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Förord 
Ett växande marknadssegment, som passar för träbroar, är gång- och cykelbroar som korsar stora 
vägar t ex motorvägar, samt järnvägar och vattendrag. Dessa broar kräver ofta långa spännvidder 
och stora vertikala öppningar under broarna. Hängbroar och snedstagsbroar är många gånger 
attraktiva alternativ, eftersom fackverks- och bågbroar inte alltid kan användas. Häng- och sned
stagsbroar är slanka konstruktioner som är känsliga för svängningar som orsakas av vind och 
trafik. 

Det här är en svensk version av rapporten "Cable Stayed Timber Bridges", som är ett resultat från 
arbetet inom delprojektet "Långa träbroar" inom det nordiska samarbetsprojektet "Nordic Timber 
Bridge Project". Huvudsakligen har snedstagsbroar studerats. Arbetet inkluderar studier av vind
lasters påverkan på broarna, studier har utförts av Kamal Hända vid Chalmers i Göteborg. Egen-
frekvensberäkning och rekommendationer för mätning av dynamisk respons för en befmtlig bro 
har gjorts av Ib Enevoldsen vid Ramböll i Lyngby, Danmark. Mätningar har genomförts av 
Ingemansson Technology i Stockholm. 

Finansiellt stöd har getts av Nordisk Industrifond, Nutek och Vägverket. Martinsons Trä AB, 
Greger Lindgren, har medverkat i projektet. Svenska Träbroar och Gatukontoret, Skellefteå har 
också stött projektet. Martin Gustafsson, Trätek, har hjälpt till med sammanställning av 
rapporten. 



Allmänt om utformning av snedstagsbroar 
Brotyper och proportioner - några riktvärden 
Snedstagsbroamas utseende kan varieras på många olika sätt och varje bro kan få sin egen karak
tär. Stagens antal och utförande påverkar bärförmåga, ekonomi och byggnadsmetod. 

Det finns fyra grundläggande typer av snedstagsbroar utifrån antal spann: 
- ett spann, med pylon vid ena eller båda sidor av brospannet 
- två spann, med en pylon i mitten (symmetriska eller osymmetriska) 
- tre spann, med två pyloner 
- flera spann, med flera pyloner. 

bakstag bakstaq 

Figur 1 Brotyper med ett spann 

Gång- och cykelbroar byggs ofta som osymmetriska konstruktioner med bara en pylon. Vid två 
osymmetriska spann bör det längre spännet vara 60-70 % av hela brolängden. Bakstagen blir då 
viktiga och de koncentreras ofta till ett fundament. Den mest ekonomiska lutningen för bakstagen 
är ca 45°, men ofta används en mindre lutning för att minska lyftkraften vid fundamentet. 

is-

Figur 2 Bro med två osymmetriska spann och en pylon 

För en normal trespannsbro, med två sidospann och ett huvudspann, har förhållandet mellan 
huvud- och sidospann stor inverkan på spänningsvariationen i sidospannen och framförallt i 
bakstagen. Bakstagen och deras infästningar får de största spänningsvariationerna och därmed 
största riskerna för utmattning. Last i huvudspannet ökar och last i sidospannen minskar spän
ningen i bakstagen. För broar med korta mittspann kan bakstagen bli nästan slaka vid last i 
sidospannet. Betongbroar tillåter relativt längre sidospann än lättare stål- och träbroar. För 
betongbroar är lämpligt spännviddsförhållande mellan för sidospann och huvudspann ca 0,3-0,4, 
d v s mittspannet är ca 55% av brolängden. 

Pylonhöjden påverkar materialmängden, eftersom höjden har betydelse för stagkraftema och 
tryckkraften i brodäcket. Jämfört med hängbroar kräver snedstagsbroar högre pyloner. För en bro 
med tre spann med brolängden L (varav mittspannet utgör 55 %) och med pylonhöjden h, erhålls 



lägst krafter och därmed minst mängd material i bron vid ett förhållandet L/h~5 för 
snedstagsbroar och L/h~8 för hängbroar. 

L 

Figur 3 Bro med tre spann 

För en trespannsbro bör förhållandet mellan pylonhöjd och mittspannets längd vara 0,2-0,6. 

Lämpliga proportioner för snedstagsbroar med ett pylontom och ett bakstag är höj d/spänn vidd = 
0,35-0,45 och alla staglutningar större än 25°. Detta ger de lägsta krafterna i konstruktionen. 

Broar i flera spann har ofta lika långa spann, med symmetriskt anordnade stag. Vid broar med 
flera spann kan det bli problem att ta hand om de horisontella krafterna, vilka orsakas av osym
metrisk trafiklast. Pylonema måste därför oftast vara styva för att kunna ta upp dessa krafter. 

Anordning av stagen i tvärled 

Två stagplan Två stagplan Ett centriskt Ett excentriskt 
stagplan stagplan 

Figur 4 Stagutföranden i brons tvärled 

I brons tvärled är det vanligast och enklast med stag i två vertikala plan, ett på vardera sidan om 
brobanan. Stagen fästs till vertikala pyloner, som är enkla och billiga att bygga. 

Stagen kan även lutas svagt inåt mot en punkt, vanligen på en A-formad pylon. A-formade pylo
ner är mer komplicerade att bygga, men broarna får stor styvhet och stabilitet. Det passar för stora 
broar med spännvidder på flera hundra meter där aerodynamisk stabilitet är viktig. Vid små- och 



medelstora broar kan stagens lutning inkräkta på det fria utrymmet för trafiken. Det medför att det 
kan krävas utkragningar eller ökad bredd vid stagens förankring i brobanan. 

Ibland har broarna bara ett stagplan. Stagplanet kan då vara placerat i mitten av eller vid sidan av 
brobanan. Att ha stag i ett plan kan vara ekonomiskt och estetiskt tilltalande, men det kräver ett 
vridstyvt brodäck. Pyloner i bromitt inkräktar på den fria brobredden, speciellt vid långa spänn
vidder och stora pyloner. 

Anordning av stagen i längsled 
I brons längsled kan stagen ordnas på olika sätt. Vid korta spännvidder kan det räcka med ett 
framstag och ett bakstag från varje pylon. Till de flesta broar behövs fler stag. 

Figur 5 Stagutförande i längsled - liten sneds tagsbro 

Kostnaden för en bro beror i hög grad av antalet stag. Utvecklingen har gått från få t i l l många 
stag. Få stag medför stora krafter i stagen, som då måste bestå av flera sammansatta kablar. Det 
kräver stora och komplicerade infästningar. 

De första moderna snedstagsbroama byggdes 1955-70. De hade bara ett eller två stag på vardera 
sidan om pylonen. De långa spännviddema mellan stagen krävde styva brodäck med höga bro
balkar med stor böjmomentkapacitet. De höga brodäcken blev så småningom för dyra att bygga 
och det ledde ti l l en övergång till broar med fler stag med kortare avstånd mellan stagen. De indi
viduella stagen blev klenare, vilket gav lägre kostnader på grund av enklare infästningsdetaljer 
och enklare stagbyten. För långa broar med spännvidder på flera hundra meter var detta den enda 
möjliga lösningen. Ett lägre brodäck gav också lägre dynamiska vindlaster på bron. Flerstags-
konstruktioner utvecklades också för att undvika dyra, tillfälliga stödkonstruktioner under bygg
tiden. 

Broar med flera stag kan ha stagen ordnade i någon av fyra olika modeller: 
• radiella stag (solfjäder) - alla stag möts i en punkt i toppen av pylonen 
• parallella stag (harpa) - stagen är parallella och fästs längs pylonen 
• halvparallella stag (solfjäder eller halvharpa) - en blandning av radiella och parallella 

stagmodellen 
• stjärnsystem - stagen fästs på olika höjd på pylonen men i samma punkt på brodäcket (ej 

vanligt, används endast av estetiska skäl). 



^ 

radiella stag Darallella 

halvparallella stas 

Figur 6 Stagutföranden i längsled 

stiämsYstem 

Radiella stag ger minst materialmängd i stagen, eftersom stagen har störst vinkel mot brodäcket 
och optimeras för egentyngd och trafiklast. Det ger mindre horisontalkraft i brodäcket och mindre 
böjmoment i pylonema. Nackdelen med stagmodellen kan vara att den är mindre estetiskt attrak
tiv eftersom stagen på håll ser ut att korsa varandra. Det negativa visuella intrycket av radiella 
stag kan minskas något om man har ett stort antal tunna stag, så att de uppfattas som ett nätverk. 
En annan nackdel med radiella stag är staganslutningen till pylontoppen, som blir komplicerad 
när alla stag ska mötas i en punkt. Detta är inte praktiskt möjligt, utan stagen fästs inom en zon 
längs pylonen vid pylontoppen. Anslutningen blir ofta komplicerad, dyr och inte så elegant. 

Parallella stag kräver mer stagmaterial, ger större tryckspänning i brodäcket och större böjmo
ment i pylonen. Parallella stag är inte den ekonomiskt fördelaktigaste modellen, men den kan ha 
estetiska fördelar. Vid två stagplan kan parallella stag vara fördelaktiga ur estetisk synpunkt 
eftersom stagen då inte korsar varandra när man ser bron på håll från en sned vinkel. En annan 
fördel med stagmodellen är att den eventuellt kan ge enklare infästning av stagen t i l l pylonen. Det 
minskar kostnaden för pylonen och staginfästningen. 

