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Sammanfattning 

Broar med integrerade landfästen är i Sverige i dagsläget en relativt ovanlig brotyp, som endast finns 

av ett fåtal slag. Främsta fördelarna med integrerade landfästen är att rullager inte behövs mellan 

överbyggnad och landfästen. Men i nuläget finns inte tillräckligt med underlag för normer med 

tydliga riktlinjer och regler för projektering av sådana broar. Därför har projektet INTAB startats som 

har till huvudsyfte att studera integrerade broar och anpassa bronormer till dessa.  

Som en del i projektet INTAB (Economic and Durable Design of Composite Bridges with Integral 

Abutments, RFCS, 2005-2008), gjordes 2006 en pilotstudie där en samverkansbro med integrerade 

landfästen byggdes över ån Leduån som är belägen ca 50 kilometer söder om Umeå. Studien 

innefattade uppförandet av bron som är 40 meter lång och 5 meter bred uppbyggd på två stålbalkar 

med en samverkande farbana av betong. Landfästena vilar på en rad av sex stålpålar vardera.  

Främsta problem som kan uppstå för broar med integrerade landfästen är risken för utmatning i 

dessa pålar p.g.a. inverkan från temperaturberoende långtidsverkande laster, vilka orsakar expansion 

under varmare delar av året och kontraktion under kallare delar av året. Därför utfördes olika 

mätningar på bron över Leduån som innefattade korttids- och långtidsverkande laster. En utförlig 

utvärdering av långtidslasterna har gjorts i licentiatuppsatsen ”Evaluation of In-situ Measurements of 

Composite Bridge with Integral Abutments” [1] av Martin Nilsson 2008. Där bland annat en FE – 

modell i 2-D gjordes av bron vars resultat jämfördes med handberäkningar och uppmätta värden. 

Däremot har väldigt få utvärderingar gjorts vad gäller korttidslaster. Rapporten kommer därför att 

komplettera detta genom en utförlig utvärdering av korttidslaster. Korttidsmätningarna utfördes 

med hjälp av en lastbil som passerade över bron med olika riktningar och placeringar. Flera 

mätpunkter på bron var installerade som registrerade nedböjningar och töjningar.  

Mätningar av töjning i pålar och balkmitt, främst underflänsen, samt nedböjningar utvärderas i första 

hand. Utvärderingarna innefattar mätningar från tre olika mätförsök spridda under en period av cirka 

ett år för att erhålla mätresultat med olika markförhållanden under samtliga årstider. Främst 

utvärderas mätningar från försök i oktober månad 2007 som hade mest säkerställd testutrustning 

och gynnsammast markförhållanden. Resultaten visar att största deformationerna fås från 

oktoberförsöket men där även en viss osymmetri som tyder på excentriciteter uppstår. Därför körs 

ett kompletterande mätförsök där lastbilen även vägs in i tvärled. Resultatet visar att lastbilens 

egenvikt är excentrisk, där vänstra sidan väger något mer.  

Resultaten av utvärderingarna och då i första hand nedböjning används som underlag för analyser av 

en FE – modell i tre dimensioner som byggs upp med FEA – programmet Abaqus. Där vissa 

förenklade antaganden görs beträffande brons geometri och randvillkor. Omgivande jordtryck mot 

pålar och landfästen simuleras med hjälp av elastiska fjädrar. Dess fjäderstyvheter beräknas enligt 
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Bro2004 där endast karakteristiska konstanter används i modellen. Vid inledande skede av 

modelluppbyggnad kontrolleras FE- analyser med centriska laster mot uppmätta värden från maj och 

oktober 2007 samt januari 2008. Samtliga FE- analyser gav större deformationer jämfört med 

uppmätta och bäst överensstämmande är oktoberförsöket. Med resultat från kompletterande 

utvärderingar kontrollerades även excentriska laster i FEA. Resultaten visade att excentriska laster 

har en mindre påverkan i FEA jämfört med mätningar.  

Med en parametrisk analys av fjäderstyvheter då främst mot ändskärmar kan en bättre 

överensstämmelse med verkliga värden förväntas att uppnås.  
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Abstract 

Bridges with integral abutments are today a relative unusual type of bridges, with only a few 

numbers in Sweden. The main advantage for these bridges is the excluded use of joints and bearings. 

The design of this type of bridge is still today expensive with a long lasting design procedure, which 

could be made easier if codes, rules or guidelines for integral abutments were more developed. 

Because of that reason the EU – project INTAB were established there the main purpose was to study 

this type of bridges and developing the codes of today. 

Within the INTAB project (Economic and Durable Design of Composite Bridges with Integral 

Abutments, RFCS, 2005-2008), a pilot study was started in year 2006, where a new integral bridge 

was built over the river Leduån which are locate approximately 50 kilometer south of Umeå. The 

bridge it is 40 meter long and 5 meter wide composite bridge with two steel girders and a concrete 

deck. The abutments stands on one row each of six steel piles.  

The main problem with integral bridges is the possibility of fatigue in the piles, cause of temperature 

variations which make longitudinal elongation of the superstructure that induce moment and 

displacements in the piles.  

Different kind of measurements on long and short term loads was done on the bridge over Leduån. 

Detailed researches on these measurements which consist of long and short term loads were done in 

the licentiate thesis “Evaluation of In-situ Measurements of Composite Bridge with Integral 

Abutments” by Martin Nilsson 2008. In that report, among other things, were the result from the 

measurements compared hand calculations and a two dimensional FE – model. Regarding the short 

term loads only a few were evaluated. Because of that reason this report will draw special attention 

of evaluations according to short term loads as a complement to the licentiate thesis. The trial test of 

the short term loads was made with help of a lorry on different locations on the bridge, empty and 

loaded.  

In the first place, measurements of strain on the piles, and on the lower flange in the middle of the 

girder and displacement of the bridge will be evaluated. The evaluations contain measurements from 

three different trials spread over approximately one year to get results with different kind of 

condition of soil. The test in October 2007 showed the best improvements of the test equipments 

why mainly this test will be evaluated. Also the soil conditions were most fair during this time. The 

results get the highest deformation from the test in October, and also a certain asymmetry on the 
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deflection of the bridge which could be cause of eccentric loads. Cause of that one more trial test has 

been done where also the lorry was weight collaterally. The result showed that the dead weight of 

the lorry is somewhat eccentric to the left side. 

The result of the evaluations and mainly of the deflections will be used as basic data for analyzes of a 

FE – model in three dimension where the FEA – program Abaqus will be used. Some simplify 

assumptions as taken in to considerations when creating of the FE – model. Assumptions as the 

geometry of the bridge and also the boundary conditions were taken into consideration. Elastic 

springs are used to simulate the surrounding earth pressure against the abutments and the piles and 

the stiffness of the springs which is calculated according to the code “Bro2004” where characteristic 

values are used. In the preliminary state of art in FEA, only centric loads were used, which measured 

values of May and October 2007 and January 2008 the result were compare to. All result gets greater 

deflections in FEA comparing to the measurements, which gives the FEA – result most accordable 

with October. Also eccentric loads compared in FEA with use of the complement trial test. These 

result showed that eccentric load has less influence in FEA compare with measurements.  

A parametric analysis of spring stiffness, especially springs against end screens, could lead to better 

agreement between the model and measurements. 
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 differens     [--] 

α värmeutvidgningskoefficient, 1.10-5 (För stål och betong)  [--] 

γ partialkoefficient    [--] 

u töjning i änden av stålbalken, riktning mot bromitt  [μm/m] 

i  töjning i änden av stålbalken, riktning från bromitt  [μm/m] 

ηh tillväxtfaktor enligt Bro2004 (del 3, bilaga 3-4, tabell 1)  [--] 
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ν tvärkontraktionstalet    [--] 

ρ densitet     [kg/m3] 
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Φ krympfaktor enligt Bro2004   [--] 
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3 Inledning 

 

3.1 Bakgrund 
 

I dagsläget i Sverige finns endast ett fåtal Broar med integrerade landfästen. Däremot är de betydligt 

vanligare i länder som Finland, Kanada och USA. Främsta anledningen till att utbredningen inte är 

vanligare i vårt land och även inom övriga Europa är att det anses behövas ett bättre underlag till 

bronormer än vad som finns i dagsläget. Med tydligare riktlinjer och regler skulle kostnaderna för 

projektering kunna minskas avsevärt vilket för närvarande är ett mycket tidskrävande arbete på 

grund av bristfälliga normer. 

I USA, där denna brotyp mycket vanlig, bygger projekteringen endast på erfarenheter som ständigt 

leder till förändringar. Detta kan medföra att för stora mängder av material går åt och i värsta fall kan 

det även ha en negativ inverkan på säkerheten. Även om deras erfarenheter går att använda i vårt 

land så anses det mer ekonomiskt och säkert att få fram bättre normer, som rent konkret görs med 

hjälp av noggranna analyser. 

I vårt land finns som nämndes ett mycket fåtal broar med integrerade landfästen. Ett exempel är en 

bro som byggdes över Hökviksån år 2004 som är 7 m bred och 42 m lång. Brons landfästen vilar på 8 

krysspålar vardera och är roterade 45 grader relativt brons längdriktning vilket gjordes för att minska 

böjspänning i pålarna. Ett annat exempel är en bro över Fjällån som byggdes år 2000 och är 9 m bred 

och 37 m lång och är en samverkansbro med två svetsade stålbalkar och betongdäck. Även här 

används 8 krysspålar som år roterade 45 grader. Den sistnämnda bron har studerats och gjorts en 

avhandlig, licentiatuppsatsen ”Broar med integrerade landfästen” *9] av Hans Pétursson 2000.  
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3.1.1 Fördelar med integrerade landfästen 

 

Broar med integrerade landfästen har en hel del fördelar som konventionella broar inte har. De är 

billigare att producera, främst för att de helt enkelt är enklare att uppföra. Konforten blir betydligt 

bättre p.g.a. att bron är fri från fogar, vilket innebär att övergången mellan bro och bank blir mjukare 

och därigenom minskar slitage på både trafik och bro. Fogar som finns på konventionella broar blir 

mycket underhållskrävande därför att de i högre grad exponeras för vatten, salter, jord och andra 

smutspartiklar. Detta orsakar nötning och korrosion av lager och balkar vilket medför att 

kontinuerliga inspektioner och underhåll måste utföras. Detta undviks alltså i stor utsträckning med 

integrerade broar. 

Denna typ av konstruktion påstås vara enklare att dimensionera som dels beror på att landfästena 

grundläggs endast på en rak pålrad. Brobalkarna, som blir mycket styvare än pålarna, kan betraktas 

som ledat upplagda vilket förenklat innebär att en bro utan mellanstöd kan betraktas som fritt 

upplagd och med mellanstöd som en kontinuerligt fritt upplagd bro. Andra argument är att den inte 

behöver dimensioneras för sidolaster. Det sistnämnda beror på att överbyggnaden är mycket 

inspänd i landfästena i sidled, som gör att sidolaster tas direkt upp av fyllnadsmaterial runt 

landfästena utan att pålarna belastas. Om mellanstöd används behöver dessa endast dimensioneras 

för vertikala laster från överbyggnaden, förutom laster som olyckslaster, tryck från is och jordtryck. 

