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Förord 
Föreliggande arbete har utförts på uppdrag av Banverket av avdelningen för 
Konstruktionsteknik vid Institutionen för Väg- och vattenbyggnad vid Luleå 
tekniska universitet (LTU). 

De betongsliprar vars provningsresultat redovisas i denna rapport är klassade som 
spruckna (röda), delvis uppspruckna (gula) och ej spruckna (gröna).  

I rapporten redovisas resultat från böjprov i mittsnitt, böjprov i rälläge, 
hållfasthetsprovning av sliprarnas betong samt horisontellt dragprov av 
befästning. Proven har utförts under år 2000 och första halvåret 2001. Resultat 
presenteras från samtliga försök som utförts vid LTU under denna tid. Vissa 
resultat är nya medan andra tidigare redovisats i Thun & Elfgren (2001) och Utsi 
& Elfgren (2000).  

Vid provningarna har Mikael Kågström, Ingvar Holm och Håkan Johansson vid 
Testlab, LTU, medverkat. En preliminär version av rapporten har lästs och 
kommenterats av professor Krister Cedervall. Rapporten har huvudsakligen 
sammanställts av Håkan Thun. 

 

Luleå i juni 2001 

 

Håkan Thun Sofia Utsi Lennart Elfgren
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Sammanfattning 
Avdelningen för konstruktionsteknik vid Luleå tekniska universitet (LTU) har 
på uppdrag av Banverket utfört undersökning av spruckna betongsliprars 
bärförmåga. I rapporten redovisas resultat, provning och utvärdering av 
bärförmågan för uppspruckna respektive ej uppspruckna järnvägssliprar av 
betong. Uppsprickningen tros bero på s.k. försenad ettringitbildning. De sliprar 
som provats är: 

- 13 spruckna betongsliprar tillhörande klass 1(röda sliprar). 

- 11 delvis uppspruckna betongsliprar tillhörande klass 2 (gula). 

- 4 ej spruckna betongsliprar tillhörande klass 3 (gröna). 

De prov som utförts är: 

- Böjprov i mittsnitt. 

- Böjprov i rälläge. 

- Dragprov av befästning (horisontalkraftskapacitet). 

- Kontroll av sliprarnas betonghållfasthet.  

I rapporten redovisas även hur den visuella inspektionen och klassificeringen av 
sliprarna utförts. Dessutom presenteras möjliga brottmekanismer för 
befästningarna när de belastas horisontellt. Målet med provningarna har varit att 
få en uppfattning om hur uppsprickningen påverkar bärförmågan. Resultaten 
från försöken har jämförts med beräkningar enligt gällande norm.  

Försöksresultaten visar att ett fåtal sprickor inte påverkar bärförmågan nämnvärt 
utan det är först när ett väl utvecklat spricksystem utvecklats som bärförmågan 
avtar avsevärt. Alla gröna och gula sliprar uppfyller i stort sett uppställda krav 
och även huvuddelen av sliprarna i klass 1, dvs. röda sliprar, har tillräcklig 
bärförmåga, med en brottsäkerhetsfaktor som varierar mellan 1,65 och 2,13 
(böjprov i rälläge). 

Det är främst när långa längsgående horisontella sprickor uppträder som en 
väsentlig reduktion i bärförmåga uppträder. Dessa sprickor finns på ca hälften av 
de röda sliprar som provats (8 av 13). 
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1 Inledning 
Avdelningen för konstruktionsteknik vid Luleå tekniska universitet (LTU) har 
på uppdrag av Banverket utfört provning av förspända betongsliprar enligt Figur 
1.1. Sliprarna har varit mer eller mindre skadade på grund av sprickbildning och 
har delats in i tre klasser: spruckna (röda), delvis uppspruckna (gula) och ej 
spruckna (gröna) betongsliprar. Skador på sliprar har tidigare observerats bland 
annat i Finland, Tepponen & Eriksson (1987), i USA, Hime (1996) och 
Collepardi (1999) och i Tyskland, Stark et al (1998). Ofta har skadorna berott 
på försenad ettringitbildning. Allmän cementkemi behandlas i t.ex. Taylor 
(1997) och Emanuelsson (1998). Utmattningshållfasthet hos betongsliprar har 
tidigare studerats vid LTU, se t.ex. Gylltoft och Elfgren (1977) och Gylltoft 
(1978). 

De provningar som redovisas i denna rapport har utförts på betongsliprar som 
tillverkats enligt Banverkets bestämmelser BVF 522.32 (1995). Föreskriven 
betongkvalité är K60. Sliprarna har levererats i fyra omgångar: 

Första omgången: Sju sliprar levererades under hösten 1999. De var klassade 
som röda och gröna sliprar, har legat i närheten av Hallsberg och är tillverkade 
mellan 1993 och 1994. De provningar som utfördes var böjprov i mittsnitt och i 
rälsläge i enlighet med Banverkets föreskrift BVF 522.32 (1995). Även 
horisontellt dragprov av befästning utfördes. Försöken utfördes under februari 
och mars 2000 och resultaten redovisades första gången i Utsi & Elfgren (2000), 
men återges även i denna rapport. 

Andra omgången: 35 betongsliprar levererades i november 2000. Av dessa var 
28 klassade som gula och 7 som gröna (besiktning gjord av Banverket under juli 
2000). Samtliga är märkta med beteckningen ”S7 92”. Sliprarna har legat kring 
orten Frövi i Lindesbergs kommun (norr om Örebro). Den provning som 
genomfördes var horisontell dragning av befästning enligt samma princip som 
ovan. Dessutom undersöktes sliprarnas betonghållfasthet. Resultaten redovisades 
första gången i Thun & Elfgren (2001), men återges även i denna rapport. 

Tredje omgången: Tio sliprar levererades i mars 2001 (6 gula sliprar och 4 röda 
sliprar). De är märkta med beteckningen ”S7 92” och har legat i trakten av 
Västerås. 

Fjärde omgången: Tio röda sliprar levererades i maj 2001. De har legat i trakten 
kring Göteborg och är märkta med beteckningen ”S7 94”. 

Värt att påpeka är att beteckningen ”S7 92” och ”S7 94” är en aning otydlig på 
vissa sliprar. 

I denna rapport sammanfattas resultat från samtliga provningar som hittills utförts 
vid LTU på betongsliprarna under 1999-2001. Nya resultat i denna rapport är 
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de från tredje och fjärde omgången sliprar. I Tabell 1.1 redovisas en 
sammanställning av provade sliprar. Alla sliprar som levererats har inte provats 
utan ett urval har gjorts av sliprar med karakteristiska skador. 

 

 
Figur 1.1 Figur som visar dimensionerna hos de testade sliprarna. 

Tabell 1.1Sammanställning av provade sliprar. 

Sliper 
nr. 

Omgång Klass Tillverk-
ningsår 

Ursprung Provnings-
datum 

Utförd provning 
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5 1 grön 1993/1994 Hallsberg Mars 2000 x x   
2 1 röd 1993/1994 Hallsberg Mars 2000  x   
1 1 röd 1993/1994 Hallsberg Mars 2000   x  
3 1 röd 1993/1994 Hallsberg Mars 2000   x  
6 1 röd 1993/1994 Hallsberg Mars 2000  x x  
4 1 grön 1994 Hallsberg Mars 2000  x x  
7 1 röd 1993/1994 Hallsberg Mars 2000 x    
8 2 grön 1992 Frövi Feb 2001 x   x 
9 2 grön 1992 Frövi Feb 2001 x   x 
10 2 gul 1992 Frövi Feb 2001 x   x 
11 2 gul 1992 Frövi Feb 2001 x   x 
12 2 gul 1992 Frövi Feb 2001 x   x 
13 2 gul 1992 Frövi Feb 2001 x   x 
14 2 gul 1992 Frövi Feb 2001 x   x 
15 2 gul 1992 Frövi Feb 2001 x   x 
18 2 gul 1992 Frövi Maj 2001 x   x 
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Fortsättning Tabell 1.1… 

19 2 gul, 1992 Frövi Maj 2001   x  
20 2 gul, 1992 Frövi Maj 2001   x  
21 2 gul, 1992 Frövi Maj 2001   x  
16 3 röd 1992 Västerås Maj 2001 x   x 
28 3 röd 1992 Västerås Juni 2001 x    
17 3 gul 1992 Västerås Maj 2001 x   x 
22 3 röd 1992 Västerås Juni 2001   x  
23 3 röd 1992 Västerås Juni 2001   x  
26 4 röd 1994 Göteborg Juni 2001 x    
27 4 röd 1994 Göteborg Juni 2001 x    
24 4 röd 1994 Göteborg Juni 2001   x  
25 4 röd 1994 Göteborg Juni 2001   x  
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2 Klassning av sliprar 

2.1 Definition av klasser 
Sliprarna har indelats i tre klasser av Banverket. Typskadorna för respektive klass 
är (enligt BVM 599.030 (2000)): 

Klass 1. Akut / Röd: 
Skada finns av sådan art att sliperns bärförmåga är i huvudsak 
borta. Typiskt längsgående spricker på sliperns mitt. 
Markerade mindre spricker i ett kartformat utseende på 
sliperändarna. Oftast en markerad spricka ned från skuldran. 
Förekomst av gula "fläckar". Se bilder 1-7 och 10 (hänvisning 
till BVM 599.030). 

Klass 2. Begynnande nedbrytning / Gul: 
Skada finns men av sådan art att sliperns bärförmåga ännu är i 
huvudsak intakt. Markerade mindre sprickor i ett kartformat 
utseende på slipersändarna. Förekomst av gula "fläckar". Se 
bilder 8-9 (hänvisning till BVM 599.030). 

Klass 3. Felfri / Grön: 
Ingen anmärkning, felfri sliper, som ej har synbara fel eller 
tendenser som kan utvecklas till större skada. Ingen 
färgförändring. Sliperns bärförmåga är intakt. 