Modellen med halvparallella stag har de båda nämnda modellemas fördelar, men inte deras nack
delar. Den anses som en ideal lösning, och har använts vid många stora, moderna broar. Ofta ut
förs spännet mellan första staget och pylonen något längre än de övriga för att få enklare infäst
ning och bättre estetik. 



Stagsystem 
Till stora snedstagsbroar används snedstag av olika typer av kablar och linor. Dessa består av stål
trådar spiralslagna runt en centrumtråd. Trådarna kan slås i ett lager eller flera lager med olika 
riktningar. En låst kabel får man genom att i de yttre lagren använda trådar som inte är runda utan 
Z-formade så att de låser i varandra. Kabeln får då en slät utsida. En s k parallell-lina består av 
parallella trådar som inte är tvinnade. 

Lintrådama är kalldragna och kan vara obehandlade, förzinkade eller rostfria. Stagen kapslas ofta 
in i rör av stål eller polyeten, som injekteras med cement. Låsta linor kan utföras varmförzinkade 
och enbart skyddas med målning. Det är mycket viktigt att linor hanteras rätt för undvikande av 
mekaniska skador och korrosion. 

Till mindre snedstagsbroar används ofta snedstag av stålstänger. Gängade skarvar kan medföra 
lägre utmattningshållfastheten än för linor. Stängerna ska vara korrekt ledat infästa, för att för
hindra lokal böjning av stången. Det fmns på marknaden ett antal stagsystem som omfattar både 
stänger och anslutningsdetaljer. 

MacaUoy stålstänger 
Macalloy 460 har anslutningsdetaljer som är estetiskt utformade för att vara tilltalande när stagen 
är synliga. Stagmaterialet är höghållfast, finkomigt kolstål, som är svetsbart. Stångändama har 
rullgängor. Stängerna korrosionsskyddas genom målning eller varmförzinkning. Gängade ändar 
på varmförzinkade stänger borstas, och skarvamas korrosionsskydd ska kontrolleras noga. 

na ^ 

Figur 7 Macalloy 460 stagsystem 

Macalloy spännstänger fmns som standard Macalloy och rostfritt Macalloy. Stålmaterialet för 
standard Macalloy är kol-krom-stål och för rostfritt Macalloy nickel-kromlegerat stål. Stängerna 
har rullgängor längs hela eller delar av stånglängden. De kan levereras med muttrar, brickor, 
skarvkopplingar mm. Anslutningsdetaljema är dimensionerade för statisk och dynamisk last. 
Stängerna får inte svetsas eller utsättas för hög lokal uppvärmning. Macalloy spännstänger an
vänds framförallt till förspänd betong, och cementinjekteringen runt stängerna ger då ett bra 
korrosionsskydd. Om stängerna används i exponerade tillämpningar måste de skyddas genom 



målning, oljeimpregnerad tejp- eller plasttäckning eller med en plasttub och cementinjektering. 
Stängerna spänns med hjälp av särskilda domkrafter. 

• 
Figur 8 Macalloy spännstänger 

Tabell 1 Egenskaper för Macalloystänger 

Egenskaper Macalloy 460 Macalloy standard Macalloy rostfri 
Dimensioner M20-M100 25-50/75 mm 20-40 mm 
Max. stån^längd (m) 11,8 17,8/8,4 6 
Stångvikter (kg/m) 2-56,3 4,07-16,02/33,2 2,47-9,86 

2 

Brottspänning (N/mm ) 610 1030 1000 
Flvtspänning 0,1% (N/mm^) 460 835 800 
Min. förlängning (%) 19 6 15 
E-modul (N/mm^) 205 170/205 210 
Brottlast (kN) 153-4243 506-2022/4310 314-1257 
Flvtlast 0 , l%(kN) 115-3200 410-1639/3495 251-1006 

ASDO/Witte Dragstagsystem 
Stålkvalitet är S355 JO, vilken är lämplig för varmgalvanisering. Jämfört med höghållfasta stål är 
risken för spänningskorrosionssprickning mindre. Gängoma är uppstukade och kan belastas lika 
högt som den ogängade stången. Stångändar kan gängas eller förses med öglor. Det fmns anslut
ningsplåtar, gaffeländar mm för anslutning och skarvning av stängerna. Vid montering och längd
justering används en spännmutter med höger- och vänstergänga som vrids t i l l rätt läge. 
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Figur 9 ASDO/Witte dragstänger och anslutningar 
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Tabell 2 Egenskaper för ASDO/Witte Dragstag 

Egenskaper ASDOAVitte 
Nominell dimension 1 1/2"- 6" 
Gängdiameter 38 mm-150 mm 
Max. stånglängd (m) 20 
Brottspänning (N/mm^) 490 

• * ^ 2 

Flytspänning (N/mm ) 355 
E-modul (N/mm^) 210 
Brottlaster (kN) 410-5312 
Flytlaster (kN) 297-4012 

Stagdetaljer 
Slagens infästning till brobanan är viktig. Justering av staglängden och förspänning av stagen 
utförs lämpligen vid slagens nedre ände, där det är lättare att komma åt än vid pylontoppen. 
Några exempel på staginfästningar visas i figurerna 10-13. 

I figur 10 är staget ledat infäst med en länkplåt till en stålplåt som är svetsad till ett stålbeslag. 
Beslaget sitter infällt mellan två limträbalkar. Slagkrafter och balkamas upplagsreaktion överförs 
via det T-formade stålbeslaget t i l l stålplåten. En gummiskiva mellan balkama tillåter en viss 
rörelse. 

I figur 11 är staget infäst med en länkplåt t i l l en stålplåt som är svetsad ti l l tvärbalken under en 
förspänd träplatta. Tvärbalken fästs till broplattan med genomgående skruvar på båda sidor om 
tvärbalken. 

Figur 12 visar en annan infästning där stången går igenom ett rör. Röret fylls med något elastiskt 
material för att undvika böjning av den gängade stångdelen. 

•0 

Figur 10 Stagfäste till limträbalkar 
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F/gMr 77 Stagfäste vid tvärbalk under broplattan 

Figur 12 Stagfäste med rör 

Bakstagen måste förspännas och det görs med domkraft. Figur 13 visar ett exempel på förspän
ning av ett stag. Den vänstra bilden visar den slutliga anslutningen. Den högra bilden visar för-
spänningsutrustningen med domkraften. En gängad stång fästs till stångänden. Stången dras med 
domkraften, och muttern flyttas efter t i l l anliggning. En sfärisk bricka kan användas för att ge en 
ledad infästning. 

Figur 13 Stagfäste anordnat för för spänning 
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Brodäck 
För snedstagsbroar finns det tre konstruktionsprinciper: 
• Styvt brodäck, med ett litet antal stag som verkar som elastiska upplag för brodäcket. Pylo-

nema blir slanka med små böjande moment. 
• Styva pyloner, som får stora moment av trafiklast. Däcket får små böj moment om det fmns 

tillräckligt antal stag. Det ger en slank däckkonstruktion där tvärmoment och stagens infäst
ningskrafter blir dimensionerande. Principen passar för broar med flera spann. 

• Stagen är stabiliserande. Bakstagen har här stor betydelse. De ska alltid vara spända vid obe
lastad bro, och sidospannen ska därför vara mindre än halva mittspannet. Man får slanka 
pyloner och slankt brodäck. 

I en snedstagsbro med många stag blir brodäcket i huvudsak en tryckbelastad istället för en 
momentbelastad konstruktionsdel. Brodäcket dimensioneras för böjning och normalkraft. Ned-
böjningen av egentyngd blir ofta liten. 

Brodäck av trä kan utföras på olika sätt t ex med förspänd platta, förspänd T-balksplatta, förspänd 
lådbalk eller balkar med plankdäck, se figur 14. 

Platta T-balksplatta Balkar och plankdäck 

Figur 14 Exempel på tvärsektioner för brobanor av trä 

Stag på vardera sidan av brobanan ger böjmoment i tvärled i brodäcket. Stagen fästs därför ofta 
till vardera sidan av tvärgående balkar, vanligen stålbalkar, vilka utgör upplag för broplattan, se 
figur 15. Balkama kan bestå av två eller flera hopsvetsade stålbalkar, med ett antal stålplåtar 
svetsade till övre flänsen för infästning till träplattan. En förspänd träplatta fästs med genom
gående skruvar genom de fastsvetsade plåtarna. Brickor och skruvar försänks på brodäckets 
ovansida. 

För en T-balksbro av limträ kan tvärbalkama gå genom hål i balkliven under plattan, se figur 16. 
Limträliven fästs med plåtar som skruvas till tvärbalken på båda sidor av varje limträbalk. 
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Figur 15 Tvär balk fäst med genomgående skruvar till träplattan 

Figur 16 Tvärbalkar av stål fästa till T-balksbro av limträ 

Vid broänden fästs brobanan till fundamentet. Upplaget kan utformas med stålplåtar, stålbalkar 
och gummilager. Figur 17 visar ett ändupplag för en förspänd platta. Stålbalken ligger på ett 
betongfundament och skruvas till träplattan från undersidan. 