Som nämndes är en integrerad bro även lättare att uppföra vilket beror på ett antal faktorer. Dels på 

utformningen av stödkonstruktionerna, som har en enklare form, rektangulär, och som dessutom 

ligger betydligt grundare jämfört med konventionella broar. Dessutom undviks fogar, vilket medför 

att gjutningen blir enklare att genomföra där man sparar både kostnader och tid, som oftast går hand 

i hand. I artikeln ”En bro utan lager och övergångskonstruktioner är billigare att bygga – och kräver 

mindre underhåll” *7] skriven av Jörgen Eriksen 2008 görs en studie där två brotypers LCA jämförs. 

Sammanfattningsvis visar denna studie att bron med integrerade landfästen får både lägre 

totalkostnad och en mindre påverkan på miljön jämfört med en konventionell bro med två spann av 

betong. I avsnitt 2.1 under kapitlet ”Litteraturstudier” ges en mer detaljerad sammanfattning över 

denna studie. 

 

3.1.2 Den integrerade samverkansbron över Leduån 

 

Våren 2006 byggdes en samverkansbro med integrerade landfästen över Leduån som är belägen 

strax söder om Nordmaling och cirka femtio kilometer söder om Umeå. Med en samverkansbro 

menas kortfattat att den i detta fall är uppbyggd med två stålbalkar med I-tvärsnitt, vilka 

sammanfogas med betongdäck genom svetsbultar på överflänsens ovansida, vilket skapar en 

samverkan mellan betongen och stålet. Landfästena, som integreras med överbyggnaden och 

därmed skapar en hög inspänningsgrad, står på en pålrad bestående av sex stålrörspålar.  

Under slutskedet av brons uppförande installerades mätutrustning vid olika punkter vars mätningar 

skulle utföras med hänsyn till långtids- och korttidsverkande laster. I licentiatuppsatsen ”Evaluation 
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of In-situ Measurements of Composite Bridge with Integral Abutments” av Martin Nilsson (2008) [1] 

har utförliga utvärderingar gjorts på långtidslaster samt även från vissa korttidsmätningar. Därför 

kommer denna rapport i huvudsak koncentreras till att utvärdera mätdata från övriga 

korttidsmätningar som utförts under olika tillfällen av en period på cirka ett år, detta för att få med 

alla variationer i temperaturförhållanden.  

 

Figur 1-1 Foto av den integrerade samverkansbron över Leduån 2009 

 

3.2 Syfte och mål 
 

Den integrerade samverkansbron över Leduån, vars pålar har en mycket liten styvhet jämfört med 

resten av konstruktionen, har till syfte att låta brons överbyggnad expandera och kontrahera utan att 

någon betydande motarbetande effekt uppkommer i pålarna. Därför blir den dominerande lasten 

långtidsverkande som resultat av temperaturvariationer, vilket orsakar töjningar som kan orsaka 

utmatning i pålarna. 

En övervägande del av det material som legat till underlag för denna rapport är licentiatuppsatsen [1] 

av Martin Nilsson (2008), vars huvudsyfte var att utvärdera töjningar i pålarna orsakade av 

temperaturlaster. En cykel per år konstaterades eftersom den största temperaturamplituden varierar 

med årstiderna. Det gjordes även vissa utvärderingar av korttidsverkande laster men där flertalet av 

mätningarna utelämnats. En FE – modellering av tvådimensionell karaktär skapades, främst för att 

kontrollera möjligheterna huruvida FEM kan förutsäga brons beteende. 

Denna rapport kommer att komplettera licentiatuppsatsen med en fortsatt utvärdering av 

korttidslasterna. Huvudsyftet är att erhålla en tydlig dokumentation av brons beteenden som till 
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största delen kommer att innefatta utvärderingar av deformationer i form av nedböjning, töjning i 

balkar och pålar. Dessa utvärderingar kommer att göras från fyra olika mätförsök spridda under en 

period av cirka ett år. 

Huvudmålet är att med utvärderingarna kunna erhålla ett bra underlag för en FE – modellering i tre 

dimensioner, där med så små felmarginaler som möjligt kunna få modellen att överensstämma med 

brons verkliga beteende. Det blir därmed möjligt för fortsatta studier och analyser främst med 

hänsyn till långtidsverkande laster genom att applicera dessa på FE – modellen. Slutmålet, med 

fortsatta studier utöver denna rapport, är att få fram nya regler och riktlinjer för broar med 

integrerade landfästen som komplement till dagens normer. 

 

3.3 Avgränsningar och upplägg 
 

Kapitel 2 Litteraturstudier 

Kapitlet beskriver den integrerade samverkansbron över Leduån samt kortfattat projektet Intab. 

 Livscykelanalys av bron över Leduån och av en betongbro med två spann, som jämförs 

 Brons uppbyggnad och instrumentering 

 Syftet med projektet Intab beskrivs kortfattat 

Kapitel 3 Analys 

Här redovisas metod och resultat av utvärderingar av långtids – och korttidsverkande laster: 

 De långtidsverkande utvärderingarna är hämtade från [1]. Med fokus på studier av rörelser 

och beteenden hos stålpålarna, samt den längdförändring som uppkommer av 

temperaturlasterna, där den uppmätta jämförs med beräknad. 

 

 Denna rapport behandlar främst korttidsverkande laster som komplement till [1]. 

Deformationer som nedböjning, töjning i balkar och pålar utvärderas. Jämförelser görs 

mellan olika omgångar, lastbil med och utan last, samt jämförelser mellan försök från olika 

tillfällen. Vidare kontrolleras eventuella samband mellan olika deformationers ökning p.g.a. 

påförd last. Avslutningsvis kontrolleras inspänningsgraden. 

 

 Ett kompletterande försök redovisas och utvärderas som gjorts under detta examensarbete. 

Detta för att styrka eventuella oklarheter från tidigare försök. 

Bristande är främst utförda mätningar av töjningar i pålar och balkmitt, där endast en av sex pålar 

och endast en balk av två har mätts, vilket ger en osymmetrisk framställning av beteendet. Vidare 

vägdes inte lastbilen variation i sidled under de tidigare utförda mätningarna, utan endast i det 

kompletterande försöket. 
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Kapitel 4 FEA – modellering 

Innehåller en tredimensionell modelluppbyggnad av en integrerad samverkansbro 

 Modelluppbyggnaden som görs med FEM – programmet Abaqus beskrivs kortfattat. Med 

karakteristiska randvillkor beräknade enligt normer. 

 

 Verkliga laster från försök används i modellen, beräkningar deformationer utförs och jämförs 

med verkliga uppmätta deformationer.  

Vissa förenklingar i utformandet av bron görs, vilket kompenseras med olika justeringar av ingående 

materialparametrar.  

Kapitel 5 Diskussioner och slutsatser  

Resultaten från Analys och FEA – modellering diskuteras och kommenteras samt ges förslag till 

fortsatt forskning. 

 



Litteraturstudier 
 

6 
 

 

4 Litteraturstudier 

 

Som nämndes inledningsvis har licentiatuppsatsen [1] av Martin Nilsson från 2008 främst varit av 

intresse som underlag för detta arbete. Där gjordes grundläggande utvärderingar när det gäller 

långtidsmätningar av den integrerade samverkansbron över Leduån. Bron som byggdes våren 2006 

utrustades med ett stort antal mätinstrument som utförde mätningar med avseende på korttids- och 

långtidsverkande laster. I andra avsnittet ges en kortare beskrivning av brons förfaringssätt. I tredje 

avsnittet beskrivs vilka mätningar som utfördes där mätpunkterna illustreras och förklaras kortfattat. 

I sista avsnittet under Litteraturstudier ges en beskrivning av projektet INTAB med information 

hämtat från INTAB Final Report 2009 [3]. 

Som kompletteringar till INTAB som är ett avslutat projekt har projektet INTAB + startats under 

sommaren 2009. 

Inledningsvis presenteras en sammanfattning av den artikel [7] skriven av Jörgen Eriksen, som tar 

upp en fallstudie där två olika brotypers livscykelanalys jämförs. 

 

4.1 LCA, fördelar bro med integrerade landfästen 
 

Fallstudien är ett resultat av ett samarbete mellan universiteten i Luleå och Coimbra, Portugal. Den 

innefattar en jämförelse av bron över Leduån med integrerade landfästen och den först föreslagna 

lösningen över Leduån, som var en bro bestående av två spann av betong, se figur 2-1 och 2-2.  
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Figur 2-2 Elevation av den integrerade samverkansbron över Leduån 

 

 

Figur 2-3 Elevation av en bro bestående av två spann i betong 

 

I analysen valdes tidsperioden 120 år som är även är den valda tekniska livslängden vid 

dimensionering. Sammanfattningsvis har drifts- och underhållskostnader antagits för brotyperna vars 

antaganden bygger på angivna underhållsscenarion som erfarenhetsmässigt framtagits av 

broinspektörer inom Vägverket. I tabell 2:1 och 2:2 ses antagna underhållsplaner [7]. 
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Tabell 2:1 Antagen underhållsplan för den integrerade samverkansbron [7] 

Underhållsaktivitet Enhets-

kostnad  

Inleds år 

 

Avslutas år Frekvens 

Broinspektion 3 075 kr 6 96 6 

Ommålning av stålbalkar 360 000 kr 30 90 30 

Kantbalksutbyte 488 000 kr 30 90 30 

 

Tabell 2:2 Antagen underhållsplan för betongbron[7] 

Underhållsaktivitet Enhets-

kostnad  

Inleds år 

 

Avslutas år Frekvens 

Broinspektion 375 kr 6 96 6 

Kantbalksutbyte 578 000 kr 30 90 30 

Ommålning av lager 12 000 kr 30 90 30 

Övergångskonstruktioner:     

Rengöring av gummiprofil 1 000 kr 1 99 1 

Utbyte av gummiprofil 25 000 kr 10 90 10 

Utbyte av stålprofil 105 000 kr 20 80 20 

 

Den beräknade underhållskostnaden sett över den totala livslängden 120 år, blir cirka 7 procent 

högre för alternativet med betongbron, cirka 2,8 miljoner kronor jämfört med 2,6 miljoner kronor för 

samverkansbron. Vad gäller byggkostnaderna så är betongbron cirka 50 procent högre som främst 

beror av den avsevärt längre byggtiden på grund av ett mer omfattande pålningsarbete och med ett 

mellanstöd i älvfåran. Vad gäller underhållskostnaderna så är det lager och övergångskonstruktioner 

som bidrar till den märkbara skillnaden. 

Livscykelkostnaden delas in i två delar, en förvaltarkostnad och trafikantkostnad. Förvaltarkostnaden 

delas upp i bygg-, drift-, underhålls- och rivningskostnader. Trafikantkostnaden beräknas med hänsyn 

till den förväntade inverkan som byggandet, underhållet och utrivningen har på trafiken. Till exempel 

blir störningarna större för trafiken för betongbron beroende av fler och mer frekventa 

underhållsåtgärder. Analysen visar att trafikantkostnaden som beräknas vara cirka 50 kronor per 

timme och fordon är cirka 10 gånger högre för betongbron. Dock visar den totala LCA att denna 

kostnad princip är försumbar jämfört med förvaltarkostnaden. Figur 2-4 visar livscykelkostnader för 

de båda alternativen [7]. 
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Figur 2-4 Livscykelkostnader för betongbron och samverkansbron[7] 

Studien visade även på miljöpåverkan med resultatet sammanfattningsvis visade på att 

samverkansbron får en mindre inverkan på miljön. Störst inverkan på miljön är i byggskedet där de 

båda broalternativen har mycket lika påverkan, något större skillnad är det under användandet. En 

avgörande faktor är slutskedet som främst beror på möjligheterna till återvinning, se figur 2-5. 