I Figur 2.1 visas typsprickor för de röda sliprarna. I Figur 2.5 till Figur 2.8 visas 
typsprickor för de gula sliprarna. 

 

 

 

Figur 2.1 Illustration som visar typsprickor för sliprar i klass 1 dvs. röda sliprar. 

2.2 Klassning av andra omgångens gula sliprar 
Syftet med andra provomgången var att testa gula sliprar och jämföra dem med 
gröna sliprar för att se hur den begynnande uppsprickningen påverkar 
bärförmågan, samt att undersöka om det inom klassen gula sliprar finns någon 
variation i bärförmåga. 
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Innan sliprarna lyftes in i labbet spolades de rena med hjälp av en högtryckstvätt. 
Detta genomfördes på grund av att en tidigare besiktning med Banverkets 
personal längs bansträckningen S. Sunderbyn - Luleå hade visat att sliprarna var 
förvånansvärt rena. Smutsen som fanns på levererade sliprar kommer 
förmodligen från upptagningen/transporten av dem. 

2.2.1 Allmänt 

För att tydligare kunna se sprickorna har aktuellt område fuktats med vatten 
med hjälp av en blomspruta. 

Inspektionen av sliprarna i labbet resulterade i följande iakttagelser (se även 
bilaga A):  

- En sliper har inga synliga sprickor alls. Den saknar istället en stor bit i 
änden men skadan verkar vara gammal – troligen en mekanisk sådan. 

- Åtta sliprar har inga synliga sprickor på ovansida sliper eller i ändarna. 
De har dock sprickor på sidorna och då framförallt mot änden, se Figur 
2.8 a). 

- Fjorton sliprar har en eller två sprickor på ovansida sliperände. Dessa har 
även sprickor på sidorna, i huvudsak mot änden, se Figur 2.8 b). 

- Sex sliprar har ett kartformat sprickmönster på ovansidan sliperände. 
Dessa har även mycket sprickor på sidan, området nedan befästning och 
mot änden, se Figur 2.8 c). 

- Ingen av sliprarna uppvisar långa längsgående sprickor som går från ena 
änden till den andra på vare sig sidan eller ovansidan. De uppvisar heller 
inga tvärgående sprickor. Alla sliprar med synliga sprickor har någon 
kort horisontell spricka på sidan (~10 cm) i området kring befästning och 
mot änden.  

- Två sliprar uppvisar vertikala sprickor vid befästning, se Figur 2.8 och 
bilaga A.  

- Alla har varierande grad av missfärgning, fläckvis, med en kulör som är 
rostbrungul-aktig, se Figur 2.2. 

Generellt kan man säga att om en sliper bara har någon enstaka spricka på 
ovansida sliperände så har den även mindre sprickor på sidan (mot sliperänden) 
jämfört med en sliper som har ett kartformat sprickmönster på ovansida 
sliperände. 

Ingen av de gröna sliprarna uppvisade något av ovanstående. 
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Figur 2.2 Bild som visar de rostbrungul-aktiga fläckar som alla gula sliprar från provomgång 2 
uppvisade. 

2.2.2 Kriterium 

I och med att de gula sliprarna är många och har stor variation när det gäller 
uppsprickning har de delats in i tre grupper i förhoppning om att kunna hitta en 
lastkapacitetsvariation mellan dem. Det som använts som utgångspunkt vid 
indelningen är vilken typ av sprickor som en besiktningsman har möjlighet att 
se när han/hon går längs järnvägsspåret. I och med att sliprarna är ”nedbäddade” 
som i Figur 2.3, så kan endast skador på respektive slipers ovansida och ca 1-2 
cm ned längs sidan upptäckas. De ”sprickor” som därmed använts som 
riktmärke är sprickor med en vidd större än 0,05 mm. Denna typ av sprickor är 
möjliga att upptäcka med blotta ögat och kan upptäckas utan att man är tvungen 
att ställa sig på knä. 
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Figur 2.3 Bild som visar hur mycket som är synligt av varje sliper när den ligger i spåret. 

Det område på slipern som först uppvisar synliga sprickor vid en besiktning verkar 
vara ovansidan av sliperänden, mot kanten se Figur 2.4. Detta medför ett 
problem i och med att alla utom en av de gula sliprarna som levererats till LTU 
även har sprickor på sidorna mot underkanten (även de som saknar sprickor på 
ovansidan), se Figur 2.5. Dessa sprickor kan inte upptäckas vid en besiktning så 
länge makadamen som omger slipern ej tas bort. Detta kan medföra att en gul 
sliper klassas som grön. 

 

Figur 2.4 Principskiss av sliper som visar de områden där typsprickorna är lokaliserade. 

ovansida sliperände 

ovansida 
sliper 

sida sliperände 
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Figur 2.5 Bild som visar sprickor på en slipers sida vid änden, mot underkanten. 

2.2.3 Indelning i grupper 

Indelningen som gjorts baseras alltså endast på synliga sprickor på sliperns ovansida 
och framförallt i änden. Värt att påpeka är att alla sliprar inte har två ändar med 
liknande skador. Vissa sliprar har t.ex. ett kartformat sprickmönster i ena änden 
medan den andra endast uppvisar någon enstaka spricka. 

Följande tre klasser har använts: 

- Grupp1: Flertal sprickor med ett kartformat utseende på ovansida sliperände, 
se Figur 2.6 och Figur 2.8 c). 

 

Figur 2.6 Sprickmönster som benämnts kartformat sprickmönster (kartformat enligt BVM 
599.030) på ovansida sliperände. 
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- Grupp 2: Någon ensam spricka på ovansida sliperände, se Figur 2.7 och 
Figur 2.8 b). 

 

Figur 2.7 Sliper med en (eller två) tydlig spricka på ovansida sliperände. 

- Grupp 3: Inga sprickor på ovansida sliperände, se Figur 2.8 a). 

 

   

Figur 2.8 Principskiss av de typsprickor som de gula betongsliprarna uppvisade. a) Sliprar i 
grupp 3 dvs. utan synliga sprickor på ovansida sliperände, men med ett antal sprickor på sidan 
(mot nedre kanten) med kartformat sprickmönster.  b) Sliprar i grupp 2 dvs. med 1-2 sprickor 
på ovansida sliperände och med ett antal sprickor på sidan med kartformat sprickmönster. Dessa 
sliprar har färre antal sprickor på sidan än sliprarna i grupp 1. c) Sliprar i grupp 1 dvs. med ett 
kartformat sprickmönster på ovansida sliperände såväl som på sidan. 

a) b) c) 
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3 Resultat från provningar 

3.1 Böjprov i mittsnitt 

3.1.1 Utförande 

Sliprarna placerades i omvänt läge som en fritt upplagd balk i försöksriggen. 
Sliprarna lades upp centriskt i rälslägena på två rullager med 1500 mm inbördes 
centrum avstånd. Lagerna bestod av stålrullar med diameter 60 mm och med 
100 mm breda lagerplattor mot betongen. Mellan lagerplatta och betong 
placerades ett 5 mm tjockt gummimellanlägg. 

Centriskt mellan stöden placerades två rullager med 300 mm inbördes 
centrumavstånd. Lagerna bestod av stålrullar med 15 mm diameter och med 50 
mm breda lagerplattor mot betongen. Mellan lagerplatta och betong placerades 
ett 5 mm tjockt gummimellanlägg. På rullagret placerades en stålbalk på vilken 
lasten påfördes centriskt i förhållande till rullagren. Se Figur 3.1 

Fyra givare för nedböjning monterades på slipern. Två på var sida om mittsnittet 
för att kompensera för eventuell rotation under försöket, samt en vid varje 
upplag för att kompensera för stödens eventuella nedsjunkning. Mot varje 
laststeg registrerades nedböjningen i alla givarna. Medelvärdet av de två givarna i 
mittsnittet minus medelvärdet från de två givarna över stöden ger den totala 
nedböjningen i mittsnittet. Lasten påfördes med hastigheten 0,02 mm/s. De 
testade sliprarna belastades till brott. 

 

600 300 600

1500

150150

F

 
Figur 3.1 Bild som visar provningsarrangemang vid böjprov i slipermitt. Ett av lagren i över- 
resp. underkant är ett ledlager. 

3.1.2 Resultat 

Resultaten från försöken redovisas i Figur 3.2 och i Figur 3.3 redovisas en typisk 
brottbild från ett försök där skjuvbrott inträffade. I Tabell 3.1 redovisas en 
sammanställning av maximal kapacitet för provade sliprar. 
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Sliper Klass Fmax Mf,mid Brottyp
nr. [kN] [kNm]

2 röd 65 19.5 skjuvbrott
4 grön 109 32.7 linbrott
5 grön 106 31.8 linbrott
6 röd 64 19.2 linglidning

   

 

Krav enligt BVF 522.32

 

Figur 3.2 Resultat från böjprov i mittsnitt. Resultaten tidigare redovisade i Utsi & Elfgren 
(2000). 

 

Figur 3.3 Sliper nr. 2 efter belastning till brott (skjuvbrott). 

Tabell 3.1 Sammanställning av resultat från böjprov i mittsnitt för provade sliprar. 

Sliper nr. Klass  Max last
Fmax,  [kN]

Max moment
Mmax,  [kNm] 

Brottyp Ursprung Testdatum 

2 röd 65 19,5 skjuvbrott Hallsberg Mars 2000 
6 röd 64 19,2 linglidning Hallsberg Mars 2000 
4 grön 109 32,7 linbrott Hallsberg Mars 2000 
5 grön 106 31,8 linbrott Hallsberg Mars 2000 



Avd. för Konstruktionsteknik  Teknisk rapport 2001:11 
 

 Spruckna betongsliprars bärförmåga 21 
 

3.2 Böjprov i rälläge 
Provningarna har utförts enligt BVF 522.32 (1995). Genom det låga 
längd/höjdförhållandet kommer slipern delvis att fungera som en hög balk och 
en del av lasten bärs genom bågverkan. 