Vid ett fast mittstöd kan en förspänd träplatta fästas t i l l en stålbalk med genomgående skruvar 
genom plattan, se figur 18. Ett antal plåtar med hål för de genomgående skruvarna är svetsade ti l l 
stålbalkens överfläns. Stålbalken vilar i sin tur på en gummiremsa som ligger på ett stålbeslag. 
Beslaget är fastskruvat i betongfundamentet. Den tvärgående stålbalken förhindrar att broplattan 
kupar sig i tvärriktningen. 

Figur 17 Ändupplag med tvärgående stålbalk under en förspänd träplatta 
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Figur 18 Tvärbalk av stål vid mittstöd för en tvärspänd platta 

Pyloner 
Tomformen har stor estetisk betydelse. Snedstagsbroamas tom kan vara raka eller A-formade i 
tvärriktningen. Även andra former förekommer. Pylonema är oftast vertikala i brons längd
riktning. 

Träpyloner kan utformas på olika sätt. De kan t ex byggas av mndstolpar som skruvas ihop och 
kläs in med träpanel, se figur 19. De kan också bestå av limträstolpar eller av Comwoodstolpar, 
som är 12-kantiga ihåliga limmade trästolpar, se figur 20 och 21. Ibland används stålrör som 
pyloner. 

Figur 19 Tvärsnitt av pylon av 
sex hopskruvade rundstolpar 
inklädda med träpanel 

Figur 20 Tvärsnitt av pylon 
av limträstolpar inklädda 
med träpanel 

Figur 21 Tvärsnitt av 
pylon av Comwoodstolpe 

Pylontoppen täcks av ett toppbeslag, som utgör infästningsplåt för stagen. Stagen kan avslutas 
med en gaffel eller ögla som fästs med länkplåtar till toppbeslaget, enligt figur 22. De kan 
också skruvas direkt till infästningsplåtar, och utförs då med sfariska brickor för att få ledad 
infästning. För skydd av infästningen kan en täckning med plåt eller trä utföras. Pylontoppen 
kan då utformas på många olika sätt, och kan användas som utsmyckning av bron, se figur 27 
och 28. 
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Figur 22 Pylontopp, Comwoodstolpe 

Nedtill kan Comwoodpylonen fästas med en fotplåt t i l l fundamentet. Fotplåten kan ha fäst
plåtar på utsidan eller insidan av pylonen. Ett exempel på infästning med invändiga fästplåtar 
visas i figur 23. Pylonen står på 12 polyetenplåttor som har skruvats fast t i l l pylonens under
sida. Fästplåtama på fotplåten skruvas t i l l pylonen från insidan. Mellan fotplåtens insida och 
Comwoodstolpen fmns ett mellanrum för att tillåta svällning/krympning av träet samt för luft-
ning av stolpens invändiga hålrum. Fotplåten står på en bruksavjämning som ska ge god an-
liggning runt om. Pylonen placeras på avpassade fundament, se figur 24. 

Figur 23 Pylonfot. Comwoodstolpe fäst 
med invändiga plåtar 

Figur 24 Fundament för Comwoodpyloner och 
huvudbalkar av limträ 

I tvärled stabiliseras pylonema ofta med tvärgående limträbalkar samt vindkryss av stålstag, se 
figur 25 och 26. Pylönernas övre del kan också byggas ihop och utformas som ett tak över 
hela brobredden. 
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Figur 25 Comwoodpyloner med 
tvärstagning 

Figur 26 Stålpyloner med tvärstagning och 
staginfästning till toppen 

Figur 27 Pyloner av Comwoodstolpar Figur 28 Pyloner av stålrör 
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Dimensionering av snedstagsbroar 
Systemberäkning 
Dimensioneringen börjar med att geometrin för hela konstruktionen inklusive stagen bestäms. 
Man antar dimensioner för brodäck, pyloner och stag för en preliminär dimensionering, som 
kan göras med enkla beräkningar utan hänsyn till andra ordningens effekter. 

Den slutliga dimensioneringen görs lämpligen med något datorprogram, så att hela systemet 
kan beräknas och krafterna i brons olika delar erhålls. Pyloner och brodäck kan simuleras som 
balkar. Brodäcket kan alternativt modelleras med yt- eller solidelement. Stagen kan simuleras 
som raka stänger. För att få med stagens nedhängning kan man använda metoden med en 
ekvivalent E-modul. 

Med tredimensionella modeller får man korrekta stagkrafter, även för punktlaster som är för
skjutna i sidled på brobanan. Om en tvådimensionell modell används kan lasten förenklat för
delas i tvärled genom att brobanan räknas som en fritt upplagd balk mellan stagen, men vid 
flera punktlaster kan felet i stagkraftema bli ganska stort. 

Stag 
Stagen eller kablarna som bär upp brodäcket är den konstruktionsdel som är viktigast för 
brons egenskaper. 

Stagen ska kunna bytas ut vid behov. Infästning och anslutning av stagen ska också utformas 
så att inspektion och underhåll kan utföras. 

Bakstag förspänns så att de alltid är belastade av dragkraft. Förspänningen ska vara tillräcklig 
så att stagen aldrig avlastas helt. 

Stagade system har ett ickelinjärt beteende. Det beror på stagens nedhängning och tillhörande 
axiella dragkraft. För att komma förbi denna olinjäritet kan man vid systemberäkningen an
vända sig av en ekvivalent E-modul. Det lutande staget antas som en rät linje mellan uppla
gen, även om kabeln i verkligheten hänger ned från denna linje. 

För en lina med konstant spänning kan den ekvivalenta E-modulen skrivas: 

12c7-

där Eeq=ekvivalent E-modul (N/m^) 
E= stagets E-modul (N/m^) 
L=horisontell projicerad längd av staget (m) 
q=stagets specifika tyngd (egentyngd per voymsenhet) (N/m^) 
a=stagspänning (N/m^) 
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Metoden med ekvivalent E-modul är en iterationsmetod. Ett startvärde på E-modulen är mate
rialets E-modul, och om stagspänningen ligger nära den tillåtna spänningen är E-modulen nära 
materialets E-modul. 

För korta, lätta stag kan materialets E-modul användas. Exempel: Ett stag med horisontell 
projicerad längd 25 m, E-modulen E=2,110^ N/mm^, egentyngden q=47 N/m och stångdia-
metem=32 mm får vid dragkraften Ho>l kN en ekvivalent E-modul Eeq=2,M0^ N/mm^. 

Stagen dimensioneras för dragkraft i kombination med böjning av de jämnt utbredda lasterna 
egentyngd och vindlast. Om man antar att staget är ledat infäst vid ändarna kan böjspänningen 

dq-E 
Gb i staget vid sma utböjningar approximeras till cr̂ , = 

där d = stagdiametem (mm), q = utbredd last på staget (N/mm), E = E-modulen (N/mm ) och 
Ho = dragkraft i staget (N). Det gäller för ett horisontellt stag, vid lutande stag multipliceras 
med cosa, där a är vinkeln mellan staget och horisontalplanet. 

Exempel: Ett horisontellt stag med diametem d=28 mm, E-modulen E=2,110^ N/mm^ och 
egentyngden q=47 N/m, får vid dragkraften Ho=10 kN en dragspänning a=16 MPa och en 
böjspänning av egentyngd Cb =14 MPa. Vid dragkraften Ho=200 kN får staget en dragspän
ning a=325 MPa och en böjspänning av egentyngd ab= 0,7 MPa. 

Brodäck 
Brodäcket är den del av bron som belastas direkt av trafiklaster, och som fördelar dessa ti l l 
stagen. Brodäcket verkar som en kontinuerlig balk upplagd på elastiska stöd. Brodäckets 
deformation beror till stor del på stagens deformation. 

Stagen spanns så att brobanan får den rätta längdprofilen vid belastning av egentyngden. Böj-
momentet i brodäcket motsvarar då böjmomentet för en kontinuerlig balk upplagd på fasta 
stöd. Den vertikala komponenten i stagen motsvarar ungefär upplagsreaktionen för en konti
nuerlig balk på fasta stöd. 

Vid trafiklaster fungerar stagen som fjädrar. Stagens deformation ger nedböjning av bro
däcket. Den ska läggas t i l l nedböjningen av egentyngden. Pylonens deformation ger också 
tillskott till brodäckets nedböjning. 

Brodäcket ska dimensioneras för både böjning och tryckkraft. Stagens lutning ger tryckkraft i 
brodäcket som vid flerstagsbroar ökar ju närmare pylonen man kommer. 

För en bro med mittspann och två pyloner kan brodäcket vara fast infäst vid den ena och rör
ligt vid den andra pylonen. För en bro med en mittpylon kan brodäcket vara fast infäst vid 
pylonen och rörligt vid båda ändarna. 

Olika utformning av brodäck visas i figur 14. Vid långa spann kan en platta vara fördelakti
gare än T-tvärsnittet, eftersom den blir lägre och därmed får mindre vindlast samtidigt som 
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den har större tröghetsmoment i vindriktningen. Med små avstånd mellan stagen, d v s flera 
stag, kan plåttjockleken minskas. 