 

Figur 2-5 Total skada per livscykelskede för respektive bro [7] 

I den utförda analysen finns många osäkerheter och valmöjligheter, med många andra sätt att göra 

liknande analyser på med ett flertal andra broalternativ som kunnat vara till intresse för just detta 

broläge. Fortsatta arbeten med dessa komplexa frågor kommer att bedrivas i framtiden.  

4.2 Integrerade samverkansbron över Leduån 
 

Byggnationen av den integrerade samverkansbron över ån Leduån startade under våren 2006. Den är 

belägen cirka 50 km söder om Umeå i Nordmalings kommun vid Botniabanan. Den byggdes som en 

pilotstudie i projektet INTAB som beskrivs närmare i avsnitt 2.4. Bron är en samverkansbro med två 

parallella I- profilerade stålbalkar med en samverkande betongplatta. Den har en fri spännvidd av 40 

meter och en fri brobredd av 5 meter. Den består av två landfästen stående på en vertikal pålrad av 

sex stycken pålar vardera. I figur 2-6 nedan visas pålarna uppifrån sett och tabell 2:3 visar dess 

koordinater med teoretiska och verkliga värden samt skillnaden mellan dessa [1].  
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För att erhålla rätt avstånd enligt brons dimensionering, fylldes strandkanterna ut med sprängsten. 

Varje sida schaktades till en nivå något under landfästenas underkant, därefter påbörjades 

slagningen av pålarna. Även två extra pålar något framför ändskärmarna installerades, utan kontakt 

med bron. Dessa skulle fungera som referenspunkter vid mätningar av landfästenas förskjutningar, 

även dessa framgår i figur 2-1 och beskrivs närmare i avsnitt 2.2.  

 

Figur 2-6 Pålarnas placering sett uppifrån och från sidan. [1]  
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Tabell 2:3 Lokala koordinater för pålarna.[1] 

Pål nr. 

Teoretiska koordinater 

Aktuella koordinater 

efter slagna pålar Differens 

Y (mm) X (mm) Y (mm) X (mm) Y (mm) X (mm) 

1 2100 0 2012 20 88 -20 

2 1300 0 1243 120 57 -120 

3 500 0 429 27 71 -27 

4 -500 0 -639 97 139 -97 

5 -1300 0 -1332 31 32 -31 

6 -2100 0 -2138 -41 38 41 

       

7 2100 40000 2195 39973 -95 27 

8 1300 40000 1393 39963 -93 37 

9 500 40000 479 39954 21 46 

10 -500 40000 -573 39923 73 77 

11 -1300 40000 -1213 39958 -87 42 

12 -2100 40000 -2073 39870 -27 130 

 

Som ses i tabell 2:3 uppkommer relativt stora skillnader av slagna pålar jämfört med teoretiska 

koordinater.  

Pålarna är slagna stålrörspålar med en diameter på 168 mm, teoretisk längd 6 m och är fyllda med 

betong. Övre delen av pålarna upp till underkant landfäste/ändskärm är täckta av metallhöljen fyllda 

med lös sand och frigolit. Detta för att minska spänningar i pålarna, se figur 2-7. Den västra yttersta 

pålen på vardera sidan byttes ut mot pålar utrustade med töjningsgivare på elva olika punkter som 

förbereddes av LTU. Töjningsgivarna placerades på olika nivåer längs pålarna enligt tabell 2:4, där 

avståndet mellan givarna är mindre högre upp längs pålen p.g.a. att störst töjningar antas uppstå där. 
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Figur 2-7 Pålar täckta med metallhöljen fyllda med lös sand och frigolit 

 

Tabell 2:4 Placering givare på påle 

Givare, Nivå Placering under inspänning [mm] 

1 100 

2 200 

3 600 

4 1100 

5 1600 

 

 

Efter pålarnas färdigställande kunde landfästenas nedre del och vingarna gjutas. Samtidigt svetsades 

stålbalkarna samman på land och ovanpå dessa byggdes färdiga gjutformar som förberedelse av 

brodäckets gjutning. Efter detta lanserades hela överbyggnaden bestående av stålbalkarna, 

sammansatta av tvärförband, vilka monterades på landfästena, där balkarna fick vila på temporära 

lager. Slutligen kunde hela övre delen av landfästen och brodäcket gjutas vilket tillsammans formade 

en massiv konstruktion. När brodäcket var klart kunde utrymmet bakom och framför ändskärmarna 

fyllas upp med fyllnadsmassor. Till sist läggs beläggning och räcken installeras. 
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I figur 2-8 till och med 2-10 ses en enkel överblick som beskriver tillvägagångssättet enligt ovan, 

figurer som hämtats från [1]. 

 

Pile

Sleeve of

sheet metal

 

Figur 2-8 Pålarna slås ner i de borrade hålen. Därefter monteras metallhöljet som sedan fylls med lös 

sand och frigolit.[1] 
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Sleeve of
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Lower part of abutment, 

made in concrete

Steel girders

Temporary 

bearings

 

Figur 2-9 Den lägre delen av landfästet gjuts. Balkarna lanseras och placeras på temporära lager.[1] 
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Figur 2-10 Övre delen av landfästet gjuts tillsammans med det resterande betongdäcket.[1] 
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Efter färdigställandet som beskrivs ovan målades balkarna med olika lager, där vissa hade funktionen 

som fysiska barriärer och där vissa fungerade som anoder som oftast bestod av zink. Detta för att 

skydda stålet mot olika mekaniska och kemiska angrepp som föroreningar från antifryskemikalier.  

 

4.3 Beskrivning av mätningar och instrumentering 
 

Både långtids- och korttidsverkande mätningar utfördes. Detta för att erhålla så mycket kunskap som 

möjligt och få en god information om beteendet hos bron. Bron utrustades med givare på totalt cirka 

35 mätpunkter. Vilka bestod av givare som mätte långtidsverkande laster, temperaturvariationer 

över året och korttidsverkande laster, rörelser från trafiklaster. I figur 2-11 och tabell 2:5 nedan 

framgår de olika mätpunkterna och vilka typer mätningar som utfördes.  

 

 

Figur 2-11 Skiss över instrumentering.[1] 

Tabell 2:5 Placering och funktion av givare 

Givare Funktion 

1-2 Töjningsgivare i änden av stålbalken för att avgöra storlek på överfört moment i ändskärm 

3-4 Lägesgivare för att mäta ändskärmens rotation och horisontella rörelse 

5-8 Töjningsgivare för att mäta pålagt moment i stålpålen 

9 Töjningsgivare för att mäta normalkrafter i stålpålen 

10-11 Töjningsgivare för att mäta töjningar i stålbalkens flänsar 

 

Utöver ovan beskrivna givare mättes även temperatur i betongens mitt på bron, i luften, i marken vid 

pålarna samt på flänsarna vid brons mitt. Dessutom lades extrainstrumentering till för att mäta 

nedböjning vid brons mitt orsakade av korttidstesterna. Nedan ges en närmare beskrivning av de 

olika givarna som direkt är hämtat från [2]. 
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Givare 1 och 2 

Töjningsgivare som mätte töjningar i övre och undre flänsen mot landfästet. Givarna användes för att 

kunna beräkna överförande moment från balkar till landfästen. Dessa placerades på insidan av 

balken på undersidan av överfläns och översidan av underfläns, med ett avstånd från givare till livet 

på 14 cm och mellan givare och ändskärm på cirka 10 cm, se figur 2-12.  

 

Figur 2-12 Töjningsgivare på nedre flänsen av ändskärmen.[2] 

 

Givare 3 och 4 

Lägesgivare som mätte horisontella förskjutningar av ändskärmen, både under långtids- och 

korttidsverkande laster. Båda givarna placerades på en referensbalk som i sin tur monterades på de 

två extra pålar som nämndes i föregående avsnitt och som inte påverkas av brons egna rörelser. 

Rörelserna mättes i två punkter där givare 3 är placerad cirka 26 cm under betongdäcket och med 

avstånd till givare 4 på 1.5 meter, se figur 2-13 och 2-14 nedan. 
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Figur 2-13 Lägesgivare för att mäta horisontella förskjutningar.[1] 

 

Figur 2-14 Övre lägesgivare och referensbalken.[1] 
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Givare 5 – 9 

Vid nivå 1 till och med 4 på pålarna, enligt figur 2-11 och tabell 2:5, mättes skillnaden mellan töjning 

på insida (vänd mot bron) och utsida (vänd från bron)  εu – εi. Denna skillnad användes för att 

undvika mätfel innehållande interna temperaturförändringar i givarna som kan orsaka ytterligare 

töjningar. Om skillnaden mäts istället försummas dessa störningar. Vidare på nivå 5 mättes 

normalkrafterna direkt där resultatet korrigerades med hjälp av en så kallad dummy, som är en 

givare som inte direkt är kopplades till bron och som enbart mätte interna temperaturförändringar i 

utrustningen. 

Givare 10 och 11 

Töjningar på både övre och nedre fläns mättes i mitten på bron. 

Under avsnittet Analys ges en utförlig beskrivning på hur de olika mätningarna, främst de som är 

relevanta för detta arbete, utfördes och vidare presenteras resultaten av utvärderingarna under 

samma avsnitt. 

 

 

4.4 Projektet INTAB 
 

År 2005 lanserades EU-projektet INTAB av RFSC (Research Fund for Coal and Steel) [3]. INTAB står för 

(Economic and Durable Design of Composite Bridges with Integral Abutments) och bestod av ett 

samarbete mellan fem olika europeiska aktörer däribland LTU. Projektets syfte var att studera 

beteendet, dimensionering och ekonomiska aspekter av broar med integrerade landfästen. Projektet 

indelades i olika arbetspaket, där varje paket hade dess egna ledare och syfte. Projektet delades in i 

följande paket: 

WP1 som behandlar Ekonomisk analys 

WP2 som behandlar Underhåll 

WP3 som behandlar Motståndskraft och beständighet vad gäller landfästen  

WP4 som behandlar Livslängd hos samverkansbroar med integrerade landfästen 

Huvudsyftet med projektet INTAB var att få en väl genomtänkt kostnadseffektivitet, miljövänlig och 

långsiktigt hållbar brokonstruktion och kunna påvisa en god beständighet vad gäller samverkansbroar 

med integrerade landfästen.  Därför är det viktigt att genom projektet få fram bra underlag vad gäller 

dimensioneringsförfarande med goda rekommendationer och att ge tydliga ekonomiska underlag. 

Säkerhet och hållbarhet måste undersökas mer och även kritiska detaljer måste analyseras för att 

utöka representativa underlag för normer. 
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I projektet har europeiska normer granskats när det gäller integrerade samverkansbroar för att 

bredda kunskapen om dessa brotyper. Vid utvärdering av normerna har det framkommit att många 

regler saknas speciellt när det gäller interaktionen med omgivande mark runt landfästen. Detta 

måste således undersökas och utvärderas närmare. 