3.2.1 Utförande 

Sliprarna placerades på två rullager, se Figur 3.4. Inbördes centrumavstånd 
mellan rullarna var 600 mm och dessa placerades symmetriskt kring rälsläget. 
Lagren bestod av stålrullar med diameter 60 mm och med 100 mm breda 
lagerplattor mot betongen. Mellan lagerplattorna och betongen placerades ett 5 
mm tjockt gummimellanlägg. 

Mitt i rälsläget placerades en stålplatta, 50 mm bred och 15 mm tjock med ett 5 
mm tjockt gummimellanlägg mot betongen. Lasten påfördes stålplattan via en 
ledbar egg med hastigheten 0,02 mm/s (deformationsstyrt). 

Fyra nedböjningsgivare placerades på slipern i försöksriggen. En på var sida om 
rälslägets mittsnitt för att kompensera för eventuell rotation samt en vid varje 
upplag. 

För varje laststeg registrerades nedböjningen i alla fyra givarna. Medelvärdet av 
de två givarna i mittsnittet minus medelvärdet från de två givarna över stöden 
ger den totala nedböjningen i mittsnittet. Samtliga sliprar belastades till brott. 

 

600

300
F 

 

Figur 3.4 Bild som visar provningsarrangemang vid böjprov i rälläge. Ett lager är ett ledlager 

3.2.2 Resultat 

Resultaten från försöken redovisas i Figur 3.5 - Figur 3.6 och i Figur 3.7 
redovisas en typisk brottbild från ett försök där skjuvbrott inträffade. I Tabell 3.2 
redovisas en sammanställning av maximal kapacitet för provade sliprar. 
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Notera att skalan på y-axeln varierar mellan figurerna för att tydligare visa 
skillnaderna mellan sliprarna. I Figur 3.5 redovisas alla provade sliprar medan 
Figur 3.6 illustrerar de röda sliparnas beteende.  
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Figur 3.5 Resultat från böjprov i rälläge.  
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Figur 3.6 Resultat från böjprov i rälläge. Sammanställning av resultat för de röda sliprar som 
provats. 
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Figur 3.7 Sliper nr. 25 efter belastning till brott (böjskjuvbrott). 

I Tabell 3.2 redovisas en sammanställning av maximal horisontalkraftskapacitet 
för provade sliprar. 

Tabell 3.2 Sammanställning av maximal horisontalkraftskapacitet för provade sliprar. 

Sliper nr. Klass Fmax Mmax Brottyp Ursprung Testdatum 
    [kN] [kNm]       
1 röd 60 9 linglidning Hallsberg  feb 2000 
3 röd 72 10.8 linglidning Hallsberg  feb 2000 
6 röd 69 10.4 linglidning Hallsberg  feb 2000 
22 röd 74 11.1 böjskjuvbrott Västerås  juni 2001 
23 röd 171 25.7 böjskjuvbrott Västerås  juni 2001 
24 röd 213 32 böjskjuvbrott Göteborg  juni 2001 
25 röd 165 24.8 böjskjuvbrott Göteborg  juni 2001 
19 gul, grupp1 168 25.2 böjskjuvbrott Frövi  feb 2001 
20 gul, grupp1 205 30.8 Böjbrott * Frövi  feb 2001 
21 gul, grupp1 266 39.9 Böjbrott * Frövi  feb 2001 
4 grön 301 45.2 linbrott Hallsberg  feb 2000 

* I kombination med vidhäftningsbrott lina-betong 

3.3 Dragprov av befästning 
Provningen har utförts så att den yttre av de två befästningarna har testas. 
Sammanlagt har två gröna sliprar, åtta gula sliprar (två gula från grupp1 och 2 
samt fyra sliprar från grupp3) och sex röda sliprar testats. 
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3.3.1 Utförande 

I Figur 3.8 visas hur provningen av befästningen arrangerades. Slipern placerades 
på två hopsvetsade stålbalkar (U400-profiler). För att ta upp kraften under 
försöken användes två vertikala U120-profiler som var fastsvetsade i U400-
profilerna. Slipern spändes fast med hjälp av ett ok på mitten och ett spännband 
i den fria änden för att förhindra att den skulle vrida sig. Slipern har även 
vinklats upp för att säkerhetsställa horisontell dragning (mellanlägg av stål mellan 
sliper och de horisontella U400-profilerna). Den hydrauliska domkraften och 
lastcellen monterades på ett dragstag som i sin tur fästs i befästningen.  

 

Figur 3.8 Bild som visar provningsarrangemang. 

Försöken har varit laststyrda med en pålastningshastighet av 0,4 kN/s. För att 
mäta förskjutningen har en givare placerats horisontellt mot den yttre 
befästningen och mätt förskjutningen i relation till den inre.  

3.3.2 Resultat 

Resultaten från försöken redovisas i Figur 3.9 - Figur 3.12 och i Figur 3.13 
redovisas en typisk brottbild från försöken. I Tabell 3.3 redovisas en 
sammanställning av maximal horisontalkraftskapacitet för provade sliprar. 

Notera att sliper 16a och 16b är samma sliper men olika ändar samt att skalan på 
y-axeln varierar mellan figurerna för att tydligare visa skillnaderna mellan 
sliprarna. 

F 
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Figur 3.9 Resultat från horisontellt dragprov av befästning.  

I Figur 3.10 är nedre delen av kurvorna för de gröna och gula sliprarna 
borttagna jämfört med i Figur 3.9. Kurvan för de röda sliprarna finns ej med. 
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Figur 3.10 Resultat från horisontellt dragprov av befästning.  

I Figur 3.11 redovisas endast de gula sliprarna. 
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Figur 3.11 Resultat från horisontellt dragprov av befästning. Sammanställning av resultat för 
de gula sliprar som provats. Inledningen av kurvorna har tagits bort. 

I Figur 3.12 presenteras resultatet för de röda sliprarna. I figuren finns även 
resultatet från den gula sliper som uppnådde lägst last dvs. sliper nr. 17 – gul, 
grupp 1. 
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Figur 3.12 Resultat från horisontellt dragprov av befästning. Sammanställning av resultat för 
de röda sliprar som provats. I grafen finns även resultat från den sämsta av de gula sliprarna, 
dvs. sliper nr. 17 gul - grupp1.  
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Figur 3.13 Sliper nr. 11 efter belastning till brott (vertikal och horisontell sprickpropagering).  

Tabell 3.3 Sammanställning av maximal horisontalkraftskapacitet för provade sliprar. 

Sliper 
nr. 

Klass a) Grupp b) Max  
horisontalkraft

Fmax,  [kN] 

Ursprung Testdatum

7 röd - 18,0 Hallsberg Mars 2000
16a röd - 65,5 Västerås Maj 2001 
16b röd - 52,5 Västerås Maj 2001 
26 röd - 100,2 Göteborg Juni 2001
27 röd - 99 Göteborg Juni 2001
28 röd - 63,7 Västerås Juni 2001
5 grön - 117,1 Hallsberg Mars 2000
8 grön - 133,5 Frövi Feb 2001 
9 grön - 111,0 Frövi Feb 2001 
10 gul 1 108,1 Frövi Feb 2001 
11 gul 1 103,8 Frövi Feb 2001 
17 gul 1 85,2 Västerås Maj 2001 

12 c) gul 2 110,9 Frövi Feb 2001 
13 gul 2 114,1 Frövi Feb 2001 

14 c) gul 3 133,5 Frövi Feb 2001 
15 gul 3 122,9 Frövi Feb 2001 
18 gul 3 109,5 Frövi Maj 2001 

a) Klassning utförd av Banverket. 
b) Gruppindelning utförd av LTU. 
c) Vertikal spricka vid befästning. 

För sliprar nr. 5, 7 - 16a och 17 har provningen utförts enligt Figur 3.14, dvs. 
med en stålplatta mellan sliperns ände och den vertikala balken. För sliper 16b, 
18 och 26 - 28 plockades stålplattan bort för att se denna plattas eventuella 
inverkan. I Figur 3.9 kan man se att för sliprarna i klass 2 (gula) påverkas inte 
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resultatet av plattan nämnvärt (jämför med sliper nr. 18 med övriga). För sliprar 
i klass 1 (röda) där spricksystemet har utvecklats till fullo kan plattan påverka 
resultatet, jämför 16a med 16b. 

 Stålplatta Vertikal balk 

 
Figur 3.14 Testarrangemang. Bilden visar stålplattan som användes mellan sliperns ände och 
den vertikala balken. 

3.4 Kontroll av sliprarnas betonghållfasthet 

3.4.1 Utborrade kärnor 

Betongen i sliprarna har undersökts med avseende på drag- respektive 
tryckhållfasthet. De provade sliprarna har delats på mitten och sedan har kärnor 
borrats ur horisontellt från vardera sliperhalvan. Ur varje borrkärna har tre 
provkroppar erhållits med en diameter av ca 68 mm (endast två av dessa tre har 
använts till provningen). Den del av borrkärnan som varit närmast mittsnitten 
har använts till enaxiellt dragförsök. Detta för att minimera risken för att provet 
skall innehålla sprickor.  Proverna är tagna enligt följande: 

 

9:1p 
18:1 

9:1 

12:1p
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i = slipper nr. 
i:1 = dragförsök 
i:2 = tryckhållfasthet  
i:3 = reserv 

Mittsnitt 
sliper 

i:1 i:2 i:3 

b) 

diameter

notch-
diameter

 
Figur 3.15 Principskiss a) som visar provens placering i horisontalled i respektive borrkärna, b) 
som visar förklaring av diameter respektive notchdiameter samt c) som visar sprickplan för 
provkropparna 9:1p, 9:1, 18:1 och 12:1p. 
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I Tabell 3.4 finns resultaten från tryckhållfasthetsprovningen redovisade. 
Medelvärde för 22 tryckprov blev 100,4 MPa med standardavvikelsen 6,6 MPa 
och variansen 0,07. Betongens last-deformationskurva har hittills inte bestämts. 

