Mod B diff %
1 1.02 1.00 1 -1.9 1 1.02 1.00 1 -1.6
2 1.32 1.35 2 2.5 2 1.10 1.15 2 4.1
3 1.45 1.48 3 2.6 3 1.44 1.48 3 2.7
4 1.79 1.90 4 5.8 4 1.78 1.88 4 5.7
5 2.22 2.30 5 3.6 5 2.01 2.05 5 2.3
6 2.32 2.49 6 7.6 6 2.31 2.48 6 7.5
7 3.44 3.62 8 5.3 7 3.41 3.59 8 5.3
8 3.70 3.99 9 7.8 8 3.58 2.50 7 -30.2
9 3.86 2.83 7 -26.7 9 3.67 3.95 9 7.8

10 4.77 5.32 11 11.7 10 4.69 5.24 11 11.6
11 4.91 4.62 10 -6.0 11 4.71 4.43 10 -6.0
12 5.36 6.16 12 14.9 12 5.25 5.98 12 13.9
13 5.52 6.81 14 23.2 13 5.49 6.80 14 23.8
14 5.83 6.31 13 8.2 14 5.79 6.22 13 7.4
15 7.18 8.66 15 20.5 15 6.96 8.31 15 19.5
16 7.48 8.85 16 18.3 16 7.29 8.80 17 20.8
17 7.82 10.95 19 40.0 17 7.81 10.83 21 38.6
18 8.74 11.15 20 27.6 18 8.52 10.65 20 25.0
19 8.86 12.80 22 44.6 19 8.85 13.75 26 55.4
20 9.41 12.49 21 32.8 20 9.19 11.95 23 30.0
21 9.56 13.79 24 44.1 21 9.35 9.37 18 0.2
22 9.82 15.29 26 55.6 22 9.77 15.28 27 11.6

God överenstämmelse
Dålig överenstämmelse

Böjning, vertikalt
Böjning, horisontellt
Vridning
Lokal mod

3 spann Fix 3 spann Hård

Förklaring färgkod

Tabell 4.4: Jämförelse mellan skalmodell och balkmodell med 3 spann med �x el-
ler elastisk (hård) grundläggning. Jämförelsen avser egenfrekvenser och
modtyper för skalmodellens 22 första moder. Balkmodellens moder har
sorterats så att varje mod för balkmodellen åter�nns på samma rad som
motsvarande mod för skalmodellen.

75
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Modformer

(a) 3 spann, mod 1-3

(b) 3 spann, mod 4-6

Figur 4.12: Modformer för balkmodell med 3 spann med �x eller elastisk (hård)
grundläggning. Jämför modfomer för skalmodell med 3 spann i �gur 4.6.
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4.1.4 Konservativt beräknad cscd

I följande �gurer (4.13(a)-4.14(c)) visas hur bärverksfaktorn, cscd, och de faktorer
som denna beror av varierar med antal brospann. Figurerna gäller för fallstudien i
avsnitt 3.1 med �x och hård grundläggning. Faktorerna har beräknats enligt avsnitt
2.6 med indata enligt avsnitt 3.2 med brons längd L = 188.2 + (n − 3)70.5[m] där
n är antal spann.
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Figur 4.13: Delfaktorer för bestämning av cscd. Egenfrekvens f , spektraltäthet F och
resonansfaktor R2.
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Figur 4.14: Delfaktorerna uppkorsningsfrekvens ν och spetsfaktor kp samt den kon-
servativt beräknade bärverksfaktorn cscd.

79





Kapitel 5

Diskussion

5.1 Slutsatser

Med konservativ beräkning av bärverksfaktorn cscd enligt avsnitt 3.2 kan konstateras
att den i fallstudien studerade brotypen med aktuell spännvidd inte är känslig för
dynamiska e�ekter av vindstötsbelastning. Det kan även konstateras att antal spann
ej påverkar känsligheten nämnvärt. Högst troligt är dock att ökad spannlängd ger
större bärverksfaktor och således ökad känslighet för vindstötsbelastning.

Ur jämförelsen mellan skalmodell och balkmodell kan dras slutsatsen att god över-
enstämmelse kan uppnås mellan modellerna med avseende på egenfrekvenser och
modformer för de första moderna av typen vertikal och horisontell böjning. Graden
av konvergens mellan modellerna sjunker med stigande modnummer samt är relativt
otillfredsställande för moder av typen vridning. En god balkmodell är således fullt
tillräcklig för beräkning av bärverksfaktor med hänsyn till vindstötsbelastning med
avseende på den första horisontella böjmoden.

5.2 Fortsatt arbete

För att bidra till svaret på frågan huruvida vanligt förekommande balkbrotyper är
känsliga för dynamiska e�ekter av vind behövs beräkning av aerodynamiska kraft-
koe�cienter för ett antal vanligt förekommande tvärsnittsformer för balkbroar. Med
hjälp av dessa kan för�nad vindstötsanalys för sammankopplade moder utföras, så
kallad bu�eting-analys. Detta beskrivs bl. a. i [24] och [27].

Även vindstötsanalys med konservativt eller mer noggrannt beräknad bärverksfaktor
enligt metod föreslagen i artikel [22] för �er vanligt förekommande brotyper samt
med varierande och längre spännvidder är av stort intresse.
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