En så kallad skadekatalog har tagits fram i projektet som innehåller livslängd och uthållighet av 

integrerade samverkansbroar. Denna katalog ska användas som underlag för framtida forskning.  

Kritiska delar av konstruktionen är bland annat länkplatta och övergångskonstruktion. En annan viktig 

aspekt är underhåll av integrerade samverkansbroar, därför har en fallstudie gjorts för att framhäva 

livscykelkostnaden för dessa brotyper som jämförs med konventionella broar.  

Vad gäller pålar så har undersökningar av två typer av utmattning studerats, lågfrekvens och 

högfrekvens. Där har framkommit att högfrekvensutmattning, d.v.s. en lågcykelutmattning inte 

uppstår i pålar med brolängder upp till 100 meter. Istället finns risk att högcykelutmattning med låg 

frekvens där en hög temperaturamplitud uppstår. Därför är det av stor vikt att bestämma 

sidostyvheten hos omgivande mark. 

Nedan ges en närmare överblick av länkplatta och olika påltyper som ingår i integrerade broar.  

Länkplatta 

Att dimensionera en länkplatta är ett känt komplext problem både när det gäller den geotekniska och 

konstruktionsmässiga aspekten. Tre olika sorters fel som kan inträffa har framtagits (Cai, et al., 2005): 

 För stor lutning; när den relativa gradienten (sättningar/länkplattans längd) överskrider 

1/200, uppkommer obehag för trafikanter 

 Plötslig ändring av lutningen; Resulterar främst i att böjning uppstår i plattan och ger samma 

problem som med för stor lutning 

 Sprickor; på grund av att stödet från grundläggningen minskar eller dimensioneringsmisstag, 

kan höga spänningar leda till sprickor och skador i länkplattan. 

Ytterligare problem i länkplattan kan uppstå, exempelvis orsakade av temperaturlaster, vilket bidrar 

till att brokonstruktionen krymper under kallare delar av året vilket medför att landfästet förskjuts 

från länkplattan. Om brokonstruktionen expanderar under varmare delar av året uppstår problem 

som medför att landfästet förskjuts emot länkplattan. Dessa rörelser kombinerat med rotation och 

sidoförskjutning av landfästet, där de största förskjutningarna sker vid ytan av omkringliggande mark 

gör de hela än mer problematiskt. Förskjutningarna sker i marken inåt och nedåt. På grund av den 

omgivande markens ej fullständiga elastiska egenskaper, så återfår inte marken sin form efter en 

varmare period, därmed uppstår ett tomrum i marken precis under angränsning mellan länkplatta 

och landfäste. Enligt (Hovarth, 2002) uppstår detta vanligast efter cirka fem år som kan variera något 

beroende på mark- och temperaturförhållanden. 
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Många faktorer spelar in på hur marken beter sig under länkplattan. Bland annat hur jorden packas 

under byggnation. Enligt (Hovarth, 2002) rekommenderas två villkor för att rätta till problem som 

dessa: 

 Undvik inre rörelser i mark 

 Begränsa tryck som orsakas av yttre rörelser 

Inre rörelser i mark kan begränsas med en självstabiliserande jordbank, med hjälp av ett 

geosyntetiskt armerande material eller ett så kallat geoskum som trots dess lätta vikt har 

lastavtagande egenskaper. 

För att sänka trycket från yttre rörelser kan komprimerande material användas i jordbank som även 

har dränerande egenskaper. 

 Pålar 

Pålar som används för integrerade broar är i allmänhet dimensionerade för god vertikal kapacitet och 

låg böjstyvhet. Styvheten bör vara låg för att minimera böjande effekter som beror av laterala och 

roterande rörelser av landfästen. Laterala rörelser orsakas främst av temperaturpåverkade rörelser i 

hela konstruktionen, men av även interna och externa laster. Både teori och en fältstudie 

(Abendroth, et al., 2005) visar på att pålar i integrerade landfästen ibland får töjningar som 

överstiger deras flytgräns. Därför är det av stor vikt att förutbestämma rotationskapaciteten i pålarna 

och lågcykelutmattning, d.v.s. dess kapacitet när plastiska deformationer upprepas. 

En annan viktig aspekt vad gäller cykliska rörelser i pålar är styvheten i omkringliggande jord. En 

styvare jord resulterar i stor förlust av rörelsekapaciteten. Därför ger en ökad styvhet i jorden en 

minskning av den maximala längdökning när det gäller integrerade broar (Dicleli, et al., 2004). Ett sätt 

att reducera det horisontella motståndet mot laterala förskjutningar av påltoppen är att förborra 

överdimensionerande hål för pålarna. Dessa hål fylls sedan med ett material med låg styvhet runt 

pålarna, med exempelvis lös sand (Dicleni, et al., 2003). Det har även används komprimerande skum 

(Connal, 2004) runt pålarna för att motverka detta. Exempelvis har pålarna för bron över Leduån 

utförts på detta sätt, med ett skyddande metallhölje som håller lös sand och frigolit på plats.  
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Nedan sammanfattas kort vilka typer av pålar som kan användas för integrerade broar: 

Stålpålar 

 Pålar med H-tvärsnitt: Är första valet i USA när del gäller integrerade broar. Särskilt när det 

gäller längre broar. Ett försök utfört av Arsoy (Arsoy, 2000) där olika pålar testats visar att H-

pålar får bäst resultat när det gäller integrerade broar. Uppfattningen om hur H-pålar ska 

orienteras, i stark eller vek riktning, varierar. 

 Rörpålar: Är ett alternativ till H-pålar. Här har tester utförts när det gäller cykliska laster av 

Arsoy (Arsoy, 2000). Resultaten visar att rörpålar troligen klarar cykliska laster och där det 

verkar som landfästena är första delen som går till brott. Jämfört med H-pålar var rörpålarna 

styvare, speciellt när den veka axeln hos H-pålar jämförs. Även arean var 71 % större hos 

rörpålen och hade ett cirka 7 gånger större tröghetsmoment. En slutsats av Arsoy var att 

styva pålar som rörpålar inte är att rekommendera för integrerade broar. Tvärsnitt med lägre 

böjstyvhet är att föredra, som H-pålar orienterade i vek axel. Dock används rörpålar på bron 

över Leduån med ett förmodat gott resultat, där diametern är relativt liten. 

 X-pålar: Kryssformade stålpålar har används i Sverige när det gäller integrerad bro. De är 

slagna pålar vinklade 45o för att minimera böjspänningar, (Petursson, et al.). 

Armerade betongpålar 

Dessa används oftast i kortare broar, särskilt i USA. Den största nackdelen med betongpålar är den 

låga draghållfastheten och därigenom möjligheten till plötsliga brott. Så länge flytgränsen inte 

överskrids fyller betongpålar dess syfte. Cykliska laterala rörelser av påltoppen leder till att sprickor 

utvecklas i betongen på grund av dragspänningar. Dessa sprickor minskar den vertikala 

lastkapaciteten i pålarna, som beror av antalet cykler (Arsoy, 2000). 

Stålpålar fyllda med betong 

Borrade stålpålar som senare fylls med betong, samt armering i övre delen av pålen kallas CIP (Cast-

In-Place piles). De används oftast i korta broar, som exempel har man i Minnesota Department of 

Transportation satt en gräns på 45 m spannlängd (Huang. Et al., 2004). Däremot används 

jämförelsevis större stålpålar i Finland som är fyllda med betong, som ger ett högt moment i 

infästningen mellan påle och överbyggnaden. 

Pålpositioner 

De har funnits olika förslag när det gäller hur symmetriskt placerade pålar ska vara i integrerade 

landfästen, som exempelvis H-pålar. På tidigt 1980-tal i mer än hälften av USA´s stater som tillät 

integrerade broar, var pålarna orienterade med stark axel med avseende på temperaturlasternas 

inverkan i längdriktning (Abendroth, et al., 2005). 

År 2004 gjorde The Federal Highway Administration in the USA, en undersökning vad gäller hur pålar 

ska orienteras i integrerade broar. Resultatet visade på stora skillnader från studier under tidigt 

1980-tal. Tvärt emot tidigare studier visar denna på att pålar orienterade med vek axel i brons 

längdriktning fungerar bättre, med främsta anledning att denna placering minimerar spänningar i 
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landfästen. Detta förhindrar även att lokal buckling uppstår i flänsar, även om omkringliggande jord 

inte stöder pålarna i sidled (Arsoy, 2000) (Maruri, et al., 2005).  

En studie av Dicleli och Albhaisi (Dicleni, et al., 2003) om långtidsverkande påverkan av 

temperaturlaster i H-pålar resulterade i att pålarnas orientering är försumbar när det gäller hela 

konstruktionens rörelser. Dock utfördes studien endast på relativt låga landfästen, därför finns 

möjlighet att resultatet inte stämmer när det gäller högre landfästen.  
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5 Analys 

Huvudsyftet med detta arbete är att få fram en tydlig dokumentation av beteendet hos den 

integrerade samverkansbron över Leduån. Genom tillämpning av detta underlag är således målet att 

jämföra beteendet med en tredimensionell modell av bron med FEA – programmet Abaqus. Analysen 

av brons beteende innefattar studier av korttidslaster.  

Av de olika deformationer som mättes på bron över Leduån är det nedböjningen som sätts i fokus. 

Med orsaken att dessa mätningar är de enda som mäter båda långsidor av bron, varför eventuella 

osymmetriska situationer kan iakttas. Dessutom är det en relativt enkel metod för att sedan jämföra 

uppmätta värden med FEM. Vidare kommer även töjningar i pålar och balkmitt att analyseras. 

Främst kommer en genomgående utvärdering att göras vad gäller mätresultat från oktoberförsöket 

2007 som sedan även jämförs med majförsöket 2007 och januariförsöket 2008. Varför 

oktoberförsöket utvärderas i första hand beror på som tidigare nämns att förhållandena då anses 

vara bäst vad gäller testutrustning och markförhållanden. 

Ett sätt att jämföra och hitta samband mellan nedböjning, töjningar i balkmitt och i pålar är att 

studera den procentuella ökningen som uppstår före och efter att last lagts på för respektive 

deformation, vilket görs längre fram under kapitlet. 

I licentiatuppsatsen ”Evaluation of In-situ Measurements of Composite Bridge with Integral 

Abutments”, *1], har en utförlig utvärdering av långtidslaster gjorts och även en utvärdering av 

korttidslaster när lastbilen placeras i mittfilen längs hela brospannet. Därför kommer en kortfattad 

sammanställning av utvärderade långtidslaster, som är direkt hämtade från ”Bron över Leduån”, 

delrapport gällande RFCS kontrakt [2] som sammanfattar licentiatuppsatsen [1] och går att läsa i 

avsnitt den inledande delen 3.1 Långtidsmätningar.   