Tabell 3.4 Resultat från provning av tryckhållfasthet för undersökta sliprar. Index p innebär 
att provkroppen kommer från den sliperhalva som utsatts för horisontellt dragprov av befästning. 
Den sliperhalva som utsatts för horisontellt dragprov av befästning har indexerats med p.Grupp 
1 innebär ett kartformat sprickmönster, grupp 2 innebär endast ett fåtal sprickor (en eller två) 
och grupp 3 innebär inga synliga sprickor på ovansida sliper, se även avsnitt 2.2.3. 

Sliper nr. Sliper Diameter Höjd Massa Densitet
klass  nr F brott σ tryck

[m] [mm] [mm] [kg] [kg/m3] [kN] [MPa] medel

16 16a:2 68.6 67.7 0.5820 2326 379.3 85
röd 16b:2 68.6 68.9 0.5950 2336 351.3 92.7 88.9

8 8:2 68.6 68.0 0.6045 2405 356.6 96.5
grön 8:2p 68.6 67.9 0.6035 2405 375.2 101.5

9 9:2 68.6 67.9 0.6050 2411 379.3 102.6
grön 9:2p 68.6 67.9 0.6015 2397 351.3 95.0 98.9

10 10:2 68.6 67.9 0.5990 2387 390.6 105.7
gul/grupp1 10:2p 68.6 68.0 0.5990 2383 362.3 98.0

11 11:2 68.6 67.9 0.5995 2389 402.6 108.9
gul/grupp1 11:2p 68.6 68.0 0.5995 2385 404 109.3

17 17:2 68.6 68.8 0.6050 2379 370.6 100.3
gul/grupp1 17:2p 68.6 68.8 0.6020 2367 383.7 103.8 104.3

12 12:2 68.6 67.9 0.6015 2397 386.2 104.5
gul/grupp2 12:2p 68.6 67.9 0.6005 2393 367.2 99.3

13 13:2 68.6 68.0 0.6035 2401 385.3 104.2
gul/grupp2 13:2p 68.6 68.0 0.5995 2385 372.4 100.8 102.2

14 14:2 68.6 68.0 0.6005 2389 320.1 86.6
gul/grupp3 14:2p 68.6 68.0 0.5985 2381 344.9 93.3

15 15:2 68.6 67.9 0.6015 2397 376.4 101.8
gul/grupp3 15:2p 68.6 68.0 0.6030 2399 381.7 103.3

18 18:2 68.6 68.7 0.6105 2404 399.1 108.0
gul/grupp3 18:2p 68.6 68.7 0.6110 2406 395.3 107.0 100.0

Tryckhållfasthet
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I Tabell 3.5 finns resultaten från draghållfasthetsprovningen redovisade. 
Observera att för de gröna sliprarna är medelvärdet endast baserat på 2 värden 
istället för fyra. Detsamma gäller för de gula sliprarna i grupp 2 där medelvärdet 
bygger på tre värden.  I Figur 3.16 redovisas ett exempel på resultat som erhålls i 
det enaxiella dragförsöket (prov 15:1). 

Medelvärde för 18 dragprov blev 3,8 MPa med standardavvikelsen 0,4 MPa och 
variansen 0,11. Fyra prov med sprickor enligt Figur 3.15c) har ej räknats med. 
Om de medräknas fås medelvärdet 3,3 MPa, standardavvikelsen 1,13 MPa och 
variansen 0,34. 

Tabell 3.5 Resultat från provning av draghållfasthet för undersökta sliprar. Provkropparnas 
massa är bestämd innan notchen svarvades. Grupp 1 innebär ett kartformat sprickmönster, 
grupp 2 innebär endast ett fåtal sprickor (en eller två) och grupp 3 innebär inga synliga sprickor 
på ovansida sliper, se även avsnitt 2.2.3. 

Sliper nr. Sliper Diameter Notch Höjd Massa Densitet Draghållfa
klass /prov diameter F brott σ drag

nr. [mm] [mm] [mm] [kg] [kg/m3] [kN] [MPa] medel

16 16a:1 68.6 56 84.8 0.7270 2320 7.691 3.12
röd 16b:1 68.6 56 84.9 0.7265 2315 7.309 2.97 3.05
8 8:1 68.6 54.8 84.9 0.7570 2412 10.0125 4.25

grön 8:1p 68.6 55.0 84.9 0.7560 2409 9.7354 4.10
9 9:1 68.6 - 85.3 0.7620 2417 3.3308 (0.90)

grön 9:1p 68.6 - 85.3 0.7580 2404 3.6701 (0.99) 4.17
10 10:1 68.6 55.0 85.3 0.7510 2382 8.9805 3.78

gul/grupp1 10:1p 68.6 55.0 85.0 0.7495 2386 8.1252 3.42
11 11:1 68.6 55.0 85.2 0.7555 2399 9.5888 4.04

gul/grupp1 11:1p 68.6 54.9 85.3 0.7550 2395 7.8843 3.33
17 17:1 68.6 56 84.7 0.7665 2448 8.833 3.59

gul/grupp1 17:1p 68.6 56 84.8 0.7435 2372 9.766 3.97 3.69
12 12:1 68.6 55.0 85.2 0.7480 2375 9.5105 4.00

gul/grupp2 12:1p 68.6 - 85.3 0.7515 2384 1.4154 (0.38)
13 13:1 68.6 55.0 85.2 0.7555 2399 8.9323 3.76

gul/grupp2 13:1p 68.6 55.0 85.3 0.7520 2385 10.0566 4.23 4.00
14 14:1 68.6 55.0 85.3 0.7520 2385 8.9785 3.78

gul/grupp3 14:1p 68.6 55.0 85.2 0.7535 2393 7.9265 3.34
15 15:1 68.6 55.0 85.2 0.7520 2388 10.4542 4.40

gul/grupp3 15:1p 68.6 55.0 85.2 0.7510 2385 8.8922 3.74
18 18:1 68.6 56 85.1 0.7495 2383 9.033 (2.44)

gul/grupp3 18:1p 68.6 56 85.0 0.7485 2383 9.483 3.85 3.82  
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Figur 3.16 Exempel på resultat från det deformationsstyrda enaxiella dragförsöket. Kurvorna 
visar deformationen för prov 15:1. Figuren visar deformationen för de fyra COD-givarna samt 
medelvärdeskurvan (COD = Crack Opening Displacement). 

3.4.2 Schmidthammare 

Förutom att kärnor borrats ut för provning har även studsmätning med 
Schmidthammare genomförts på sliprarnas ände. Vid utvärderingen av 
studsvärdet (medelvärde av 9 värden) för ett område används ett diagram från 
tillverkaren där tryckhållfastheten (för t.ex. kuber) kan avläsas där hänsyn även 
tas till vinkeln som Schmidthammaren hållits i. Den tryckhållfasthet som kan 
avläsas ur diagrammet kan dock ej användas i detta fall eftersom betongen måste 
ha en ålder som ligger mellan 14 och 56 dagar. 

I Tabell 3.6 finns erhållna studsvärden redovisade. Metoden finns beskriven i 
svensk standard SS 13 72 37 (Betongprovning med svensk standard). 
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Tabell 3.6 Resultat som erhållits vid studsmätning med hjälp av Schmidthammare. 

sliper nr. s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15

studs1 45 48 45 45 51 48 47 60 

studs2 46 49 47 45 52 49 52 52 

studs3 48 50 42 40 52 47 49 53 

studs4 47 47 42 45 47 54 51 51 

studs5 41 50 42 48 51 51 46 51 

studs6 54 48 43 34 52 49 50 57 

studs7 46 46 40 52 53 52 44 50 

studs8 45 50 44 48 52 50 48 56 

studs9 46 56 51 38 50 48 51 51 

medel: 46 49 44 44 51 50 49 53 
stdav: 3 3 3 5 2 2 2 3 

 

För alla sliprar fås medelvärdet 48, standardavvikelsen 3 och variansen 0,07, 
vilket för en 56 dagar gammal betong skulle motsvara en 56 MPa. Provning har 
ej utförts på röda sliprar. 
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4 Beräknade krafter 

4.1 Böjprov i mittsnitt 
Enligt Banverkets föreskrift BVF 522.32 (1995) skall en sliper ha en 
momentkapacitet enligt Figur 4.1. I mittsnitt krävs Mmax= 11 kNm. 

 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

0.5 1.0 1.0 

+15 kNm +8.5 kNm 

-11 kNm

 

Figur 4.1 Momentdiagram för spårsliprar, krav från BVF 522.32 (1995) 

Dessutom krävs det att brottsäkerhetfaktorn skall vara minst 1,75. Detta ger 
brottmomentvärdet: 

1,75 × 11 = 19,25 kNm i slipermitt 

Maximalt moment vid provningarna enligt Figur 3.1 beräknas enligt: 

( ) max

F
M 0,6 M 0,6

2
= = ⋅  

4.2 Böjprov i rälläge 
Enligt Figur 4.1 krävs att momentkapaciteten i rälläge skall vara 15 kNm, 
dessutom krävs det att brottsäkerhetfaktorn skall vara minst 1,75. Med 
brottsäkerhetfaktorn 1,75 fås: 

1,75 × 15 = 26,25 kNm i rälsläget 

Maximalt moment vid provningarna enligt Figur 3.4 beräknas enligt: 

( ) max

F
M 0,3 M 0,3

2
= = ⋅  
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4.3 Horisontalkraft på befästning 
I Banverkets föreskrift BVF 522.32 (1995) finns det inga krav på vilken 
horisontallast som befästningarna skall klara.  

I detta avsnitt har därför ett försök gjorts att beräkna vilka krafter som kan tänkas 
verka på en befästning på grund av centripetalacceleration. Krafter på grund av 
temperaturvariationer (solkurvor) har inte beaktats. 