Pyloner 
Pylonema bär upp största delen av brons tyngd och trafiklast, och får stora tryckkrafter. De är 
stagade i längsriktningen av snedstagen. 

I tvärriktningen påverkas pylonema av vindlast och eventuellt sneda stagkrafter. Vindlasten 
belastar båda pylon-kabelplanen vid dimensionering i tvärled. I längdriktningen belastas pylo
nema av vindlast och stagkrafter som ger upphov till böjmoment. 

Rörelser i pyloner av stagkrafter och träets temperaturbetingade rörelser ska också beaktas. 
Temperamrrörelsema i fiberriktningen är små för trä. Med en längdutvidgningskoefficient för 
trä på 0,5- 10'V°C blir längdändringen för en 15 m lång stolpe vid 20° temperaturändring 
1,5 mm. 

Svängningar 
Långa träbroar, speciellt gång- och cykelbroar, är lätta och slanka konstmktioner som är käns
liga för dynamisk belastning av t ex trafik och vind som kan få konstmktionema att komma i 
svängning. Begränsning av svängningar görs med hänsyn till brottrisk och trafikantemas 
komfort. 

Toleransen för vibrationer är olika stor för olika personer, och den beror även på den omgi
vande situationen. Vibrationer upplevs ofta inte lika störande om de dämpas ut snabbt. 

För att vibrationer i gång- och cykelbroar inte ska upplevas som obehagliga av trafikanterna 
finns krav på att egenfrekvensen för brons vertikala svängning ska överstiga ett visst värde. 
Uppfylls inte kravet på egenfrekvens, kan alternativt den vertikala vibrationsaccelerationen 
begränsas. Metoder för beräkning av accelerationer finns t ex i BRO 94 och Eurocode 5. 
Enligt BRO 94 ska egenfrekvensen överstiga 3,5 Hz, alternativt ska accelerationen understiga 
0,5 m/sl 

Kravet på egenfrekvensen kan vara dimensionerande för långa träbroar. Egenfrekvensen höjs 
om man ökar brodäckets styvhet, ökar pylonens styvhet eller ökar stagens tvärsnittsyta. Pylo-
nens styvhet har liten inverkan, men dess höjd har betydelse. En ökning av brodäckets styvhet 
har viss betydelse för egenfrekvensen, men störst inverkan har en ökning av stagarean. 

De globala svängningarna för hela systemet inklusive stagen bestäms lämpligen med hjälp av 
finit-element-program. Snedstagen har flera lokala svängningsmoder med egenfrekvenser som 
är lägre än hela brons egenfrekvenser. För att inte få med de enskilda stagens svängnings
moder i beräkningsresultaten kan stängerna ges massan noll och förspänningen uteslutas. Det 
ger bara ett litet fel i resultatet. 
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Den lägsta egenfrekvensen för brons vertikala böjsvängning kan approximativt uppskattas 
som / , = , där ymax (m) är nedböjningen av egentyngd. Exempel: Om nedböjningen av 

1 - ^ m a x 

egentyngd för en bro är 98,2 mm, blir egenfrekvensen ca / , = ^^^^^^^ = l ' 8 Hz. 

Lokala svängningar hos enskilda stag uppkommer av vindens påverkan, speciellt av virvel
avlösning. Snedstagens egenfrekvenser har betydelse för infästningarna, som ska kontrolleras 
för utmattning. Det fmns också en risk för resonans mellan lokala och globala svängningar om 
de har nästan samma frekvens. Laster av virvelavlösning och vindstöt påverkar också pyloner. 

Annex 1 innehåller brittiska konstruktionsanvisningar för dynamisk vindlast på vägar och 
broar, "British design manual for roads and bridges, January 1993, volume 1, section 3, Part 3, 
BD4 9/93, Design rules for aerodynamic effects on bridges". Enligt dessa regler kan all aero-
dynamisk påverkan försummas om bron byggs med normal höjd över marknivån och med 
normal konstruktion och 

a) för väg- och järnvägsbro med längsta spännet < 50 m 
b) för gång- och cykelbro med längsta spännet <30 m. 

För dessa regler gäller att normal höjd är mindre än 10 m över marken, och normal konstruk
tion inkluderar broar byggda av stål, betong, aluminium eller trä inklusive kompositer av 
dessa material. 

Enligt dessa regler är broar utsatta för flera former av aerodynamisk påverkan som kan resul
tera i vertikala böjnings- eller vridmoder, eller mer ovanligt i kopplad vertikal böj- och vrid
mod. Beroende på typen av påverkan kan svängningarna delas in i : 

1) Begränsade amplituder som kan ge oacceptabla spänningar eller orsaka utmattningsbrott. 
- Svängningar av virvelavlösning, som är svängningar med begränsad amplitud som beror av 

periodiska tvärkrafter som uppkommer av virvelavlösning alternerande från brodäckets 
övre och undre yta. För ett eller ett antal frekvensområden kan excitationsfrekvensen vara 
tillräckligt nära egenfrekvensen för att orsaka resonans och därmed svängningar. Dessa 
svängningar ger isolerade vertikala och vridmoder. 

- Turbulent respons - på grund av vindens turbulenta natur varierar krafter och moment av 
vindlasten på brodäcket över ett stort antal frekvenser. Om det finns tillräckligt med energi 
i frekvensbanden omfattande en eller flera av konstruktionens frekvenser kan konstruk
tionen börja svänga. 

21 



2) Divergerande amplituder som ökar snabbt t i l l stora värden, och som måste undvikas. 
Identifierade aerodynamiska mekanismer som leder t i l l den här typen av svängningar är: 

Galloping - instabilitet uppkommer för vissa tvärsektioner på grund av variation i 
vindlasten med vinkeln på vinden eller med tiden, och ändringen är i fas med 
konstruktionens rörelse. 

Flutter - snabba oregelbundna vibrationer, som inkluderar koppling, d v s samverkan, 
mellan vertikala böj svängningar och vridsvängningar. 

3) Icke-svängande divergens på grund av en form av aerodynamisk vridinstabilitet som 
också måste undvikas. 

Divergens kan uppkomma om den aerodynamiska vridstyvheten är negativ. Vid en kritisk 
vindhastighet blir den negativa aerodynamiska styvheten numeriskt lika med konstruk
tionens vridstyvhet vilket ger en total styvhet som är noll. 

Konstruktionsreglema inkluderar en bilaga med formler för bestämning av egenfrekvenser för 
böjning och vridning för broar. 
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Exempel på snedstagsbroar 
Gång- och cykelbro över E4:an vid Järna söder om Stockholm 

Figur 29 Järnabron 

Bron byggdes 1996. Snedstagsdelen är symmetrisk med två spann och en mittpylon. Bron är 
dimensionerad enligt BRO 94 för ytlast (4 kN/m^) och för renhållningsfordon (axellaster 
40+80 kN). 

Broplattan består i längsled av fyra delar. De två yttre delarna är fritt upplagda, med upplag på 
betongfundament vid broänden och på stålpelare vid anslutningen t i l l de inre delarna. 

De två inre delarna, som utgör snedstagsdelen, spänner från stålpelare t i l l betongfundament 
för mittpylon. Det finns snedstag på båda sidor av broplattan, och i längsled finns två stag på 
vardera sidan av pylonen. Stålstagen består av rundstänger. De är nedtill fästa till tvärbalkar 
av stål, som utgör upplag för broplattan. Upptill är stagen fästa t i l l pyloner av Comwood-
stolpar. 

Figur 30 Tvärsnitt, Järnabron 

Broplattan är tillverkad av limträ L40, och består av stående och liggande limträbalkar som 
limmas ihop ti l l T-tvärsnitt och förspänns i tvärriktningen. Plattan skyddas av isolering och 
beläggning. Plattans överyta har lutningen 2 % åt ena sidan. Det massiva tvärsnittet klarar 
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vindbelastningen tvärs bron utan särskilda avstyvningar. Dimensionerande lastfall för bro
plattan var axellaster på de yttre spännen. Samma tvärsnitt valdes till hela bron. 

För denna gång- och cykelbro med bredden 2,8 m användes ett T-tvärsnitt med 3 balkar och 
höjden 630 mm. Tvärsnittet har vertikalt tröghetsmomentet 0,024 m'*, horisontellt tröghets
moment 0,559 m'* och tvärsnittsarean 0,87 m^. En homogen platta med samma bredd skulle 
behöva höjden 470 mm för att få samma tröghetsmoment vertikalt, men horisontellt skulle då 
tröghetsmomentet öka t i l l 0,887 m och arean öka till 1,33 m . 

De yttre stagen förspändes så att de alltid ska vara dragna. De inre stagen spändes så att bro
banan inte ska få någon nedböjning i spannmitt av egentyngd och beläggning. 