Därefter analyseras korttidsmätningarna som komplettering till licentiatuppsatsen [1] enligt 

ordningen: 

 Kap 3.3.1 Första omgång: Nedböjning bromitt utan last 

 Kap 3.3.2 Andra omgång: Nedböjning bromitt med last 

 Kap 3.3.3 Tredje omgång: Nedböjning utan last som jämförs med första omgång 

 Kap 3.3.4 Första och andra omgång: Nedböjning utan last längs brons mittfil 

 Kap 3.3.5 Sammanställning av nedböjning 
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 Kap 3.3.6 Jämförelse mellan försök i oktober och maj 

 Kap 3.3.7 Nedböjning från försök januari 2008 

 Kap 3.3.8 Sammanställning av nedböjning, maj och oktober 2007 och januari 2008 

 Kap 3.3.9 Första omgång: Töjning flänsar i balk utan last 

 Kap 3.3.10 Andra omgång: Töjning flänsar i balk med last 

 Kap 3.3.11 Tredje omgång: Töjningar flänsar i balk utan last som jämförs med 

första omgång 

 Kap 3.3.12 Sammanställning av töjningar i balk 

 Kap 3.3.13 Första omgång: Töjningar pålar nivå 1 utan last 

 Kap 3.3.14 Andra omgång: Töjningar pålar nivå 1 med last 

 Kap 3.3.15 Tredje omgång: Töjningar pålar nivå 1 utan last som jämförs med första 

omgång 

 Kap 3.3.16 Sammanställning av töjningar i pålar 

 Kap 3.3.17 Töjningar i pålar jämförs; oktober 2007 med maj 2007 och januari 2008 

 Kap 3.3.18 Eventuella samband mellan nedböjning och töjningar oktober 2007 

o 3.3.18.1 Kontroll av inspänningsgrad 

 Kap 3.3.19 Kompletterande inmätningar 

 

5.1 Metod och resultat: Långtidsmätningar [2] 
 

En utvärdering av mätningar av långtidsverkande laster gjordes i [1]. De startade i oktober 2006 och 

fortskred ca 18 månader framåt. Data av deformationer från givarna samlades kontinuerligt in var 

500:e sekund som sparades i en dator på plats. Ett anslutet modem gjorde det möjligt att ladda hem 

data närhelst det behövdes.  

Här kommer en sammanställning av dessa utvärderingar där rörelser och beteende hos stålpålarna 

som bron vilar på främst var i fokus. Temperaturförändringar under året medför att bron ändrar 

storlek, den kontraherar vid kallare temperaturer och expanderar vid varmare temperaturer. Största 

storleksförändringarna sker givetvis i längdriktning som i sin tur orsakar töjningar i pålar. Nedan i 

figur 3-1 som är hämtad från [2] illustreras denna längdförändring och pålarnas rörelser. 
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Figur 3-1 Temperaturberoende horisontella rörelser och pålarnas reaktion.[2]  

Temperaturberoende rörelser kan om de varierar med stor frekvens och amplitud till sist utmatta 

pålarna. Därför undersöks brons båda ytterlägen i delrapport [2], vilket är under sommaren när bron 

är som störst och under vintern när den är som minst. Eftersom sådana rörelser orsakade av 

temperaturverkan uppkommer kan de i sin tur orsaka utmattning i pålarna om töjningarnas amplitud 

och frekvens är tillräckligt stor. 

 

5.1.1 Töjningar i nivå 1, norra och södra sidan 

 

Utvärderingarna gjordes under perioden september 2006 till juli 2007. I tabell 3:1 och 3:4 nedan ses 

resultaten från mätningarna när det gäller töjningar hos pålarna nivå 1 som är det område där störst 

töjningar mest är sannolika. I tabell 2:4, framgår det var de olika nivåerna är placerade med mått från 

pålens inspänning där alltså nivå 1 är högst upp där de största spänningarna antas uppstå. Det är 

töjningsskillnader som anger uppmätta värden vilket är skillnad mellan töjningar på fram- och 

baksida av pålen. Vidare är spänningar beräknade med hänsyn till detta. 

 

Tabell 3:1 Töjningar nivå 1, norra sidan 

 Töjningsskillnad [με] Spänning [MPa] Total skillnad [MPa] 

Min värde, 20 feb -575, 8 60,46 89,2 

Max värde, 24 juni 273,6 28,7 

 

Tabell 3:2 Töjningar nivå 1, södra sidan 

 Töjningsskillnad [με] Spänning [MPa] Total skillnad [MPa] 

Min värde, 5 mars -283 29,7 53,2 

Max värde, 24 juni 224,8 23,6 
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Vidare i figur 3-2 och 3-3 ses töjningsskillnaderna vid nivå 1 hos pålarna under perioden 18 oktober 

2006 till 26 september 2007 samt i figur 3-4 framgår betongens temperatur under samma period. 

 

 

 

Figur 3-2 Uppmätt töjningsskillnad vid nivå 1, norra sidan. 
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Figur 3-3 Uppmätt töjningsskillnad vid nivå 1, södra sidan. 

 

Figur 3-4 Uppmätt temperatur i betongen 
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Diagrammen ovan som är hämtade från delrapport [2] där även nivå 2 framgår och som väntat visar 

att störst töjningar alltid erhölls i nivå 1.  

5.1.2 Längdförändring, uppmätt och beräknad 

 

Uppmätt längdförändring som antas vara likformig över bron jämförs med en beräknad här. Den 

mäts vid två punkter vid respektive landfäste vars givares placering ses i figur 2-5 ovan motsvarande 

givare 3 och 4 vid vardera sidan. Figur 3-5 ses rörelser vid respektive landfäste under perioden 20 

februari till 24 juni. 

 

Figur 3-5 Schematisk bild över rörelser perioden 20 februari till 24 juni.[2] 

Den totala längdförändringen blir 9.02 mm vid övre delen av ändskärmen och 12.68 vid den nedre. 

Vid beräkningarna nedan enligt [2] av längdförändring antas en stelkroppsutvidgning som utgår från 

formeln 
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Nedan i tabell 3:3 framgår jämförelsen med uppmätta värden. 

Tabell 3:3 Skillnad mellan uppmätt och beräknad rörelse 

 Längdförändring [mm] 

Uppmätt rörelse, övre givare 9,02 

Uppmätt rörelse, nedre givare 12,68 

Beräknad stelkroppsrörelse 14,8 
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5.2 Metod, korttidsmätningar 
 

Vid fyra olika tidpunkter utfördes korttidsmätningar, i januari 2007, maj 2007, oktober 2007 och 

januari 2008. I tabell 3-4 framgår axellasterna från respektive försök, vidare i figur 3-7 illustreras 

avståndet mellan framaxeln och bakaxlarna och fordonets tyngdpunkt, sträckan från framaxeln. 

Enligt [1] gav oktoberförsöket bäst resultat med minst avvikelser, främst på grund av en mer 

säkerställd testutrustning samt att denna tidpunkt inte hade någon tjälpåverkan. Därför kommer en 

utvärdering i första hand att göras från detta försök. 

En utvärdering kommer att göras vad gäller lastbilens placering vid brons östra och västra sida samt 

mittfilen längs hela brospannet, vars norr och söder sätts lika med riktningarna mot respektive 

landfäste, se figur 3-6 som även visar lastbilens olika placeringar och riktning. 

 

Figur 3-6 Illustration över brons approximativa riktningar med lastbilen i olika riktning och placering 
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Tabell 3:4 Axellaster från respektive försök 

Försök Omgång Framaxel [kg] Bakaxlar [kg] Totalt [kg] 
Tyngdpunkt 
[mm] 

jan-07 Utan last - - - (från framaxel) 

  Med last 7890 16420 24310 3377 

maj-07 Utan last 5700 8960 14660 3056 

  Med last 7220 18740 25960 3609 

okt-07 Utan last 5070 8210 13280 3091 

  Med last 7110 16870 23980 3518 

jan-08 Utan last 5040 8360 13400 3119 

  Med last 7360 16460 23820 3455 

 

 

2,5 m

5 m  

Figur 3-7 Uppmätta mått på lastbilen 

Mätningarna utfördes i tre omgångar enligt följande ordning: 

 Första omgång, lastbilen har ingen last 

 Andra omgång, lastbilen har full last 

 Tredje omgång, lastbilen har ingen last 

Tredje omgången utfördes främst för att se om någon skillnad i förhållande till första omgången 

uppstod. Om skillnad skulle uppstå torde det i första hand bero på plastiska deformationer, under ett 

relativt kort tidsperspektiv, i omkringliggande jord runt landfästen orsakade av tidigare belastning. 

Under respektive omgång under oktoberförsöket kördes lastbilen enligt följande ordning: 

1.  Söderut, lastbilen kör längs mitten av bron 

2. Norrut, lastbilen kör längs mitten av bron 

3. Söderut, lastbilen kör längs östra sidan av bron 

4. Norrut, lastbilen kör längs västra sidan av bron 

5. Söderut, lastbilen kör längs västra sidan av bron 

6. Norrut, lastbilen kör längs östra sidan av bron 

7. Söderut, lastbilen kör längs mitten av bron 

8. Norrut, lastbilen kör längs mitten av bron 
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Enda skillnaden i majförsöket är att repetition 7 och 8 enligt översikten ovan inte finns med. När det 

gäller försöket i januari 2008 gäller endast punkt 1 och 2 samt 7 och 8 där bara mätningar i 

mittenfilen utfördes. 

Korttidsmätningarna utfördes med hjälp av en lastbil som stannade med två meters mellanrum med 

startposition vid ena änden av farbanan och slutposition vid motsvarande broände. Lastbilen 

stannade dessutom vid den punkt som teoretiskt ger störst deformationer. Totalt antal stopp blev då 

23 st längs bron under respektive körning. Vid varje stopp stannade lastbilen med framaxeln i 5 – 10 

sekunder vilket ger mätresultaten ett tydligt och lättföljt trappstegsutseende, ett förfarande som 

underlättar en utplacering av laster på ett korrekt sätt i en FE – modell. 

För att erhålla tydliga resultat användes en så kallad trigger, som gav binära utslag varefter 

mätningarna utfördes. I figur 3-8 kan ett exempel på sådana utslag ses där varje stapel motsvarar ett 

stopp. För att få mätvärdena som en funktion av placering längs bron i meter som annars mättes i 

tid, sekunder, omräknas data från triggern så att rätt avstånd fås med hänsyn till lastbilens 

tyngdpunkt. Med sådana omräkningar får varje mätvärde rätt position i meter längs bron som 

framgår i samtliga diagram och tabeller nedan. 

 

Figur 3-8 Signal från trigger som visar varje test som tillhör respektive topp 

Under kommande avsnitt kan utvärderingarna följas i den ordning som ses ovan, där nedböjningen i 

bromitt kommer först, därefter töjningar i mitten av östra balken och slutligen töjningar i pålar på 

norra respektive södra sidan. 

5.3 Resultat, korttidsmätningar 
 

Här kontrolleras och utvärderas till att börja med nedböjning i mm för mitten av bron enligt mätdata 

från samtliga försök utförda under oktober 2007. Utvärderingar av nedböjningar enligt den ordning 

som tidigare beskrivits där påverkan av körningar längs östra och västra sidan kontrolleras samt 

nedböjningarna från körningar längs mittfilen. Vidare jämförs nedböjningarna med försöken i maj 

2007 och januari 2008. 
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Därefter kontrolleras och utvärderas töjningarna i μm/m för en av balkarna som utrustats med 

töjningsgivare i mitten av spannet. En givare mätte töjningar på undersidan av överflänsen och en på 

översidan av underflänsen.  Även om töjningarna i överflänsen är relativt små i förhållande till 

underflänsen och inte kommer att vara så betydande redovisas även dessa. Töjningarna utvärderas 

enligt samma ordning som tidigare, men dock endast under oktoberförsöket. Samt kontrolleras 

endast töjningarna när lastbilen körs längs östra och västra sidan, ej längs mittfilen. 