4.3.1 Beräkning av horisontalkraft på grund av centripetalacceleration 

I Sahlin & Sundqvist (1995) finns beskrivet hur centripetalaccelerationen, v2/R, 
påverkar ett tåg som färdas med hastigheten v genom en kurva med kurvradien 
R. För att reducera denna acceleration, och därmed även kraften, doseras 
kurvan dvs. man lägger in en rälsförhöjning, h, i kurvan, se Figur 4.2. 

 

Figur 4.2 Krafter som verkar på en massa inne i fordon som rör sig i en kurva med dosering. 
Från Sahlin & Sundqvist (1995). 

Enligt Figur 4.2 påverkas en massa m av jordaccelerationen g och av en 
centripetalacceleration v2/R med den resulterande acceleration atot.  

Med spårplanet som referenssystem blir den horisontella accelerations-
komponenten: 

ϕ ϕ= ⋅ − ⋅
2

y s s

v
a cos g sin

R
 (4.1) 

där     s

h
sin

s
ϕ =  (h = ha = rälsförhöjning, små vinklar antas gälla) 
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s = 2b0 = 1,50 m dvs. avståndet mellan hjulens löpcirklar i ett hjulpar) 

Horisontalkraften, F, ges av: 

= ⋅ yF m a  (4.2) 

De tågtyper som valts som referens för att beräkna sidokrafterna är ett malmtåg 
(axellast 30 ton) respektive ett X2000 tåg (axellast 18,75 ton). För de två olika 
tågtyperna har olika kurvradier valts. I malmtågets fall har kurvradien 335m valts 
vilken är den minsta radien som finns längs aktuell bansträckning. När det gäller 
X2000 tåget har kurvradien 600m valts på grund av att X2000-tågen trafikerar 
bansträckningar med så låga kurvradier. Valen av kurvradier kan diskuteras men 
de ger dock en fingervisning om vilka krafter som kan tänkas verka på en 
sliperbefästning. 

I beräkningarna förutsätter vi även att en sliperbefästning tar upp hela lasten från 
en axel när tåget står stilla. Ingen hänsyn har heller tagits till X2000-tågets 
tiltning i kurvorna. 

I Figur 4.3 finns horisontalkraften, F, plottad som funktion av tåghastigheten 
och rälsförhöjningen. Största horisontalkraften på en befästning när ett tåg står 
stilla i en kurva uppstår ej oväntat för malmtåget där kraften 30,8 kN erhålls 
(rälsförhöjning ha = 150 mm), se Figur 4.3 a). För malmtåget är den kraft som 
kan uppstå 24,9 kN i en kurva när det kör i maximalt tillåten hastighet, ca 60 
km/h med rälsförhöjning ha = 0 mm. I Figur 4.3b) framgår att X2000 tåget når 
krafter om ca 50 kN i hastigheter kring 130-140 km/h. Högre hastigheter än så 
är ej tillåtet i en kurva med så liten radie.  
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Figur 4.3 I figuren visas horisontalkraften som funktion av tåghastighet och rälsförhöjning, h, 
enligt ekvation (4.1) och (4.2). I diagrammet till vänster visas horisontalkrafterna för ett 
malmtåg som passerar en kurva med kurvradien 335m. I diagrammet till höger visas 
horisontalkrafterna för ett X2000 tåg som passerar en kurva med kurvradien 600m. 
Spårvidden som använts i beräkningarna är 1435 mm. 

a) b)
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4.3.2 Spårförskjutningskraft 

I Andersson & Berg (1999) kallas de krafter som verkar mellan hjul och räl ofta 
för spårkrafter (såväl laterala som vertikala spårkrafter), dvs. krafter som hjulen 
för över till rälen, se Figur 4.4. 

 
 

Figur 4.4 Krafter mellan hjul och räl. Vertikalkrafter Qv och Qh, lateralkrafter Yv och Yh samt 
spårförskjutningskraft S. Hjulparet sett bakifrån. Positiva kraftriktningar. Från Sahlin & 
Sundqvist (1995). 

Dessa krafter delas in i statisk, kvasistatisk och dynamisk kraftandel. Normalt har 
spårförskjutningskraften ingen statisk andel. Den kvasistatiska kraftandelen 
uppstår i kurvor där man får en spårplansacceleration som ger upphov till 
omfördelade laterala och vertikala krafter. De dynamiska tillskottskrafterna 
uppstår främst på grund av att fordonet exciteras av spårlägesfelen. Dessa krafter 
kan ge upphov till att bl.a. spåret får sämre spårläge och att sliprar och räler 
förskjuts i sidled.  

Tillskottskrafterna uppträder med stora variationer i tiden och längs spåret. Små 
tillskott uppträder ofta, stora tillskott uppträder i regel mer sällan.  

När tillskotten bestäms är det viktigt att veta hur snabba dynamiska krafter som 
beaktas. Förut beaktades i Sverige variationer upp till gränsfrekvensen 90 Hz 
medan man i stora delar av övriga Europa använder 30 Hz som gräns. Nu 
meranvänder Banverket normalt UIC 518 (1999) för att utvärdera fordons 
gångdynamik i vilken en lågpassfiltrering med 20 Hz gränsfrekvens tillämpas. 

För att få ett representativt mått på den totala spårbelastningen, som är 
bestämmande för spårunderhållet, brukar man för de vertikala och laterala 
krafterna (Q och Y) bestämma deras medelvärde + 2.2 standardavvikelser. 

Om en stor S-krafts varaktighet är mycket kort, förmår kraften inte att flytta 
spåret. En varaktighet motsvarande två meters löpsträcka är en vanlig 
utgångspunkt, se Figur 4.5 

QhQv 

YhYv

S 

S = Yv - Yh Yh

QhQv 

Yv 
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Figur 4.5 Spårförskjutningskraften, S, ska ofta ha en varaktighet motsvarande två meters 
löpsträcka vid utvärdering mot tillåtet värde. Från Andersson & Berg (1999). 

De laterala kontaktkraftskomposanterna, Y-krafterna, används inte ensamma 
som något säkerhetsmått utan begränsas ur underhållssynpunkter. Enligt UIC 
518 gäller kvasistatiskY 60 kN≤  för små kurvor med 250m R 600m≤ < . Men för 
nytt Malmlok har Banverket accepterat: 

kvasistatiskY 80 kN≤  

I Andersson & Berg (1999) redovisas ett uttryck för att beräkna tillåtna värdet på 
spårförkjutningskraften, S2m,till. Kraften bestäms med hjälp av en formel enligt 
Prud’hommes  (1967), (se även UIC 518): 

[ ]0
2m,till

2Q
S K (10 )    kN

3
= ⋅ +  (4.3) 

där  K  är en konstant vars storlek beror av spårets konstruktion och 
konsolideringsgrad. K är 0,85 för godsvagnar och 1,0 för lok, 
motorvagnar och personvagnar för nylagda/nyjusterade spår. 

2Q0 är statisk axellast (nominell) i kN. 

Om vi antar ett väl packat spår får vi att största kraften i detta fall erhålls för 
malmvagnar med en axellast av 30 ton vilket medför att:: 

2m,till

300
S 1,0 (10 ) 110 kN

3
= ⋅ + =  

Denna spårförskjutningskraft skall fördelas över en sträcka på två meter, se 
Andersson & Berg (1999) för mer detaljer. Malmbanan har ett sliperavstånd på 
0,55 m vilket medför att kraften som varje sliper skall ta upp ges av:  

sliper

110 0,55
F 30,2

2
⋅= =  kN 
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4.3.3 Uppmätta spårkrafter 

Spårkrafter har uppmätts av SJ-labbet på Malmlok (klass IORE 101) längs 
malmbanan på uppdrag åt Adtranz Kassel. Mätningarna har utförts under tiden 
2000-09-18 till 2000-10-26. Dessa finns sammanställda i ”Running dynamics 
tests IORE”.  

Den maximala spårkraften (S-force) som uppmättes var 70 kN. De största 
laterala krafterna (Y-forces) som uppmättes blev i genomsnitt ca 60-80 kN. 
Enstaka ”spikar” upp till 120 kN uppträdde dock. 

4.3.4 Brottmekanismer 

Om befästningen jämförs med en vanlig förankringsbult som är ingjuten blir 
den horisontella lastkapaciteten enligt Ψ-methoden, Eligehausen et.al. (1994): 

Ψ
 

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 
 

0.2

0.5 ref 1.5' 0.5
u c cc 1

h
V d f c

d
 (4.4) 

2
c

1

c 75  á 100
där    0.156   á 0.208

1.5c 1.5 320
ψ ′ = = =

⋅
, se Figur 4.6. 

Dimension på befästning: d = bultdiameter, varierar mellan 12 and 60 mm, se Figur 
4.7, fcc = betonghållfasthet, 100 MPa, och href = effektivt djup, 110 mm. 

 

 

Figur 4.6 Brottyp för en ensam förankringsbult utsatt för skjuvkrafter (belägen nära kant), 
Eligehausen et.al. (1994). 

c1 
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Figur 4.7 Fotografier av befästning. Bild som visar befästning i sliperriktning (vänster) och i 
rälsriktning (höger). 

För c2 = 75 till 100 mm och d = 16 till 60 mm, varierar maximallasten, V, mellan 
52 och 104 kN, vilket kan jämföras med resultat från provningarna av sliprarna i 
klass 2 och 3, 85,2-133,5 kN (gula och gröna sliprar). 

När man jämför brottförloppet för de tre klasserna av sliprar uppvisar den röda 
slipern ett helt annat brottförlopp än de gröna och gula sliprarna. Brottförloppet 
för den röda slipern var lugnt: befästningen drogs ut utan att större betongbitar 
lossnade. Detta till skillnad mot brottförloppet för de gula och gröna sliprarna 
där förloppet börjar med att en spricka växer från befästning och ned efter sidan 
varefter två horisontella sprickor propagerar längs spännlinorna mot sliperns mitt 
(ibland något uppåtlutande) respektive ände. Då tillräcklig energi byggts upp 
sker brottförloppet explosionsartat genom att stora betongbitar sprättar loss. 