Egenfrekvenser har beräknats med finit elementmodell, och den lägsta egenfrekvensen för 
brodäcket i snedstagsdelen av bron blev 3,1 Hz, och för de fritt upplagda delarna 3,42 Hz. 
Mätningar har också utförts på bron för att kontrollera egenfrekvenser och svängningsmoder 
och bestämma dämpningen. Brodäckets acceleration vid trafik- och vindpåverkan och vid 
påtvingad acceleration av brodäcket mättes, samt acceleration på gmnd av trafik och vind för 
ett snedstag. Från de uppmätta värdena kunde egenfrekvenser och dämpning tas fram. Den 
lägsta egenfrekvens för brodäcket i snedstagsdelen var 3,48 Hz och dämpningen var 1,72 %. 

Figur 31 Svängning vid lägsta egenfrekvensen, Järnabron 
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Tabell 3 Måttsammanställning för Järnabron 

Fri brobredd 2,8 m 

Brolängd 80 m 

Antal spann 4 st 

Spännvidder 15+25+25+15 m 

Pylonhöjd över brobanan 10,8 m 

Förhållande pylonhöj d/spännvidd 0,43 

Stagvinklar 27°, 47° 

Tabell 4 Materialsammanställning för Järnabron 

Brodel Material Dimensioner 

Broplatta Limträ L40 Tvärsnitt med 3 T-balkar, h=630 mm 

Upplagsbalk vid pylon Limträ L40 215x495 

Upplaesbalk vid stag Stål 2 HEB 260 

Upplagsbalk vid pelare Stål HEB300 

Stag Stål Macalloy Stång 032, 040 

Pyloner Limträ Comwood 12-kantigt tvärsnitt, d=600 mm 

Tvärstag pylon Limträ L40 140x270 

Krysstag pylon Stål M20 
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Gång- och cykelbro över Söderkullasundet vid Vaxholm utanför Stockholm 

Figur 32 Vaxholmsbron 

Bron byggdes 1996. Den är en symmetrisk snedstagsbro med ett spann och pyloner placerade 
vid ändarna på bron. Bron är dimensionerad för ytlast (4 kN/m^) enligt BRO 94, samt för ett 
renhållningsfordon med axellastema 20+40 kN. 

Brodäcket består av längsgående limträbalkar. Det är indelat i tre sektioner med leder mellan 
sektionema. Varje sektion är 30 m. Bron har stag på båda sidor av brobanan och i längsled tre 
stag till brodäcket och ett bakstag från vardera pylonen. Bakstagen utfördes dubbla. Stålstagen 
består av rundstänger. De är förankrade i de längsgående limträbalkama (huvudbalkama) och 
bärs upp av pyloner av Comwoodstolpar. 

Bron har fyra huvudbalkar, kopplade två och två. Centrumavståndet mellan balkparen är 
4,0 m. Mellan huvudbalkama finns tvärgående och diagonala limträbalkar, som tillsammans 
med huvudbalkama bildar ett liggande fackverk. Centrumavståndet mellan de tvärgående 
limträbalkama är 5,0 m. 

På tvär- och diagonalbalkama ligger 4 längsgående limträbalkar, som bär upp farbanan. Far-
banan består av syllar och slitplank. 

BROeANAN MtwrERAS PA PLATS 

Figur 33 Tvärsnitt, Vaxholmsbron 
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Figur 34 Pyloner, Vaxholmsbron 

Vid brons montering justerades stagen så att brobana och pyloner fick rätt läge. Spänningen i 
stagen motsvarade då brons egentyngd. Stagen kan inte förspännas ytterligare, eftersom en 
ytterligare dragkraft i stagen bara resulterar i att brobanan höjs. 

Egenfrekvenser har beräknats med fmit elementmodell, och den lägsta egenfrekvensen för 
brodäcket i snedstagsdelen av bron blev 1,9 Hz. 

Figur 35 Svängningsmod för lägsta egenfrekvensen för Vaxholmsbron 
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Tabell 5 Måttsammanställning för Vaxholmsbron 

Fri brobredd 3,0 m 

Brolängd 90 m 

Antal spann 1 

Spännvidd 90 m 

Pylonhöjd över brobanan 15,5 m 

Förhållande pylonhöjd/spännvidd 0,17 

Stagvinklar 19°, 27°, 45° 

Stagvinkel bakstag 33° 

Tabell 6 Materialsammanställning för Vaxholmsbron 

Brodel Material Dimensioner 

Huvudbalkar Limträ L40 215x630 

Tvärbalkar Limträ L40 140x495 

Diagonaler Limträ L40 215x495 

Längsbalkar Limträ L40 140x270 

Syllar Trä K24 63x145 

Slitplank Trä K24 50x150 

Stag Stål Macalloy 460 Stång 044, 052 

Pyloner Limträ Comwood 12-kantigt tvärsnitt, d=710 mm 

Tvärstag pylon Limträ L40 90x495 

Krysstag pylon Stål M30 
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Gång- och cykelbro över E4:an vid N Pershagen i Södertälje söder om 
Stockholm 

Figur 36 Pershagenbron 

Bron som byggdes 1998 är en osymmetrisk snedstagsbro med två spann och en mittpylon 
Bron är dimensionerad enligt BRO 94 för ytlast (4 kN/m ) och för renhållningsfordon (axel
laster 40+80 kN). 

Broplattan är kontinuerlig. Bron har ett stagplan på var sida av broplattan. I längsled har bron 
tre stag ti l l det längre spännet och två stag till det kortare. Nedtill är de yttre stagen fästa t i l l 
betongfundament, och de inre stagen till stålbalkar som utgör upplag för broplattan. Upptill är 
stagen fästa t i l l pyloner av stålrör. 

Broplattan är utförd av stående plank, som förspänts i tvärriktningen. Plattan skyddas av iso
lering och beläggning. Den lutar 1 % i tvärled. Det massiva tvärsnittet klarar vindbelastningen 
tvärs bron utan särskilda avstyvningar. 

B l 

Figur 3 7 Sektion av broplatta vid staginfästning, Pershagenbron 

De yttre stagen är förspända så att de inte ska få tryckspänningar i brottstadiet, och de inre 
stagen är förspända så att brobanan inte ska få någon nedböjning av egentyngd och be
läggning. 
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Egenfrekvenser har beräknats med finit elementmodell, och den lägsta egenfrekvensen för 
brodäcket var 2,9 Hz. Det är lägre än kravet på minst 3,5 Hz enligt BRO 94. Vibrations
acceleration beräknades enligt BRO 94 och blev 0,5 m/s^ vilket motsvarar max tillåtet värde. 

Figur 38 Svängning vid lägsta egenfrekvensen, Pershagenbron 

Tabell 7 Måttsammanställning för Pershagenbron 

Fri brobredd 2,8 m 

Brolängd 60,5 m 

Antal spann 2 

Spännvidder 36+24,5 m 

Pylonhöjd över brobanan 15,6 m 

Förhållande pylonhöjd/största spännvidd 0,43 

Stagvinklar 27°, 37°, 59° 
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Tabell 8 Materialsammanställning för Pershagenbron 

Brodel Material Dimensioner 

Broplatta Trä K30 Platta, h=395 mm 

Upplagsbalk vid stag Stål 3 HEB 260 / 2 HEB 280 

Upplagsbalk vid pylon Stål HEB 160 

Stag Stål Stång 063 

Pyloner Stål Rör 0457,2x12,5 

Tvärstag pyloner Stål Rör 0203x8 

Krysstag pyloner Stål 022 
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Annex 1 British Design rules for aerodynamic effects on bridges 

These design rules are taken from the British design manual for roads and bridges, January 
1993, volume 1 Highway structures, approval procedures and general design, section 3 
General design. Part 3, BD 49/93 Design rules for aerodynamic effects on bridges. 
Contents: 
1. Introduction 
2. Requirements 
3. References 
4. Enquiries 
Annex A. Design Rules for Bridge Aerodynamics 
Annex B Formulae for the Prediction of the Fundamental Bending and Torsional 

Frequencies of Bridges 
Annex C Requirements for Wind Tunnel Testing (not included in this report) 

1. Introduction 

General 

1.1 This Standard specifies design requirements for bridges with respect to aerodynamic 
effects, including provisions for wind-tunnel testing. It supersedes clause 5.3.9 of BS 
5400: Part 2. Al l references to BS 5400: Part 2 are intended to imply the document as 
implemented by BD 37 (DMRB 1.3). 

1.2 The requirements, in the form of design rules, are given in Annex A. Formulae for the 
prediction of fundamental frequencies in bending and in torsion are given in Annex B, and 
further requirements for wind tunnel testing are given in Annex C. The original version of 
these rules first appeared as the "Proposed British Design Rules" in 1981 in reference (3). 
A modified version was included in the Transport and Road Research Laboratory 
Contractor Report 36 (4), which also contained the associated partial safety factors and 
guidance on the use of the rules. In the light of their use in bridge design in recent years, 
further consideration was deemed necessary with respect to a number of items, the more 
notable ones being the rules which determined whether the designs of certain footbridges 
and steel plate-girder bridges needed to be based on wind tunnel testing. Background 
information on these later modifications is available in TRL Contractor Report 256 (5). 
The present version of the rules is the outcome of this further study. 