Sedan görs kontroller och utvärderingar vad gäller töjningar i μm/m på de västra yttersta pålarna 

under respektive landfäste. Som nämns tidigare har dessa utrustats med töjningsgivare på olika djup, 

nivåer. Endast töjningar i nivå 1 kontrolleras, se tabell 2:4 lägsta djupet, där största töjningarna fås. 

Töjningarna i pålarna utvärderas enligt samma ordning som övriga deformationer. 

Samtliga deformationer avlutas med en kortfattad sammanställning. 

Avslutningsvis undersöks eventuellt samband mellan nedböjning och töjningar från oktoberförsöket. 

Där bland annat den procentuella ökningen som uppstår när last läggs på kontrolleras mellan de olika 

deformationerna. Vidare görs även kontroll av inspänningsgraden med avseende på nedböjning och 

rotation. 

 

5.3.1 Första omgång: Nedböjning bromitt utan last 

 

Här utvärderas nedböjning från körningar utan last längs brons västra och östra sida. I figur 3-9 ses 

södergående körningar och i 3-10 norrgående. Utslagen från den västra och östra givaren framgår i 

diagrammen. I tabell 3:5 ses södergående körningar och i tabell 3:6 norrgående körningar där 

maximalt utslag från respektive givare visas, differensen mellan givarna för varje körning, differensen 

mellan maximala utslag från respektive körning samt positionen vars maximala utslag äger rum längs 

bron. 

 



Analys 
 

32 
 

 

Figur 3-9 Uppmätt nedböjning i bromitt, läge öst och väst sydlig körriktning utan last 

Som framgår i figur 3-9 och tabell 3:5 vid södergående körning fås störst nedböjning i givare öst längs 

brons östra sida. När det gäller motsatt givare fås också störst nedböjning i givare öst med placering 

längs den västra sidan.  

Tabell 3:5 Resultat från södergående körning utan last 

Position Öst Väst Max Utfall, Öst Utfall, Väst 

Givare [mm] [mm] [mm] [m] [m] 

Väst 3,15 4,73 4,73 16,25 20,25 

Öst 5,60 3,61 5,60 20,35 16,25 

Differens 2,45 1,12 0,88     

Differens % 43,7% 23,7% 15,6%     

   

Av vad som framgår i tabell 3:5 fås en större differens mellan givarna vid körning längs östra sidan 

där den motsatta givaren får maxvärdet något förskjutet från mitten av bron men som vid närmare 

kontroll får nästan lika nedböjning även från placering bromitt, vilken är, som ses i diagrammet ovan, 

bara mer utspridd. Det framgår också att differensen mellan maximala värden är ca 15 % vilket är en 

relativt stor skillnad. 
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Figur 3-10 Uppmätt nedböjning i bromitt, läge öst och väst, norrgående körriktning utan last 

I figur 3-10 som visar norrgående körning framgår motsatsen jämfört med södergående. Här fås den 

största nedböjningen i givare väst vid körning längs väster sida. För motsatt givare fås största 

nedböjningen i givare väst när lastbilen kör längs östra sidan. 
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Tabell 3:6 Resultat från norrgående körning utan last 

Position Öst Väst Max Utfall, Öst Utfall, Väst 

Givare [mm] [mm] [mm] [m] [m] 

Väst 3,43 5,42 5,42 20,35 20,35 

Öst 4,92 3,03 4,92 20,35 20,35 

Differens 1,49 2,39 0,50     

Differens % 30,2% 44,1% 9,2%     

 

Differensen mellan givarna är något större här jämfört med södergående körning. Som nämnts ger 

norrgående körning störst nedböjningar i den västra givaren vilket även orsakar störst differenser 

givarna emellan vid körning längs västra sidan. Differensen mellan maximala värden är något mindre 

än för södergående körning som här vid norrgående är ca 9 %. 

Vid en jämförelse mellan söder- och norrgående körningar, tabell 3:5 och 3:6, dess maximala 

nedböjningar emellan framgår det att störst nedböjning fås i givare öst, där differensen mellan 

östmax och västmax ligger på ca 3 %. 

 

5.3.2 Andra omgång: Nedböjning bromitt med last 

 

Här jämförs nedböjningar orsakade av lastbil med last längs brons västra respektive östra sida. På 

samma sätt som ovan indelas södergående och norrgående var för sig, i figur 3-11 ses södergående 

och i figur 3-12 norrgående. Utslagen från västra respektive östra givaren framgår i diagrammen och i 

tabell 3:7 södergående körningar och tabell 3:8 norrgående körningar. Maximala utslag från 

respektive givare presenteras i tabellerna och differensen inbördes från samma körning samt 

position vars maximala utslag äger rum längs bron. 

Avslutningsvis i avsnittet jämförs denna omgång med den första med tom last för att se differensen 

dem emellan, hur mycket nedböjningarna ökat på grund av ökad belastning och om ökningen är 

symmetrisk. Denna jämförelse illustreras i figur 3-13 och 3-14 vars differenser omgångarna emellan 

presenteras i tabell 3:9. 
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Figur 3-11 Uppmätt nedböjning i bromitt, läge öst och väst södergående körriktning med last 

 

Liknande mönster ses som första omgång utan last erhöll, där största nedböjningen fås med givare 

öst längs brons östra sida. Samt när det gäller motsatt givare fås även här störst nedböjning i givare 

öst med placering längs den västra sidan. 

Det framgår även här att för motsatt givare fås en mer utspridd nedböjning kring bromitt. I tabell 3:7 

framgår det att körning längs västra sidan får något förskjutna positioner vad gäller maximala utslag. 

Tabell 3:7 Resultat från södergående körning med last 

Position Öst Väst Max Utfall, Öst Utfall, Väst 

Givare [mm] [mm] [mm] [m] [m] 

Väst 4,61 8,48 8,48 20,25 22,25 

Öst 9,42 5,94 9,42 20,35 22,25 

Differens 4,81 2,55 0,94     

Differens % 51,1% 30,0% 10,0%     

 

Som tabell 3:7 visar fås en betydligt större differens mellan givarna vid körning längs östra sidan. 

Differensen maximala värden emellan är ungefär lika som tidigare fall utan last och ligger på 10 %. 

Vid körning längs den västra sidan fås en liten förskjutning framåt när det gäller maximala 

nedböjningar men liksom tidigare fås nästan lika stora nedböjningar även vid mitten. 
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Figur 3-12 Uppmätt nedböjning i bromitt, läge öst och väst norrgående körriktning med last 

I norrgående riktning som ses i diagrammet ovan framgår motsatsen jämfört med södergående 

liksom i fallen för första omgång utan last. Där störst nedböjning fås i givare väst vid körning längs 

västra sidan och för motsatt givare fås största nedböjningen i givare väst vid östlig körning.  

Vad gäller spridningen av nedböjningen för givare motsatt placering är den ungefär densamma som 

för södergående körningar. Som framgår nedan i tabell 3:8 uppkommer endast ett större avvikande 

maxutslag när det gäller positionen för givare väst under norrgående körning längs östra brosidan. 

 

Tabell 3:8 Resultat från norrgående körning med last 

Position Öst Väst Max Utfall, Öst Utfall, Väst 

Givare [mm] [mm] [mm] [m] [m] 

Väst 5,54 9,37 9,37 24,25 20,25 

Öst 8,61 4,86 8,61 20,25 20,25 

Differens 3,07 4,52 0,76     

Differens % 35,7% 48,2% 8,1%     

  

Differenserna givarna emellan är i stort lika som vid södergående körning men motsatta. Endast ett 

utfall avviker från bromitt men liksom tidigare fås samma nedböjning även vid placering mitten av 

bron. Även här är differensen maximala värden emellan mycket lika tidigare fall och ligger på ca 8 %. 
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Vid jämförelse mellan söder- och norrgående körningar, tabell 3:7 och 3:8, dess maximala 

nedböjningar emellan fås störst nedböjning i givare öst, med en differens mellan östmax och västmax 

på ca 0,5 % som dock är mindre än vid första omgång utan last. 

För att studera skillnaden mellan tom och lastad omgång, framgår det i figur 3-13 södergående och 

figur 3-14 norrgående körningar samt tabell 3:9, en jämförelse mellan dessa omgångar. 

 

 

Figur 3-13 Skillnad mellan första omgång utan last andra med last, södergående körriktning 
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Figur 3-14 Skillnad mellan första omgång utan last andra med last, norrgående körriktning 

 

Tabell 3:9 Resultat som visar skillnaden mellan olastad och lastad omgång 

Nedböjning Tom; Syd Last; Syd Diff. Syd Diff. % Tom; Norr Last; Norr Diff. Norr Diff. % 

Läge; Givare Max [mm] Max [mm] [mm] Syd Max [mm] Max [mm] [mm] Norr 

Öst; Öst 5,60 9,42 3,82 41% 4,92 8,61 3,69 43% 

Öst; Väst 3,15 4,61 1,45 32% 3,43 5,54 2,11 38% 

Väst; Väst 4,73 8,48 3,76 44% 5,42 9,37 3,96 42% 

Väst; Öst 3,61 5,94 2,33 39% 3,03 4,86 1,83 38% 

 

Det framgår tydligt att skillnaderna mellan lastad och tom omgång är symmetrisk för alla körningar. 

Medelvärdet av ökningen som lasten utgör är ca 40 %, vilket inget av fallen har någon större 

avvikelse ifrån. 

 

5.3.3 Tredje omgång: Nedböjning utan last som jämförs med första omgång 

 

Här görs en jämförelse mellan första och sista omgång med tom last. Detta för att se om någon form 

av plastiska deformationer i omkringliggande jord uppstått på grund av tidigare belastning som i så 

fall borde påverka sista försöket, i form av en något mindre nedböjning. 
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Endast de maximala nedböjningarna jämförs, d v s endast nedböjningar vid den sida som lastbilen 

placeras, inte för motsatt sida. I figur 3-15 jämförs omgångarna för södergående körning och i figur 3-

16 för norrgående. Resultaten av maximala nedböjningar och differensen omgångarna emellan ses i 

tabell 3:10. 

 

Figur 3-15 Uppmätt nedböjning i bromitt, södergående körriktning utan last, tredje sista omgång 

 

Figur 3-16 Uppmätt nedböjning i bromitt, norrgående körriktning utan last, tredje sista omgång 
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Tabell 3:10 Skillnad mellan första och sista omgång, båda utan last 

Nedböjning Omg 1; Syd Omg 3; Syd Diff. Syd Diff. % Omg 1; Norr Omg 3; Norr Diff. Norr Diff. % 

Givare Max [mm] Max [mm] [mm] Syd Max [mm] Max [mm] [mm] Norr 

Öst; Öst 5,60 5,09 0,52 9% 4,92 4,36 0,56 11% 

Väst; Väst 4,73 4,50 0,22 5% 5,42 5,05 0,37 7% 

 

Det framgår enligt diagram och tabell ovan att små förändringar i nedböjning uppstår vid sista 

omgång jämfört med första. Skillnaderna är störst längs östra sidan både för söder- och norrgående 

körning. Medelvärdet av differensen ligger på ca 8 %.  