En tänkbar brottmekanism illustreras i Figur 4.8. 

 

 
e = 130 

b = 200 

lb = 320 

F 

[mm] 

 
Figur 4.8 Tänkbar brottmekanism vid dragbrott av befästning. 
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Med en antagen förenklad spänningsbild enligt Figur 4.9 där dragspänningen, σt, 
avtar linjärt längs en sträcka lb, ger en jämviktsekvation kring A följande: 

 
t b b

t 2 2

b

l 2l
A : F e b 0

2 3

3 F e 3 103800 130
1,98  MP

b l 200 320

σ

σ

⋅
⋅ − ⋅ ⋅ = ⇒

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = ≈

⋅ ⋅
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F 

A 
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Figur 4.9 Antagen förenklad spänningsbild för brottförlopp. Dragspänningen, σt, antas avta 
linjärt på en sträcka av lb. Måtten för lb och e är medelvärden för avstånd uppmätta på sliprarna. 
F = 103,8 kN (sliper nr 11). 

Ett mer realistiskt antagande är att dragspänningen, σt, fördelas på en sträcka av 
lb/3, se Figur 4.10. Vi får då med en jämviktsekvation kring A följande: 

 

 ( )σ
σ

σ

⋅ ⋅ ⋅
⋅ − ⋅ ⋅ = ⇒ =

⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = ≈

⋅ ⋅ ⋅ ⋅

t b b

t 2

b

t 2 2

b

l 8l 27 F e
A : F e b 0

2 3 9 4 b l

27 F e 27 103800 130
4,45  MPa

4 b l 4 200 320

 [mm] 

F 
A 

σt 

lb = 320 

lb/9 
lb/3 2lb/3 

e = 130 
H 

 

Figur 4.10 Antagen förenklad spänningsbild för brottförlopp. Dragspänningen, σt  fördelas på 
en sträcka av lb/3. Måtten för lb och e är medelvärden för avstånd uppmätta på sliprarna. F = 
103,8 kN (sliper nr 11). 

Sprickans fortsatta propagering kan studeras om betongens deformations-
mjuknande beaktas, se Figur 4.11, se även t.ex  Elfgren L (1989), Ohlsson U 
(1995) och Noghabai K (1998). Antag även att den horisontella sprickan har 
propagerat lb/3 och att dragspänningen, σt, skall fördelas på sträckan 2lb/3 enligt 
Figur 4.11: 
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Figur 4.11 Brottbild om betongens deformationsmjuknande beaktas. Dragspänningen, σt, 
fördelas på en sträcka av 2lb/3. Måtten för lb och e är medelvärden för avstånd uppmätta på 
sliprarna. Antager även att arean för spänningen på sträckan lb/3 (till höger om sprickspetsen) i 
figuren är ca hälften av en triangels area. F = 103,8 kN (sliper nr 11). 

Dessa spänningar skall jämföras med den betonghållfasthet som erhållits vid 
provningarna av sliprarna, se Tabell 3.5. För sliper nr 11 blev draghållfastheten 
ca 3,3 MPa.  

Beräkningarna bekräftar till viss del iakttagelser vid försöken dvs. att när den 
horisontella sprickan som växer mot sliperns ände nått en del av sin fulla längd 
accelereras brottförloppet avsevärt, dvs. det skulle krävas orimligt hög 
draghållfasthet för att orka hålla emot.  
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5 Diskussion 

5.1 Böjprov i mittsnitt 
Krav enligt Banverkets föreskrifter 
Enligt Banverkets föreskrifter skall sliprarna ha momentkapaciteten 19,25 kNm 
och då är brottsäkerhetsfaktorn 1,75 inkluderad. Detta motsvarar en last av 64,1 
kN och om brottsäkerhetsfaktorn tas bort skall sliprarna klara 36,6 kN. 

De sliprar som tillhör klass 3 (dvs. gröna sliprar) klarar kraven med god marginal 
(109 resp. 106 kN). De sliprar som tillhör klass 1 dvs. röda sliprar klarar lasterna 
65 resp. 64 kN trots att dessa var i ett mycket dåligt skick (större betongbitar var 
borta och med spännlinor synliga). 

Slutsats 
Böjmomentkapaciteten i slipermitt är tillräcklig även för sliprarna i klass 1, dvs. 
röda sliprar, med 1,75-faldig brottsäkerhet. 

5.2 Böjprov i rälläge 
För de röda sliprarna varierar maximal last mellan 60 - 213 kN (9 - 31,95 
kNm). Resultaten visar att när sliprarna är mycket spruckna (nr. 1, 3 och 6) så 
påbörjas brottfasen i stort sett omedelbart efter pålastning, dvs. linorna börjar att 
glida. För de provade sliprar som inte har lika utvecklat spricksystem och där de 
långa horisontella sprickorna är begränsade till området mellan sliperns rällägen, 
om det nu finns några långa sprickor, så har böjskjuvbrott uppstått i de flesta fall. 
Efter att maximal last uppnåtts börjar linorna glida vilket medför ett segt förlopp 
efter brott, se Figur 3.6 nr. 22, 23, 24 och 25. 

De gula sliprarna klarar laster mellan 168 – 266 kN (25,2 – 39,9 kNm).  

När de gula och röda sliprarna jämförs visar det sig att några av de röda sliprarna 
(nr. 23 - 25) klarar lika höga laster som de gula, dvs. i trakterna kring 170 kN. 
Orsaken till detta är att de röda sliprarna nr. 24 och 25 mer liknar de gula 
sliprarna när det gäller sprickutvecklingen i området kring rälläget. Dessa två 
skulle kunna klassas som gula sliprar i grupp1 om det inte vore för de korta 
horisontella sprickorna som finns på sidan mot underkanten på slipermitt. Den 
som avviker av de röda sliprarna är sliper nr. 22 som endast uppnår lasten 74 kN 
(11,1 kNm). Den liknar, sett till spricksystemet, sliper nr. 23 men orsaken till att 
denna inte uppnår samma lastnivå beror troligtvis på att den har betydligt större 
spickvidder i området kring änden (en längre spricka går längs de övre 
spännlinorna) kombinerat med att större betongbitar saknas mot underkanten. 
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Krav enligt Banverkets föreskrifter 
Enligt Banverkets föreskrifter skall sliprarna ha momentkapaciteten 26,25 kNm 
och då är brottsäkerhetsfaktorn 1,75 inkluderad. Detta motsvarar en last av 175 
kN och om brottsäkerhetsfaktorn tas bort skall sliprarna klara 100 kN. 

Av de testade sliprarna är det bara en röd sliper som klarar kraven, dvs. nr 24 
som klarar 213 kN. Av de tre övriga röda sliprarna som mer liknar de gula 
sliprarna – nr 22, 23 och 25 - når sliper nr. 23 och 25 lasterna 171 kN resp. 165 
kN. Detta motsvarar en brottsäkerhetsfaktor på 1,71 resp. 1,65. Sliprar nr.1, 3, 6 
och 22 liknar till utseendet varandra och uppnår lasterna 60, 72, 69 resp. 74 kN. 
Av de gula sliprarna ligger en på gränsen och det är nr. 19 som endast når lasten 
168 kN och därmed brottsäkerhetsfaktorn 1,68. Övriga gula sliprar klarar 
kraven. 

Slutsats 
De provade sliprar som kraftigt underskrider kraven är i ett sådant dåligt skick 
(betongbitar saknats samt att spännlinor varit synliga) att dessa inte kan missas 
vid en inspektion. En indikator för bärförmågan i rälläget verkar vara om det 
finns sprickor mellan de två befästningarna. 

5.3 Dragprov av befästning 
Gröna kontra gula sliprar 
Sliper nr 8 är den sliper som är styvast och som klarar högst last av de gröna 
(133,5 kN), se Figur 3.9. Horisontallastkapaciteten för de gröna sliprarna ligger 
inom intervallet 111-133,5kN. Sliper nr 17 av de gula är den som klarar lägst 
last (85,2) och som även är minst styv, se Figur 3.10. Övriga gula sliprar ligger 
inom intervallet 103,8 -133,5 kN. Om man enbart ser till denna typ av 
provning skulle alla gula kunna klassas som gröna sliprar (förutom sliper nr 17). 

Av Figur 3.11 framgår att det inte är någon avgörande skillnad mellan de sliprar 
som klassats som gula respektive gröna när det gäller horisontell lastkapacitet i 
befästning. Alla utom en (nr. 17) klarar mer än F = 100 kN. De gula har även 
ungefär samma styvhet som de gröna. Det är bara en grön och två gula som 
avviker från ”snittet”. En gul sliper uppnår t.o.m. samma lastkapacitet F= 130 
kN som den gröna (nr 8) med högst lastkapacitet, men med större förskjutning. 
Dock så kvarstår den stora skillnaden till den sämsta röda slipern (nr7).  

Gruppindelning gula sliprar 
Som det framgår av Tabell 3.3 (se även Figur 3.11) finns det en viss skillnad i 
maximal horisontalkraft mellan de tre grupperna av gula sliprar. Skillnaden 
mellan dem är dock inte så stor utan de går till viss del ”in i varandra” (sliprar i 
grupp 2 och 3). Trots att kriteriet för indelningen av de gula sliprarna kan tyckas 
grov så visar trots allt dessa försök att antalet sprickor på sliperns ovansida och 
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dess ände kan användas som måttstock för horisontell lastkapacitet. Orsaken till 
detta är att om det finns ett s.k. kartformat sprickmönster på ovansidan av 
sliperänden så finns det även ett väl utvecklat spricksystem på sidan av slipern, 
nedanför befästning och mot änden.  