1.3 Guidance on the use of the design rules is available in TRRL Contractor Report 36 (4). 

Implementation 

1.4 This Standard should be used forthwith for all schemes currently being prepared 
provided that, in the opinion of the Overseeing Department, this would not result in 
significant additional expense or delay progress. Design Organisations should confirm its 
application to particular schemes with the Overseeing Department. 
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2. Requirements 
Scope 

2.1 This standard is applicable to all highway bridges and foot/cycle-track bridges. 
However its provisions will affect only certain categories of bridges as explained in the 
rules. 

Design requirements 

2.2 The aerodynamic aspects of bridge design shall be carried out in accordance with rules 
given in Annex A. 

3. References 

1. Design Manual for Roads and Bridges, Volume 1: Section 3 General Design, BD 37/88 
Loads for Highway Bridges (DMRB 1.3) 

2. BS 5400: Steel, concrete and composite bridges: Part 2: 1978: Specification for loads 
and Amendment No. 1, 31 March 1983. 

3. Bridge aerodynamics. Proceedings of Conference at the Institution of Civil Engineers, 
London, 25-26 March, 1981. Thomas Telford Limited. 

4. Partial safety factors for bridge aerodynamics and requirements for wind tunnel testing. 
Flint and Neill Partnership. TRRL Contractor Report 36, Transport and Road Research 
Laboratory, Crowthome, 1986. 

5. A re-appraisal of certain aspects of the design rules for bridge aerodynamics. Flint and 
Neill Partnership. TRRL Contractor Report 256, Transport Research Laboratory, 
Crowthome, 1992. 

Annex A, Design rules for bridge aerodynamics 

1. General 

The adequacy of the structure to withstand the dynamic effects of wind, together with 
other coincident loadings, shall be verified in accordance with the appropriate parts of BS 
5400, as implemented by the Overseeing Department. Partial load factors to be used in 
considering ultimate and serviceability limit states are defined in 4. 

Bridges are prone to several forms of aerodynamic excitation which may result in motions 
in isolated vertical bending or torsional modes or, more rarely, in coupled vertical 
bending-torsional modes. Depending on the nature of the excitation the motions may be 
of: 

(1) Limited amplitudes which could cause unacceptable stresses or fatigue damage. 



Annex 1 

(2) Divergent amplitudes increasing rapidly to large values, which must be avoided, 

(3) Non-oscillatory divergence due to a form of aerodynamic torsional instability which 
must also be avoided. 

1.1 Limited amplitude response 

(i) Vortex-induced oscillations - oscillations of limited amplitude may be excited by the 
periodic cross-wind forces arising from the shedding of vortices alternatively from the 
upper and lower surfaces of the bridge deck. Over one or more limited ranges of wind 
speeds, the frequency of excitation may be close enough to a natural frequency of the 
structure to cause resonance and, consequently, cross-wind oscillations at that frequency. 
These oscillations occur in isolated vertical bending and torsional modes. 

(ii) Turbulence response - because of its turbulent nature, the forces and moments 
developed by wind on bridge decks fluctuate over a wide range of frequencies. I f 
sufficient energy is present in frequency bands encompassing one or more natural 
frequencies of the structure, the structure may be forced to oscillate. 

1.2 Divergent amplitude response 

Identifiable aerodynamic mechanisms leading to oscillations of this type include: 

(1) Galloping and stall flutter - galloping instabilities arise on certain shapes of deck 
cross-section because of the characteristics of the variation of the wind drag, l i f t 
and pitching moments with angle of incidence or time. 

(ii) Classical flutter - this involves coupling (i.e., interaction) between the vertical 
bending and torsional oscillations. 

1.3 Non-oscillatory divergence 

Divergence can occur i f the aerodynamic torsional stiffness (i.e., the rate of change of 
pitching moment with rotation) is negative. At a critical wind speed the negative 
aerodynamic stiffness becomes numerically equal to the structural torsional stiffness 
resulting in zero total stiffness. 

2. Susceptibility to aerodynamic excitation 

This section can be used to determine the susceptibility of a bridge to aerodynamic 
excitation. I f the structure is found to be susceptible to aerodynamic excitation then the 
additional requirements of 3 shall be followed. 

2.1 Bridges of span up to 200 m 

Bridges designed to carry the loadings specified in BS 5400: Part 2, built at normal 
heights above ground and of normal construction, in either of the following categories, 
may be considered to be subject to insignificant effects in respect of all forms of 
aerodynamic excitation: 
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a) Highway or railway bridges having no span greater than 50 m 
b) Footbridges having no span greater than 30 m 

Other bridges having no span greater than 200 m may be considered adequate with regard 
to each potential type of instability i f they satisfy the relevant criteria given in 2.1.1, 2.1.2 
and 2.1.3. 

For the purpose of these rules, normal height may be considered to be Jess than 10 metres 
above ground level, and normal construction may be considered to include bridges 
constructed in steel, concrete, aluminium or timber, including composite construction, and 
whose overall shape is generally covered by Figure 1. 

BHIDGETYPE 1 

Oc«nardos«d 

| , b . b - I 

BRIDGE TYPE 1A 

i 1 1 i i -11^ 

8n)DGEType2 

BRIDGE TYPE 3 

BBI06E TYPE 4 

BRIDGE TYPE 3A 

BRIDGE TYPE 4A 

U - Truss or puis 

b* 
BRIDGE TYPE S 
(Bridg* typ« 6 wHh truss 
or plal* bolowil»*) 

Fig. 1 Bridge types and reference dimensions 
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Fig. 2 Bridge deck details 

2.1.1 Limited amplitude response - vortex excitation 

2.1.1.1 General 

Estimates of the critical wind speed for vortex excitation for both bending and torsion (Vcr 
) shall be derived according to 2.1.1.2 other than for certain truss girder bridges - see 
2.1.1.3(a). The limiting criteria given in 2.1.1.3 should then be satisfied. 

2.1.1.2 Critical wind speeds for vortex excitation 

The critical wind speed for vortex excitation, Vcr, is defined as the velocity of steady air 
flow or the mean velocity of turbulent flow at which maximum aerodynamic excitation 
due to vortex shedding occurs. It should either by determined by appropriate wind tunnel 
tests on suitable scale models or it may be calculated as follows for both vertical bending 
and torsional modes of vibration of box and plate girder bridges. For truss bridges with 
solidity <I><0.5, refer to 2.1.1.3(a). When <I)>0.5 these equations can be used for vertical 
bending modes of vibration only - torsion modes should be the subject of special 
investigation, eg, appropriate wind tunnel tests. 

Vcr = 6.5 fd4 
Vcr=fd4(l.I b*/d4+1.0) 
Vcr =12fd4 

foTb*/d4<5.0 
for 5.0 < b*/d4 < 10 
iorbVd4 > 10 

In these equations: 
b* is the effective width in metres as defined in Figure 1, 
d4 is the depth in metres shown in Figures 1 and 2. Where the depth is variable over the 

span, d4 shall be taken as the average value over the middle third of the longest span. 
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/ is eitherfs o r f j as appropriate, i.e., the natural frequencies in bending and torsion 
respectively (Hz) calculated under dead and superimposed dead load. A means of 
calculating approximate values of and/r, within certain constraints, is given in 
Annex B. 

2.1.L3 Limiting criteria 

The following conditions may be used to determine the susceptibility of a bridge to vortex 
excited vibrations: 

(a) Truss girder bridges may be considered stable with regard to vortex excited 
vibrations provided that O < 0.5 where 0 is the solidity ratio of the front face of 
the windward truss, defined as the ratio of the net total projected area of the truss 
components to the projected area encompassed by the outer boundaries of the 
truss. 

(b) A l l bridges, including truss bridges, may be considered stable with respect to 
vortex excited vibrations if the lowest critical wind speeds, Vcr, for vortex 
excitation in both bending and torsion, as defined in 2.1.1.2, exceed the value of 
reference wind speed Vr, where 

Vr=1.25K,K2 V, 

V is the mean hourly wind speed (see clause 5.3.2.1.1 of BS 5400: Part 2), 
Ki is the wind coefficient related to return period (see clause 5.3.2.1.2 of BS 

5400: Part 2), 
K2 is the hourly speed factor, to adjust to deck level of the bridge (clause 

5.3.2.2, Table 2 and modification where appropriate as in clause 5.3.2.1.5 of 
BS 5400: Part 2), 

(c) Any bridge whose fundamental frequency is greater than 5 Hz may be considered 
stable with respect to vortex excitation. 

If none of these conditions is satisfied, then the effects of vortex excitation shall be 
considered in accordance with 3.1. 

2.1.2 Limited amplitude response - turbulence 

Provided that the fundamental frequencies in both bending and torsion, calculated in 
accordance with 2.1.1.2, are greater than 1 Hz, then the effects of turbulence may be 
ignored. I f this condition is not satisfied the dynamic effects of turbulence response should 
be considered in accordance with 3.3. 
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2.1.3 Divergent amplitude response 

2.1.3.1 General 

Estimates of the critical wind speed for galloping and stall flutter for both bending and 
torsional motion (Vg) and for classical flutter (Vj) shall be derived according to 2.1.3.2 and 
2.1.3.3 respectively. Alternatively values of Vg and V/ may be determined by wind tunnel 
tests (see 6). The limiting criteria given in 2.1.3.4 shall then be satisfied. 