Samma beteenden ses som i alla tidigare fall även för sista omgången med tom last, där största 

nedböjningarna fås längs östra sidan vid södergående körning och längs västra sidan vid norrgående. 

Sammantaget fås något större nedböjning i östra givaren. 

 

5.3.4 Första och andra omgång: Nedböjning utan last längs brons mittfil 

 

Hittills har nedböjningar som orsakats av lastbil placerad längs västra och östra sidan av bron 

studerats. För att se om liknande mönster som samtliga fall ovan visar uppstår även när lastbilen körs 

längs mitten av bron redovisas detta här. I figur 3-17 ses södergående körning och i figur 3-18 

norrgående körning där båda visar körningar med last. Vidare jämförs första och andra omgång i 

tabell 3:11 där även differensen mellan givarna för respektive körning framgår. 

 

Figur 3-17 Uppmätt nedböjning vid körning längs mittfilen, södergående körning lastad omgång 
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Figur 3-18 Uppmätt nedböjning vid körning längs mittfilen, norrgående körning lastad omgång 

 

Tabell 3:11 Differenser mellan lastad och olastad omgång, vid körning längs mittfilen 

Nedböjning Tom; Syd Last; Syd Diff. Syd Tom; Norr Last; Norr Diff. Norr 

Givare Max [mm] Max [mm] [mm] Max [mm] Max [mm] [mm] 

Körning 1             

Öst 5,82 8,25 2,43 3,90 6,20 2,30 

Väst 4,23 6,62 2,39 4,88 7,67 2,79 

Differens 27% 20%   -25% -24%   

Körning 2             

Öst 4,27 7,75 3,48 3,80 6,17 2,37 

Väst 3,62 6,47 2,85 4,25 7,74 3,49 

Differens 15% 16%   -12% -25%   

 

Det framgår tydligt från diagrammen ovan och i tabell 3:11 att även här när lastbilen kör längs mitten 

av bron fås de största nedböjningarna på östra sidan vid södergående körning och västra sidan vid 

norrgående. Vid första körningen mot söder och norr fås differenserna givarna emellan mycket lika 

vid alla körningar, med ett medelvärde på ca 24 %. Något mindre differenser ses vid andra körningen 

som även får något mindre maxvärden än första, förutom vid ett fall; norrgående körning med last. 

Sammantaget fås störst nedböjningar i givare öst även i dessa fall, med en differens mellan östmax 

och västmax på ca 16 % utan last och ca 6 % med last, som dock är större än tidigare fall ovan med 

placeringar längs östra och västra sidan. 
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5.3.5 Sammanställning av nedböjning 

 

Omgång 1 – Utan last 

Vid södergående körning fås störst nedböjning längs östra sidan, med en differens av maximala 

värden på ca 15 %. Det motsatta gäller vid norrgående körning där störst nedböjning fås längs västra 

sidan, med en differens av maximala värden på cirka 9 %. Störst nedböjning fås sammantaget i givare 

öst med en differens mellan östmax och västmax på ca 3 %. 

Omgång 2 – Med last 

Liknande mönster ses även med last, som figur 3-19 nedan illustrerar med maximala nedböjningar 

från lastad omgång. Differenserna givare emellan är något större än första omgång utan last. 

Differens av maximala värden för södergående körning ligger på ca 10 % och för norrgående ca 8 %. 

Även här fås sammantaget störst nedböjning i givare öst med en differens mellan östmax och 

västmax på ca 0,5 % vilket är mindre än första omgång utan last. 

Skillnaden mellan lastad och tom omgång är mycket symmetrisk för alla körningar, med ett 

medelvärde av ökningen som lasten utgör på ca 40 %. 

Omgång 3 – Utan last och jämförelse med omgång 1  

Samma beteenden uppstår som för alla tidigare fall.  Mycket små förändringar uppstår vid sista 

omgång jämfört med första. Dock uppstår en minskning av nedböjningen som är störst längs östra 

sidan oavsett körriktning. Medelvärdet av minskningen är ca 8 %. 

Omgång 1 och 2 – Utan och med last längs mitten av bron 

Precis samma mönster fås även vid körning längs mitten av bron, med störst nedböjningar på östra 

sidan vid södergående körningar och på västra sidan vid norrgående. Differensen mellan östmax och 

västmax ligger på ca 16 % utan last och 6 % med last, som är betydligt mer än fallen ovan. 
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Figur 3-19 Illustrativ bild som visar resultatet av nedböjning från lastad omgång 
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5.3.6 Jämförelse mellan försök i oktober och maj 

 

För att se om ett likadant mönster uppstår när det gäller nedböjningen vid andra försök jämförs 

ovanstående genomgång för oktoberförsöket med försöket i maj. Här användes en annan lastbil med 

något större axellaster än i oktoberförsöket, jämför i tabell 3:4 ovan. I tabell 3:12 jämförs första 

omgång utan last och i tabell 3:13 andra omgång med last. 

Tabell 3:12 Jämförelse mellan försök oktober och maj 2007, utan last 

Nedböjning Maj; Syd Okt; Syd Diff. Syd Diff. % Maj; Norr Okt; Norr Diff. Norr Diff. % 

Läge; Givare Max [mm] Max [mm] [mm] Syd Max [mm] Max [mm] [mm] Norr 

Öst; Öst 2,64 5,60 2,96 53% 2,30 4,92 2,62 53% 

Öst; Väst 0,72 3,15 2,43 77% 1,44 3,43 1,99 58% 

Väst; Väst 3,54 4,73 1,18 25% 3,51 5,42 1,91 35% 

Väst; Öst 0,80 3,61 2,80 78% 0,52 3,03 2,51 83% 

 

Enligt tabellen ovan fås betydligt mindre nedböjningar vid samtliga körningar i maj jämfört med 

oktoberförsökets första omgång utan last. Dessutom fås ett helt annat mönster för majförsöket, i 

oktoberförsöket erhölls störst nedböjningar längs östra sidan för södergående körningar och längs 

västra sidan för norrgående. I majförsöket fås däremot störst nedböjningar längs västra sidan oavsett 

körriktning med relativt stor marginal. Differensen mellan västmax och östmax ligger på ca 25 %. 

Medelvärdet av differenserna försöken emellan ligger på 54 % som är minst vid körningar längs 

västra sidan för givare väst främst när det gäller södergående körning men mycket stora längs västra 

sidan för givare öst oavsett körriktning. 

För att få fler jämförelser med oktoberförsöket presenteras i tabell 3:13 nedan samma jämförelse 

som tabell 3:12 ovan men för andra omgång med last. 

Tabell 3:13 Jämförelse mellan försök oktober och maj 2007, med last 

Nedböjning Maj; Syd Okt; Syd Diff. Syd Diff. % Maj; Norr Okt; Norr Diff. Norr Diff. % 

Läge; Givare Max [mm] Max [mm] [mm] Syd Max [mm] Max [mm] [mm] Norr 

Öst; Öst 6,51 9,42 2,91 31% 6,04 8,61 2,57 30% 

Öst; Väst 2,92 4,61 1,68 37% 3,64 5,54 1,90 34% 

Väst; Väst 6,90 8,48 1,59 19% 7,10 9,37 2,27 24% 

Väst; Öst 1,92 5,94 4,02 68% 1,90 4,86 2,96 61% 

 

Även här fås betydligt mindre nedböjningar jämfört med oktoberförsökets andra omgång med last. 

Samt fås även här de största nedböjningarna längs västra sidan oavsett körriktning. Här ligger 

differensen mellan västmax och östmax på ca 15 %. 

Medelvärdet av differenserna mellan försöken ligger här på 38 % vilket är lägre än första omgång 

utan last. 



Analys 
 

45 
 

5.3.7 Nedböjning från försök januari 2008 

 

För att få fler jämförelser gentemot försöken ovan kontrolleras även nedböjningar från försök som 

utfördes januari 2008. Till skillnad från försöken som studerats tidigare gjordes i detta försök endast 

mätningar när lastbilen placerades längs mittfilen av bron. Liksom tidigare försök utfördes totalt tre 

omgångar, den första utan last, den andra med last och den tredje utan last igen. Varje omgång 

bestod av två södergående körningar och två norrgående.  

Detta försök skiljer sig även från tidigare när gäller mätutrustning. Förutom givare enligt tidigare 

användes även två extra givare på östra och västra sidan av bromitt för att mäta nedböjning. 

I tabell 3:14 presenteras samtliga maximala resultat från nedböjningar där resultat från två givare på 

västra respektive östra sidan av bromitt visas. De maximala nedböjningarna givarna emellan är 

markerad med fet stil, dessutom framgår differensen givarna emellan med medelvärden av 

respektive omgång samt det totala medelvärdet procentuellt av differenserna. Vidare i tabell 3:15 

visas skillnader mellan andra omgång med last och första utan last samt skillnaden mellan första och 

tredje omgång utan last liksom tidigare jämförelser ovan, men som endast presenteras i tabellform. I 

tabell 3:16 ses skillnaden mellan de extra insatta givarna och ”standardgivarna” och slutligen görs en 

jämförelse mellan detta januariförsök och oktoberförsöket som ses i tabell 3:17. 
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Tabell 3:14 Nedböjning från samtliga körningar januari 2008,från två olika givare 

Riktning Omgång 
Givare, 
max [mm]     

Givare, 
max [mm]     

    Väst Öst Differens Diff. % Väst2 Öst2 Differens Diff. % 

Utan last          

Syd 1.1 2,52 2,59 0,07 2,71% 2,79 3,00 0,21 6,88% 

Norr 1.2 2,39 2,76 0,37 13,42% 2,64 3,24 0,60 18,55% 

Syd 1.3 2,56 2,64 0,08 2,85% 2,83 3,04 0,20 6,64% 

Norr 1.4 2,31 2,78 0,47 16,90% 2,57 3,19 0,62 19,53% 

 Medel 2,45 2,69 0,25 8,97% 2,71 3,12 0,41 12,90% 

Med last          

Syd 2.1 5,15 5,08 -0,07 -1,37% 5,55 5,74 0,20 3,48% 

Norr 2.2 4,57 5,06 0,49 9,67% 5,11 5,85 0,74 12,72% 

Syd 2.3 4,72 4,80 0,07 1,53% 5,40 5,75 0,35 6,12% 

Norr 2.4 4,42 5,23 0,81 15,52% 5,02 6,01 0,99 16,45% 

 Medel 4,72 5,04 0,33 6,34% 5,27 5,84 0,57 9,69% 

Utan last          

Syd 3.1 2,60 2,77 0,17 6,11% 2,97 3,15 0,18 5,66% 

Norr 3.2 2,40 2,89 0,48 16,78% 2,62 3,29 0,67 20,26% 

Syd 3.3 2,69 2,58 -0,11 -4,13% 2,99 2,97 -0,03 -0,86% 

Norr 3.4 2,35 2,93 0,58 19,92% 2,57 3,34 0,77 23,17% 

 Medel 2,51 2,79 0,28 9,67% 2,79 3,19 0,40 12,06% 

          