En intressant sak är att sliper nr 12 som hade en vertikal spricka vid befästning 
och som fungerade som sprickanvisning, inte är den sliper med lägst last och 
styvhet (detsamma gäller även sliper nr 15). Orsaken till detta beror förmodligen 
på att de tillhörde grupp 2 respektive 3 där spricksystemet på sidan ej var lika 
utvecklat som på sliprarna i grupp 1. När sliprar med en vertikal spricka vid 
befästning når grupp 1 status så sjunker troligtvis lastkapaciteten avsevärt. 

Orsaken till att sliper nr. 18 (grupp 3) klarade lägre last än de två andra i grupp 3 
kan bero på att en förändring av provningsarrangemanget testades, dvs. den 
eventuella inverkan som stålplattan mellan slipern och den vertikala balken har 
på resultatet, se avsnitt 3.3.2. 

Röda sliprar 
Den röda slipern som testades på samma sätt som övriga sliprar, sliper nr. 16a, 
klarade 65,5 kN vilket skulle innebära att den skulle klara de krafter som kan 
tänkas uppstå. Denna sliper var i ett betydligt bättre skick med ett mindre 
utvecklat spricksystem än sliper nr. 7 som testades i mars 2000. Dessutom 
uppvisade den ingen vertikal spricka vid befästningen som sliper nr. 7. Sliper nr. 
7 var i ett så dåligt skick att den t.o.m. saknade den yttre befästningen pga. att 
omgivande betong var borta. Risken att en sådan sliper ligger kvar i spåret 
bedöms som ytterst liten. 

De andra röda sliprarna nr. 26, 27 och 28 som provats på samma sätt som sliper 
nr. 16b (52,5 kN) klarar lasterna 100,2 , 99 respektive 63,7 kN. Detta är 
betydligt högre än sliper nr. 7 som endast klarade 18 kN. Sliprar nr. 26 och 27 
(från Göteborg) var så pass fräscha så att de lika gärna kunde klassas som gula 
sliprar tillhörande grupp 1 om det inte vore för de korta horisontella sprickor 
som finns utefter sidan mot underkanten på slipermitt. 

Beräkning av horisontalkraft 
Den horisontalkraft som sliprarnas befästning skall klara ligger mellan 30-50 kN, 
se avsnitt 4.3. 

Den högre lasten kommer från X2000-tåget som passerar en kurva. Om den 
skall vara av avgörande betydelse måste flera skadade sliprar ligga efter varandra. 
De gula sliprarnas lastkapacitet överstiger 50 kN med ca 2 gånger. Något som 
inverkar positivt är att de två befästningarna ”hjälps” åt för att hålla kvar rälen i 
rätt position – storleken på denna ”hjälp” bör dock undersökas närmare. 
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Slutsats 
En av slutsatserna är att samtliga sliprar förutom en klarar de tänkta lasterna. Den 
sliper som inte har tillräcklig lastkapacitet är en röd sliper där betongen som 
omger den yttre befästningen hade lossnat så att spännlinorna var synliga. Om 
man endast betraktar lastkapaciteten skulle även denna röda sliper kunna klara 
lasterna om den är t.ex. omgiven av gröna sliprar. 

Orsaken till variationen i lastkapacitet mellan sliprarna är hur väl utvecklat 
spricksystemet är och då framförallt i området runt befästningen. Om man tittar 
på gruppindelningen av de gula sliprarna som gjorts är den ej nödvändig att 
utföra i och med att lasterna mellan dem varierar så pass lite. När det gäller de 
röda sliprarna är det ett relativt stort steg i lastkapacitet mellan den sämsta slipern 
och de andra. Den som är sämst är i ett så dåligt skick att risken för att den skall 
missas vid en inspektion betraktas som mycket liten (den yttre befästningen och 
omgivande betong hade lossnat). 

5.4 Kontroll av drag- och tryckhållfasthet 
Draghållfasthet 
Ett enaxiellt dragförsök är av förståeliga skäl mycket avslöjande om en 
provkropp innehåller sprickor/sprickplan. Så har troligtvis varit fallet när det 
gäller sliper 9, 12 (provkropp 12:1p) och 18 (provkropp 18:1). Detta har 
medfört att sprickan inte börjat propagera i notchen vilket varit avsikten och att 
lasten blivit avsevärt lägre än för övriga provkroppar. Resultatet från dessa 
provkroppar är dock inte utan intresse med tanke på att man kan säga att de 
representerar den draghållfasthet man kan förvänta sig i änden av en sliper där 
ett spricksystem har utvecklats. Således skulle man kunna tänka sig att man har 
en draghållfasthet av ca 0,4 – 2,44 MPa, se Tabell 3.5, i zoner där spricksystem 
finns men där det inte har utvecklats fullständigt. I de fall sprickan kom i 
notchen erhålls en draghållfasthet som gäller för en intakt sliper eller som i fallet 
för de gula sliprarna i det område som är osprucket.  

Av Tabell 3.5 framgår att sliprarnas draghållfasthet är hög oavsett klass/grupp. 
Draghållfastheten varierar mellan 2,97 - 4,44 MPa. Av resultaten kan inte något 
entydigt mönster fastställas utan gränserna mellan de olika klasserna/grupperna 
ligger inom de differenser vi tidigare erfarit när det gäller enaxiella dragförsök på 
provkroppar med samma betong. Medelvärde för alla dragprov blev 3,8 MPa 
med standardavvikelsen 0,4 MPa och variansen 0,11. Om man räknar ut vilken 
hållfasthetsklass detta skulle motsvara så har sliprarnas betong (dvs. för alla 
klasser/grupper) det fordrade värdet fTK = 3,4 MPa vilket motsvarar 
hållfasthetsklassen T4,0 (med fTK = 3,2 MPa) enligt tabell 7.3.3.3b BBK94 Band 
2 (1994). 
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Tryckhållfasthet 
Sliprarnas tryckhållfasthet är även den hög. Den ligger inom intervallet 85 – 
109,3 MPa. Tryckhållfastheten för sliper nr. 9, 12 och 18 skiljer sig inte speciellt 
från de övriga som när det gäller draghållfastheten. Detta beror på att 
tryckprovet inte är lika känslig för mikrosprickor som dragförsöket. 

Medelvärde för alla tryckprov blev 100,4 MPa med standardavvikelsen 6,6 MPa 
och variansen 0,07. Om man räknar ut vilken hållfasthetsklass detta skulle 
motsvara så har sliprarnas betong (dvs. för alla klasser/grupper) det fordrade 
värdet fKK = 92,8 MPa vilket inte har sin motsvarighet i tabell 7.3.3.3a i BBK94 
Band 2 (1994). I denna är det högsta klassen K80 med fKK = 62 MPa. För att 
hitta en motsvarighet måste HPC-DH (2000) användas. Där motsvarar sliprarnas 
betong ungefär en K110 (fKK = ~88 MPa). 

Studsmätning – Schmidthammare 
Orsaken till att denna metod använts är att den är enkel och förhoppningarna 
var att utifrån studsvärdets medelvärde kunna se en eventuell skillnad mellan de 
olika sliprarna vilket tyvärr ej gått. 
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6 Slutsatser 
För böjprov i mittsnitt gäller: 
- Även de röda sliprar som provats har klarat ställda krav.  
- Momentkapaciteten i mittsnitt verkar inte avta kraftigt förrän sliprarna har 

spruckit så mycket att karakteristiska långa horisontella sprickorna uppstått, 
se Figur 6.3.  

För böjprov i rälläget gäller: 
- En indikator för bärförmågan i rälläget verkar vara om det finns långa 

(kontinuerliga) horisontella sprickor i änden och mellan de två 
befästningarna, se Figur 6.1 och Figur 6.2. Detta bör dock studeras 
utförligare. 

- Momentkapaciteten i rälläge verkar inte avta kraftigt förrän sliprarna har 
spruckit så mycket att de karakteristiska långa horisontella sprickorna 
uppstått även i ändarna tillsammans med ett väl utvecklat spricksystem. 

För dragprov av befästning gäller: 
- Alla röda sliprar förutom en klarar de tänkta kraven (denna röda sliper var i 

ett så dåligt skick att den saknade den yttre befästningen pga. att omgivande 
betong var borta). Risken att en sådan sliper missas vid en inspektion 
bedöms som ytterst liten. 

- Orsaken till variationen i lastkapacitet mellan sliprarna är hur väl utvecklat 
spricksystemet är och då framförallt i området runt befästningen. 

För tryck- respektive draghållfasthet gäller: 
- Medelvärdena från samtliga prov gav tryckhållfasthetsklassen K110 

(medelvärde = 100,4 MPa) respektive draghållfasthetsklassen T4,0 
(medelvärde = 3,8 MPa). Lägsta individuella värden för tryck- respektive 
draghållfastheten var 85 respektive 2,97 MPa. 

De gula sliprarna i provomgång två delades in i grupper för att se om det fanns 
någon variation i bärförmåga mellan dem. Resultatet av denna indelning visade 
att lastkapaciteten var så pass lika dem emellan (och att de låg mycket nära de 
gröna i bärförmåga) att denna indelning inte var nödvändig. 

Ett allmänt omdöme om de röda sliprar som inte klarat kraven är att de har varit 
så skadade att större betongdelar saknats vilket inneburit att spännlinorna varit 
delvis synliga. Risken att en sådan sliper missas vid en inspektion bedöms som 
ytterst liten. Ett nytt förslag är att dela in de röda sliprarna i olika grupper med 
tanke på att resultaten dem emellan i vissa fall skiljer sig kraftigt åt. Det prov där 
flest röda sliprar inte klarat kraven är böjprov i rälläge. I detta fall skulle de 
sliprar som har de långa horisontella kontinuerliga sprickorna i änden (som 
verkar vara avgörande för bärförmågan i rälläge) placeras i en grupp och de 
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övriga i den andra gruppen. Här krävs det dock att fler prov görs för att 
identifiera vilken typ av sprickor som har en avgörande inverkan. 