2.1.3.2 Galloping and stall flutter 

(a) Vertical motion 

Vertical motion need be considered only for bridges of types 3, 3A, 4 and 4A as shown in 
Figure 1, and only i f ^ < 4d4. 

Vg may be calculated from the reduced velocity, V^g,, using the formula below, provided 
that the following limits are satisfied: 

(i) Solid edge members, such as fascia beams and solid parapets shall have a total 
depth less than 0.2d4 unless positioned closer than 0.5d4 from the outer girder 
when they shall not protrude above the deck by more than 0.2d4 nor below the 
deck by more than 0.5d4. 

(ii) Other edge members such as parapets, barriers, etc, shall have a height above 
deck level, h, and a solidity ratio, O, such that 0 is less than 0.5 and the product 
/zO is less than 0.25d4 for each edge member. The value of O may exceed 0.5 
over short lengths of parapet, provided that the total length projected onto the 
bridge centre-line of both the upwind and downwind portions of parapet whose 
solidity ratio exceeds 0.5 does not exceed 15% of the bridge span. 

(iii) Any central median barrier shall have a shadow area in elevation per metre length 
less than 0.5m^. 

If these conditions are fulfilled, Vg can be obtained 
from 

_ C , ( m ^ , ) _ V, 

where 
/B is the natural frequency in Hz in vertical bending motion as defined in 2.1.1.2, 
Cg is 2.0 for bridges of type 3 and 4 with side overhang greater than 0.1d4 or 1.0 for 

bridges of type 3 and 4 with side overhang less than or equal to 0.7J^, 
m is the mass per unit length of the bridge (in kg/m), 
8s is the logarithmic decrement of damping, as specified in 3.1.2, 
p is the density of air (1.2 kg/m^), 
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d4 is the reference depth of the bridge in metres (see Figure 1) as defined in 2.1.1.2. 

I f the constraints (i) to (iii) above are not satisfied, wind tunnel tests should be undertaken 
to determine the value of Vg. 

(b) Torsional motion 

Torsional motion shall be considered for all bridge types. Provided that the fascia beams 
and parapets comply with the constraints given in (a) above, then Vg may be taken as: 

Vg = 5 f T b 

In addition for bridges of type 3, 3A, 4 and 4A (see Figure 1) having b < Ad4, Vg may be 
taken as the lesser of: 

Vg = 12fTd4 or Sfrb 

where 
fr is the natural frequency in torsion in Hz as defined in 2.1.1.2, 
b is the total width of bridge in metres, 
d4 is as defined in (a) above. 

2.1.3.3 Classical flutter 

The critical wind speed for classical flutter, V^ may be calculated from the reduced critical 
wind speed 

given by 

J mr 
J 

but not less than 2.5 

wherefy, /B, f^, p and b are defined in 2.1.3.2, 
r is the polar radius of gyration of the effective bridge cross section at the centre of 

the main span in metres (polar second moment of mass/mass)"̂ ^ 

Alternatively the value of V/may be determined by wind tunnel tests. 

NOTE: In wind tunnel tests, allowance must be made for the occurrence in practice of a 
value of the frequency ratio f B / f r which is less favourable than that predicted from the 
nominal mass and stiffness parameters of the structure. In general an increase of at least 
0.05 to the nominal value of f B / f r should be allowed for, subject to a maximum value of 

0.95-
mr/pb^ 
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2.1.3.4 Limiting criteria 

Values of Vg and Vf derived in accordance with 2 .1 .3.2 and 2 .1 .3.3 respectively shall 
satisfy the following: 

Vg > 1.3 Vr 

Vf > 1.3 Vr 

where Vr is the reference wind speed defined in 2.1.1.3(b). Where these criteria are not 
satisfied, the additional requirements outlined in 3 .2 shall be followed. 

2.1.4 Non-oscillatory divergence 

A structure may be considered stable for this motion if the criteria in 2.1.3 above are 
satisfied. 

2.2 Bridges of span greater than 200m 

The stability of all bridges having any span greater than 2 0 0 m shall be verified by means 
of wind tunnel tests on scale models in accordance with 6. 

3. Additional requirements 

If the bridge is found to be susceptible to aerodynamic excitation, then the following 
additional requirements shall be fulfilled. 

3.1 Vortex excitation effects 

3.1.1 General 

Where the bridge cannot be assumed to be aerodynamically stable against vortex 
excitation in accordance with 2.1.1 above, consideration shall be given to: 

(i) The effects of maximum oscillations of any one of the motions considered singly, 
calculated in accordance with 3.1.2 together with the effects of other coincident 
loading (see 4), 

(ii) Fatigue damage, assessed in accordance with 5 summated with damage 
from other loading. 

3.1.2 Amplitudes 

The maximum amplitudes of flexural and torsional vibrations, ymax, shall be obtained for 
each mode of vibration for each corresponding critical wind speed less than Vr as defined 
in 2.1.1.3(b). 

For bridges having no span greater than 200 m, the amplitudes of vibration, ymax, in metres 
from mean to peak, for flexural and torsional modes of vibration of box and plate girders 
and for flexural modes of vibration of trusses may be obtained from the formulae below 
provided that the following conditions are satisfied: 
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(a) Edge and centre details conform with the constraints given in 2.1.3.2(a) 

(b) The site, topography and alignment of the bridge shall be such that the consistent 
vertical inclination of the wind to the deck of the bridge, due to ground slope, 
shall not exceed ± 3°. 

For vertical flexural vibrations, 

.0.5 ,2.5 

y max 

For torsional vibrations, 

8mr'c^, 

This latter equation should be used with care for plate girder bridges until further wind 
tunnel results are available to verify the mle. Torsional vibrations of tmss bridges should 
be the subject of special investigation, eg, appropriate wind tunnel tests. 

For bridge types l A , 3A, 4A, 5 and 6, and for bridge types 1, 3 and 4 during erection, 
(Figure 1) with no continuous solid overhang over more than 2/3 of the span, the 
amplitudes obtained from the above formulae shall be multiplied by a factor of 3. 

In these equations, 

b, m and pare as defined in 2.1.3.2, 
r is as defined in 2.1.3.3, 
6s is the logarithmic decrement due to structural damping. 

The following values of 6s shall be adopted unless appropriate values have been obtained 
by measurements on bridges similar in construction to that under consideration and 
supported on bearings of the same type: 

Material of construction 6s^ 
Steel 0"03 
Steel and Concrete Composite 0.04 
Concrete 0.05 
Timber 0.15 
Aluminium Alloy 0.02 

Alternatively, maximum amplitudes of all bridges may be determined by appropriate wind 
tunnel tests on suitable scale models. 

The amplitudes so derived should be considered as maxima and be taken for all relevant 
modes of vibration. To assess the adequacy of the stmcture to withstand the effects of 
these predicted amplitudes, the procedure set out in 3.1.3 shall be followed. 

10 
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3.1.3 Assessment of vortex excitation effects 

A dynamic sensitivity parameter, KD, shall be derived, as given by: 

K.D = ymaxfB for bcudiug effects 
= ymaxfr for torsional effects 

where 
ymax is the predicted bending or torsional amplitude (in mm) obtained from 3.1.2, 
/B, fr are the predicted frequencies (in Hz) in bending and torsion respectively. 

Table 1 then gives the equivalent static loading that shall be used, i f required, dependent 
on the value of KD , to produce the load effects to be considered in accordance with 4 
and 5. 

In addition Table 1 gives an indication of the relative order of discomfort levels for 
pedestrians according to the derived value of KD and indicates where a full discomfort 
check may be required. 

11 
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TABLE 1 ASSESSMENT OF VORTEX EXCITATION EFFECTS 
KD mm/s Vertical load due to vortex excitation Motion discomfort 

expressed as a percentage (a) of the total 
unfactored design dead plus live load on the 

Only for < 20 
mis, 

bridge. 
A B 

(See 
note 1) All bridges 

except those in B 

Simply supported 
highway bridges 
and all concrete 

footbridges 

All Bridges 

100 
a may be greater than 
20%: Assess by analysis 
using derived y^ax 

a may be greater 
than 25 %. Assess 

Pedestrian 
discomfort possible 
(See Note 2) 

50 by analysis using 
derived 

30 Assess by analysis using 
derived ymax or for 

20 simplicity use upper 
bound load, a = 0.4.̂ ^̂  

Unpleasant 

10 
5 

Assess by analysis 
using derived ymax 

or for simplicity 
Tolerable 

3 
a is less than 4 % and 

use upper bound 
load, a = 2.5KD 

2 may be neglected 
Acceptable 

1 a is less than 5 % 
and may be 
neglected 

Only just 
perceptible 

Note 1: Ko-f ymax where/ is the natural frequency in Hz, ymax is the maximum 
predicted amplitude in mm, a is the percentage of the total unfactored design 
dead plus live load to be applied as the loading due to vortex excitation 

Note 2: If KD is greater than 30 mm/s^ and the critical wind speed for excitation of 
the relevant mode is less than 20 m/s, detailed analysis should be carried out 
to evaluate KD- IfKo is still found to be greater than 20 mm/s , pedestrian 
discomfort may be experienced and the design should be modified. 

3.2 Divergent amplitude effects 

3.2.1 Galloping and stall flutter 

I f the bridge cannot be assumed to be stable against galloping and stall flutter in 
accordance with 2.1.3.2 it shall be demonstrated by means of a special investigation that 
the wind speed required to induce the onset of these instabilities is in excess of 1.3 Vr (see 
2.1.1.3). It should be assumed that the structural damping available corresponds to the 
values of given in 3.1.2. 

12 
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3.2.2 Classical flutter 

If the bridge cannot be assumed to be stable against classical flutter in accordance with 
2.1.3.3 it should be demonstrated by appropriate wind tunnel tests on suitable scaled 
models (see 6) that the critical wind speed, Vf, for classical flutter is greater that \3Vr 
(see 2.1.1.3). 

3.3 Turbulence response 

If the dynamic response to gusts cannot be ignored (see 2.1.2) a dynamic analysis shall be 
carried out to calculate the peak amplitudes and modes of vibration under a mean hourly 
wind speed of F(see clause 5.3.2 of BS 5400: Part 2). These shall be used to assess the 
adequacy of the structure in accordance with 4. 

4. Design values of aerodynamic effects 

When vibrations are predicted to occur due to vortex excitation (see 3.1) and turbulence 
response (see 3.3), the global aerodynamic load effects to be applied to the bridge 
structure shall be derived in accordance with 3.1.3. for the mode of vibration under 
consideration, using the maximum amplitude as obtained from 3.1.2 and 3.3 as 
appropriate. These load effects shall then be multiplied by the partial load factor, YfL given 
below: 

Load For ultimate For service-
combination limit state ability limit state 
(a) Erection 1.2 1.0 

(b) Dead load, 1.2 1.0 
superimposed dead 
load and wind load 

(c) Other 1.2 1.0 
appropriate 
combination 2 loads 

The effects due to each of these aerodynamic wind effects taken separately shall be 
combined with the static wind load effects, appropriate to Vcr, for the mode of vibration 
under consideration for vortex shedding. 

5. Fatigue damage 

All bridges which fail to satisfy the requirements of 2.1.1 shall be assessed for fatigue 
damage due to vortex excited vibration in accordance with 5.1 in addition to fatigue 
damage due to other load effects. 

5.1 Vortex excitation causing fatigue 

An estimate of the cumulative fatigue damage shall be made in accordance with BS 5400: 

Part 10 by considering the stress range and number of cycles specified below, for each 
mode in which Vcr is less than Vr 
where Vcr is defined in 2.1.1.2 

Vr is defined in 2.1.1.3. 

13 
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The stress range cTr shall be taken as 1.2 times the unfactored stress determined from the 
load effects derived in 3.1.3. The effective number of cycles per annum, «, shall be 
calculated from 
n = 2500fp CeCs 

where 
/ is the natural frequency of the given mode and p, Ce and Cs are given in Figures 3, 

4 and 5 respectively, 

p is the frequency of occurrence of wind speeds within ±2.5 % of the critical wind 
speed, V'cr, defined below irrespective of direction, 

Ce is the relative frequency of occurrence of winds within ± 1 0 ° of normal to the 
longitudinal centre line of the bridge in strong winds, 

Cs takes account of the extent of the range of wind speeds over which oscillation may 
occur. 

The critical wind speed for the estimation of fatigue damage, V'^r may be increased to 

V'cr=6.5fd4 for b*/d4<J.25 
V'cr = (0.8 bVd4 + 5.5) fd4 for 1.25 <b*/d4 < JO 
V'cr=I3.5fd4 for bVd4>10 

where b*,f and d4are defined in 2.1.1.2. 

Alternatively V'cr shall be assessed from appropriate wind tunnel tests. 

6. Wind tunnel testing 

Where a design is subject to wind tunnel testing, the models shall accurately simulate the 
external cross sectional details including non-structural fittings, eg parapets, and shall be 
provided with a representative range of natural frequencies and damping appropriate to the 
various predicted modes of vibration of the bridge. 

Due consideration shall be given to the influence of turbulence and to the effect of wind 
inclined to the horizontal, both appropriate to the site of the bridge. Tests in laminar flow 
may, however, be taken as providing conservative estimates of critical wind speeds and 
amplitudes. Further specific requirements for wind tunnel testing are given in Annex C 
(not included in this report). 

14 
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Fig. 3 Expected frequency of occurrence of critical wind speed (Hours per annum of 
occurrence of speed within±2.5% of critical value 

Fig. 4 Factor for orientation of bridge 

o a 1 

LA/ 

Fig. 5 Speed range factor 
W„ / K , K 2 V 

15 
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Annex B Formulae for the prediction of the fundamental bending and 
torsional frequencies of bridges 

1. General 

To obtain accurate values of bending and torsional frequency it is recommended that 
dynamic analyses are undertaken to determine both fundamental and higher modes. Finite 
element methods or other recognised analytical procedures may be used. 

For composite bridges, concrete shall be assumed uncracked for simply-supported spans 
and cracked for continuous spans adjacent to internal supports. 

Approximate formulae to obtain the fundamental bending and torsional frequencies for 
bridges within defined constraints are given below. 

2. Bending frequency 

The fundamental bending frequency of a plate or box girder bridge may be approximately 
derived frorn^ 

where 
L = length of the main span, 
E = Young's Modulus, 
g - gravitational acceleration, 

h - second moment of area of the cross-section for vertical bending at mid-span, 
•w = weight per unit length of the ful l cross-section at mid-span (for dead and super load 
only). 

Note: If the value of ^ / ^ / w at the support exceeds twice the value at mid-span, or is 
less than 80% of the mid-span value, then the formula should not be used except for 
obtaining very approximate values. 

K is a factor depending span on arrangement defined below. 
a) For single span bridges: 

K =n, i f simply supported 
or K = 3.9, if propped cantilever 
or K = 4.7, i f encastre 

b) For two-span continuous bridges: 
K is obtained from Figure A . l , using the curve for two-span bridges, where 
Lj =length of the side span and L> Lj. 

c) For three-span continuous bridges: 
K is obtained from Figure A. 1 using the appropriate curve for three-span bridges, 
where 
Li = length of the longest side span 
L2 = length of the other side span and L> Lj > L2. 

16 
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This also applies to three-span bridges with a cantilevered/suspended main span. 

If Lj > L then K may be obtained from the curve for two-span bridges neglecting the 
shortest side span and treating the largest side span as the main span of an equivalent 
two-span bridge. 

d) For symmetrical four-span continuous bridges (i.e. bridges symmetrical about the 
central support): 
K may be obtained from the curve for two-span bridges in Figure A. 1 treating each 
half of the bridge as an equivalent two-span bridge. 

e) For unsymmetrical four-span continuous bridges and bridges with greater than four 
continuos spans: 
K may be obtained from Figure A. 1 using the appropriate curve for three-span 
bridges, choosing the main span as the greatest internal span. 

Note on units: 

Care should be taken when choosing the units for the parameters in the formula for fg. 
Any consistent set may be used to give /B in cycles per second (units: seconds ') but the 
following are recommended examples: 

g 
m/s^ 
mm/s^ 
ft/s^ 

3.1 Plate girder bridges 

It may be assumed that the fundamental torsional frequency of plate girder bridges is equal 
to the fundamental bending frequency calculated from 2. above, provided the average 
longitudinal bending inertia per unit width is not greater than 100 times the average 
transverse bending inertia per unit length. 

3.2 Box girder bridges 

The fundamental torsional frequency of a box girder bridge, may be approximately 
derived from: 

L h E w 
m m" N/m^ N/m 
mm mm"* kN/mm^ kN/mm 
ft ft" Ibf/ft^ Ibf/ft 

3. Torsional frequency 

fT=fB{PjK+K) Hz 

where 

/B , w, lb, L, g and ^ are as defined in 2. above, 
b = total bridge width. 
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Annex 1 

Ip = polar moment of inertia of cross-section at mid-span (see note 1), 
V = Poisson's ratio of girder material, 
Tj = distance of individual box centre-line from centre-line of bridge, 
Ij = second moment of area of individual box for vertical bending at mid-span, including 

an associated effective width of deck, 
Jj = torsion constant of individual box at mid-span (see note 2), 
L represents summation over all the box girders in the cross-section. 

Notes: 

,2 

where 
WD = weight per unit length of the deck only, at mid-span, 
Ipj = polar moment of inertia of individual box at mid-span, 
Wj = weight per unit length of individual box only, at mid-span, without associated portion 
of deck. 

2) J. = -. for a single closed cell 
' ^dslt 

where 

Aj = enclosed cell area at mid-span, 
>dsl t = integral around box perimeter of the ratio length/thickness for each portion 

of box wall at mid-span 

3) Slight loss of accuracy may occur if the proposed formula is applied to multi-box 
bridges whose plan aspect ratio (= span/width) exceeds 6. 
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3.0 

2.0 
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Two-span bridges 

L i L 

0.25 0.50 0.75 
L i 
L 

1.00 

Fig. A.l. Factor K used for the derivation offundamental bending frequency. 
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