En mycket intressant fråga är hur fort en gul sliper blir en röd sliper, dvs. hur 
snabb är nedbrytningen? Förmodligen spelar här även klimatet/förhållandet där 
slipern ligger stor roll. Om den ligger där den t.ex. kan utsättas för cyklisk 
frostsprängning bör förloppet accelerera avsevärt. En indikation på att 
klimatet/förhållandet kan ha stor betydelse har upptäckts på en sliper. 
Mittsektionen på denna sliper har varit skyddad av utrustning som hör till 
signalsystemet, en s.k. ”Balis”. Mittsektionen är i ett bättre skick än ändarna där 
ett väl utvecklat spricksystem har utvecklats. 

Förslag till fortsatta utredningar: 

- Provning av fler röda sliprar som är riktigt dåliga. Dessa bör utsättas i första 
hand för böjprov i mittsnitt och rälläge för att utreda vilken typ av sprickor 
som är avgörande för bärförmågan i dessa fall, se Figur 6.1 och Figur 6.2. 
Samtidigt bör förankringslängden studeras. 

- Utmattningsbelastning av sliprar i rälläge, mittsnitt och eventuellt även i 
befästningen. 

- Studium av nedbrytningen med avseende på frostegenskaperna. 
 

 

Figur 6.1 Sliper nr. 22. 
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Figur 6.2 Sliper nr.22. De långa kontinuerliga horisontella sprickorna förtydligade. 

 

Figur 6.3 Sliper nr. 7. Bilden visar karakteristiska långa horisontella sprickor. 
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Bilaga A. Sprickkartering inför dragprov av befästning 
Följande iakttagelser har gjorts vid provtillfället när det gäller sliprarnas sprickor 
före provning (dvs. sprickor > 0,05 mm):  

S8 och S9 (Gröna): 
Inga speciella anmärkningar utan de såg intakta ut.  

S10 (Gul, grupp 1): 
Kartformat sprickmönster på ovansida balkände såväl som på sidorna. På sidorna 
finns det dock betydligt fler sprickor än på ovansidan. Sprickor har en vidd 
mellan 0,1-1 mm. Slipern har även en horisontell längsgående spricka på sidan, 
se figur. 

Inga vertikala sprickor finns vid befästning. 

 

 

 

 

 

 

S11 (Gul, grupp 1): 
Kartformat sprickmönster på ovansida balkände såväl som på sidorna. På sidorna 
finns det dock betydligt fler sprickor än på ovansidan (~3 mm). Sprickor har en 
vidd mellan 0,1-1 mm. Stora sprickor på sidan mot underkanten, se figur 
(betongbitar som endast verkar sitta kvar på grund av att de hänger i 
spännlinorna). 

En större spricka vid änden på ovansidan, ~0,06 mm. 

Slipern har även en horisontell längsgående spricka på sidan, se figur. 

Inga vertikala sprickor finns vid befästning. 

 

 

 

 

 

~0,2mm

~0,2-0,3mm

~3 mm ~0,6mm 
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S12 (Gul, grupp 2): 
Två tydliga sprickor på ovansida balkände. Har ett antal sprickor på sidorna, allt 
från 0,1-1mm.  

Vertikala sprickor på sliperns båda sidor vid befästning (~0,05-0,07 mm dvs. just 
synliga med ögat), se fig. På ena sidan kunde man se att den sprickan fungerade 
som sprickanvisning och att den började växa precis innan brott. 

 

 

 

 

 

 

S13 (Gul, grupp 2): 
Har endast en tydlig spricka på ovansida sliperände (~0,1-0,15 mm). Ett antal 
sprickor på sidorna mot nedre kanten. 

Inga vertikala sprickor finns vid befästning. 

 
S14 (Gul, grupp 3): 
Slipern har inga synliga sprickor på ovansida sliperände. En början till kartformat 
sprickmönster finns på sidan av slipern (~0,05-0,08 mm).  

Inga vertikala sprickor finns vid befästning. 

 

S15 (Gul, grupp 3): 
Slipern har inga synliga sprickor på ovansida sliperände. Början till kartformat 
sprickmönster på sidan av slipern (~0,05-0,08 mm). 

En kort vertikal spricka vid befästning (~0,05 mm). 

 

 

 

 

 

 

~0,05-0,07 mm 

~0,05 mm 
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S16a (röd): 
Slipern har karakteristiska skador för klass 1. Kartformat sprickmönster runt 
befästningarna men ingen tydlig vertikal spricka. Långa horisontella sprickor på 
sidorna och på ovansidan. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

S17 (röd): 
Slipern har karakteristiska skador för klass 2. Kartformat sprickmönster i änden, 
men ingen tydlig vertikal spricka.  

 

 

 

 

 

 

S18 (gul, grupp 3): 
Slipern har inga synliga sprickor på ovansida sliperände. Början till kartformat 
sprickmönster på sidan av slipern (~0,05-0,08 mm). 

 

 

 

 

 

~0,8 mm 

~2 mm  

~1-2 mm 

~1 mm  

Huvudsprickor 
~2 mm  

Huvudsprickor 
~3-5 mm  

~0,05 - 0,07 mm 

1 - 5 mm ~1 - 3 mm 

~0,4 mm 

Sektion borta 

Sektion borta 

~ 2-3 mm
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S16b (röd): 
Mycket sprickor på sidorna vid änden (kartformat utseende). Sprickorna varierar 
mellan 1-0,5 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S26 (röd): 
Inte så mycket sprickor – liknar mer de gula sliprarna. Den har dock små korta 
horisontella sprickor på slipermitt mot underkanten. 

Kartformat sprickmönster i änden. Färre horisontella sprickor men mer sprickor 
i änden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektion borta 

~0,4 mm 

Huvudsprickor 
~3 - 4 mm  

~0,4mm 

I övrigt sprickor 
med vidd mellan 
1 – 1,2 mm 

Sektion saknas 

~ 1 mm 

Få sprickor

~ 1 mm Sektion saknas 
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S27 (röd): 
Mycket lik nr 26 förutom att inga betongdelar saknas.  

S28 (röd): 
Slipern har karakteristiska skador för klass 1. Mycket lik nr 22. Kartformat 
sprickmönster runt befästningarna men ingen tydlig vertikal spricka. Långa 
horisontella sprickor på ovansidan, korta i änden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~1 mm  

~1 mm 

~0,8 – 1,5mm 

~ 1,5 mm 

Sektion saknas 

~0,7 mm  
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Bilaga B. Sprickkartering inför böjprov i rälläge 
S19 (Gul, grupp 1): 
Kartformat sprickmönster på ovansida balkände såväl som på sidorna och i 
änden, dock inga sprickor mellan befästningarna. Sprickorna har en vidd mellan 
0,1-1,2 mm. En större betongdel saknas i änden vid underkanten. 

Inga vertikala sprickor finns vid befästning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S20 (Gul, grupp 1): 
Kartformat sprickmönster på ovansida balkände såväl som på sidorna och i 
änden, dock inga sprickor mellan befästningarna. Sprickor har en vidd mellan 
0,1-1 mm. 

Inga vertikala sprickor finns vid befästning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

~0,5 mm  

~1 mm  ~2 mm  

Sektion borta 

~1 mm 

Ytterst få 
sprickor. 

~1,5 mm 

I övrigt sprickor 
med vidd mellan 
0,1 – 0,5 mm 

~2mm 

~ 1 mm 

~0,3 – 1,8 mm 

Stort antal 
sprickor. 

~ 0,2 – 1,5 mm 

Ytterst få 
sprickor. 
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S21 (Gul, grupp 1): 
Kartformat sprickmönster på ovansida balkände såväl som på sidorna och i 
änden. Sprickor har en vidd mellan 0,1-1 mm. 

Inga vertikala sprickor finns vid befästning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S22 (röd): 
Slipern har karakteristiska skador för klass 1. Kartformat sprickmönster runt 
befästningarna men ingen tydlig vertikal spricka. Långa horisontella sprickor på 
ovansidan. 

Kartformat sprickmönster på ovansida balkände såväl som på sidorna och i 
änden. Sprickor har en vidd mellan 0,1-1 mm. 

Inga vertikala sprickor finns vid befästning. 
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I övrigt sprickor 
med vidd mellan 
0,1 – 0,5 mm 

~0,5 - 2mm 

~0,7 mm  

~2 mm  ~1 mm  

~0,2 – 2 mm 

I övrigt sprickor 
med vidd mellan 
0,1 – 0,5 mm 

~0,5 - 2mm 

~ 0,2 – 0,7 mm 

Ytterst få 
sprickor. 

Sektion borta 
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S23 (röd): 
Slipern har karakteristiska skador för klass 1. Kartformat sprickmönster runt 
befästningarna men ingen tydlig vertikal spricka. Långa horisontella sprickor på 
ovansidan. 

Påminner mycket om sliper nr. 22.  

S24 (röd): 
Inte så mycket sprickor – liknar mer de gula sliprarna. Den har dock små korta 
horisontella sprickor på slipermitt mot underkanten. 

Kartformat sprickmönster i änden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~0,2 – 1 mm 
~1 mm  

I övrigt sprickor 
med vidd mellan 
0,1 – 0,5 mm 

~ 1mm 

Sektion saknas 

~1 mm  

I övrigt sprickor 
med vidd mellan 
0,1 – 0,5 mm 

~ 1 mm 
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S25 (röd): 
Inte så mycket sprickor – liknar mer de gula sliprarna. Den har dock små korta 
horisontella sprickor på slipermitt mot underkanten.  

Kartformat sprickmönster i änden. Färre horisontella sprickor men mer sprickor 
i änden jämfört med sliper nr. 24. 

 

 

 

 

 

I övrigt sprickor 
med vidd mellan 
1 – 1,5 mm 

Sektion saknas 



 