Totalt Medel       8,33%       11,55% 

 

I tabell 3:14 ovan framgår det tydligt att de största nedböjningarna fås på brons östra sida oavsett 

körriktning, med mycket få undantag. I stort fås ett liknande mönster även från de extrainsatta 

givarna. Totala medelvärde av differenserna för de så kallade standardgivarna är ca 8 % och för de 

extrainsatta givarna ca 12 %. Inga större avvikelser fås med undantag i de ytterst få fall där västra 

sidan ger större nedböjning än östra. 
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Tabell 3:15 Differenser mellan med last och utan last, samt första och sista omgång båda utan last 

Differenser Omgångar [mm] % [mm] % [mm] % [mm] % 

    Väst   Öst   Väst2   Öst2   

Last - Tom          

Syd 2.1 - 1.1 2,64 51,16% 2,50 49,12% 2,75 49,60% 2,74 47,75% 

Norr 2.2 - 1.2 2,18 47,63% 2,29 45,36% 2,47 48,42% 2,62 44,73% 

Syd 2.3 - 1.3 2,16 45,73% 2,16 44,99% 2,56 47,48% 2,71 47,18% 

Norr 2.4 - 1.4 2,10 47,65% 2,44 46,78% 2,46 48,94% 2,82 46,98% 

Tom - Tom          

Syd 1.1 - 3.1 -0,08 -3,15% -0,18 -6,54% -0,18 -6,02% -0,15 -4,79% 

Norr 1.2 - 3.2 -0,01 -0,45% -0,12 -4,32% 0,02 0,59% -0,05 -1,51% 

Syd 1.3 - 3.3 -0,13 -4,67% 0,06 2,19% -0,16 -5,33% 0,07 2,27% 

Norr 1.4 - 3.4 -0,03 -1,47% -0,15 -5,05% 0,00 0,00% -0,15 -4,52% 

 

Ovan i tabell 3:15 ses att differenserna mellan lastad och olastad omgång är relativt symmetrisk för 

alla körningar. Medelvärdet av differenserna är ca 47 % för standardgivarna och de extrainsatta 

givarna. Det som är avvikande är att den sista omgången får större nedböjningar än den första, båda 

utan last, med ett medelvärde av differenser på ca 3,5 % för standardgivarna och 3 % för de 

extrainsatta givarna. Detta avviker från alla tidigare körningar gjorda i tidigare studerade försök ovan. 

Tabell 3:16 Differenser mellan extra insatta givare och standardgivare 

Riktning Omgång Differens [mm] Differens [mm] 

    Väst2-Väst Diff. % Öst2-Öst Diff. % 

Utan last      

Syd 1.1 0,28 9,95% 0,41 13,81% 

Norr 1.2 0,24 9,26% 0,47 14,64% 

Syd 1.3 0,27 9,52% 0,40 13,04% 

Norr 1.4 0,25 9,90% 0,41 12,75% 

 Medel 0,26 9,66% 0,42 13,56% 

Med last      

Syd 2.1 0,39 7,06% 0,66 11,50% 

Norr 2.2 0,54 10,63% 0,80 13,65% 

Syd 2.3 0,67 12,43% 0,95 16,51% 

Norr 2.4 0,61 12,11% 0,79 13,08% 

 Medel 0,55 10,56% 0,80 13,68% 

Utan last      

Syd 3.1 0,38 12,61% 0,38 12,19% 

Norr 3.2 0,22 8,30% 0,40 12,13% 

Syd 3.3 0,30 10,14% 0,38 12,96% 

Norr 3.4 0,22 8,55% 0,41 12,26% 

 Medel 0,28 9,90% 0,39 12,39% 
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Här i tabell 3:16 framgår skillnaden mellan de extrainsatta givarna och ”standardgivarna”. 

Skillnaderna procentuellt är mycket lika för alla körningar, utan och med last. Relativt nedböjningarna 

är skillnaderna ganska små. Det framgår tydligt att de största skillnaderna uppstår vid östra sidan, 

som också är den sida med de största nedböjningarna. 

Tabell 3:17 Skillnad mellan oktober och januariförsöket 

Riktning Okt - Jan % 

  Väst Öst 

Utan last   

Syd 40,50% 55,56% 

Norr 51,03% 29,22% 

Syd 29,18% 38,11% 

Norr 45,59% 26,85% 

Medel 41,57% 37,44% 

Med last   

Syd 22,19% 38,34% 

Norr 40,47% 18,53% 

Syd 27,01% 38,08% 

Norr 42,98% 15,31% 

Medel 33,16% 27,56% 

Utan last   

Syd 24,68% 38,71% 

Norr 46,40% 14,98% 

Syd 24,16% 35,90% 

Norr 41,19% 12,40% 

Medel 34,11% 25,50% 

 

I tabell 3:17 ovan framgår skillnaden mellan mittenkörningarna från oktoberförsöket och 

januariförsöket, trots att skillnaderna i axellaster är obefintligt, jämför i figur 3:4 ovan. Skillnaderna är 

relativt markanta och som störst under första omgång utan last med ett medelvärde på ca 42 % och 

något lägre andra omgång med last och sista utan last med medelvärden på ca 34 %. Som ses är 

också de största skillnaderna på brons västra sida vilket beror på att båda försöken gav störst 

nedböjning på östra sidan, men att oktoberförsöket fick mindre skillnad mellan östra och västra sidan 

än januariförsöket. 



Analys 
 

49 
 

 

5.3.8 Sammanställning nedböjning, maj och oktober 2007 samt januari 2008 

 

Jämförelser mellan maj och oktober 2007 

Omgång 1 – utan last 

Betydligt mindre nedböjningar fås i maj jämfört med oktober trots lastbilen är något tyngre i 

majförsöket. Ett helt annat mönster ses i majförsöket där störst nedböjningar fås i västra sidan 

oberoende av körriktning. Differensen mellan västmax och östmax ligger på ca 25 %. Medelvärdet av 

differenserna mellan försöken är ca 54 %. 

Omgång 2 – med last 

Även här fås betydligt mindre nedböjningar jämfört med oktober och de största nedböjningarna fås i 

västra sidan. Differensen mellan västmax och östmax är ca 15 % och medelvärdet av differenserna 

mellan försöken är ca 38 %, vilket i båda fall är mindre än första omgång utan last. 

Nedböjning från januari 2008 

Här placerades lastbilen endast längs mittfilen under samtliga mätningar. Dessutom installerades två 

extra givare för att mäta nedböjning i bromitt. 

Störst nedböjningar fås på brons östra sida oberoende av körriktning, med mycket få undantag. 

Differens mellan östmax och västmax är ca 8 % för standardgivarna och ca 12 % för de extrainsatta 

givarna.  

Differenser mellan lastad och olastad omgång är relativt symmetrisk, med ett medelvärde av 

differenserna på ca 47 %. Avvikande är att sista omgången utan last får större nedböjning än första 

omgången utan last med en differens på ca 3,5 %. 

De extra insatta givarna får 12 % större utslag för alla körningar jämförelsevis med 

”standardgivarna”. 

Vid jämförelse mellan mittenkörningar under oktoberförsöket och januariförsöket fås avsevärt 

mycket mindre nedböjningar under januariförsöket, detta trots att skillnader i axellasterna är 

obefintlig, se tabell 3:4. Differensen försöken emellan är 42 % i första omgång utan last och 34 % i 

andra omgång med last och sista utan last. 
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5.3.9 Första omgång: Töjning flänsar i balk utan last 

 

Till skillnad från utvärderingarna av nedböjning delas det här in i östra respektive västra sidan, där 

vardera sida jämförs söder- och norrgående körningar. I respektive diagram framgår töjningar i över- 

och underfläns, som i figur 3-20 visar körningar längs östra sidan och i figur 3-21 längs västra sidan. 

Maximala töjningar och differenser framgår i tabell 3:18 där även norr- och södergående körningar 

jämförs. Vidare jämförs i tabell 3:19 mellan sidplacering öst och väst. 

 

 

Figur 3-20 Töjningar flänsar i balkmitt, norr- och södergående riktning längs östra sidan, utan last 
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Figur 3-21 Töjningar flänsar i balkmitt, norr- och södergående riktning längs västra sidan, utan last 

 

Tabell 3:18 Resultat av töjningar i balkmitt, utan last 

Riktning Underfläns Överfläns 

Öst [µm/m] [µm/m] 

Syd 42,94 -2,51 

Norr 39,55 -2,30 

Diff 3,39 -0,21 

Diff % 8 8 

Väst     

Syd 30,86 -2,46 

Norr 27,65 -2,29 

Diff 3,22 -0,17 

Diff % 10 7 

 

Det framgår tydligt enligt diagrammen ovan och tabell 3:18 att både norr- och södergående 

körningar längs den östra sidan ger störst töjningar vilket även ses i tabell 3:19, detta beror 

naturligtvis på att töjningsgivarna är placerad på den östra balken vars c/c – avstånd till västra balken 

är 3,0 m. Störst töjningar dem emellan ger södergående körning vilket även är fallet längs den västra 

sidan. Medelvärdet för differenser mellan söder och norr för underfläns är ca 3,3 μm/m och det 

totala medelvärdet i procent för differenser i både under- och överflänsar ligger på ca 8 %, vilket 

inget av fallen har någon större avvikelse ifrån.  

Ett annat mönster som ses i diagrammen är att södergående körningar får något större töjningar vid 

brons första halva jämfört med andra, medan norrgående körningar får något större töjningar vid 

brons andra halva. D.v.s. att brons norra halva får något större töjningar än den södra, oavsett 

riktning och sidplacering. Detta märks dock tydligast för södergående och i underfläns. 
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Tabell 3:19 Skillnad mellan körning längs östra och västra sidan 

Diff. Öst - Väst Underfläns Underfläns Överfläns Överfläns 

Riktning [μm/m] [%] [μm/m] [%] 

Syd 12,07 28,1% -0,05 1,8% 

Norr 11,90 30,1% -0,004 0,2% 

 

I tabell 3:19 ovan ses att differensen för underfläns mellan öst och väst är mycket lika för båda 

riktningar, även för överfläns mellan öst och väst, däremot fås en betydligt större procentuell skillnad 

mellan underflänsarna än överflänsarna. 

 

5.3.10 Andra omgång: Töjning flänsar i balk med last 

 

Här delas töjningar in, orsakade av lastbil med last, på samma sätt som första omgång ovan. I figur 3-

22 presenteras körningar längs östra sidan och i figur 3-23 körningar längs västra sidan. Jämförelser 

och dess maximala nedböjningar ses i tabell 3:20. Vidare framgår i tabell 3:21 differenser mellan 

placering öst och väst. 

Avslutningsvis liksom för fallen med nedböjningar jämförs denna omgång med den första med tom 

last för att se hur mycket töjningarna har ökat på grund av ökad belastning och om ökningen är 

symmetrisk. Denna jämförelse illustreras i figur 3-24 och 3-25 vars differenser omgångarna emellan 

presenteras i tabell 3:22. 

 

Figur 3-22 Töjningar flänsar i balkmitt, norr- och södergående riktning längs östra sidan, med last 
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Figur 3-23 Töjningar flänsar i balkmitt, norr- och södergående riktning längs västra sidan, med last 

 

Tabell 3:20 Resultat av töjningar i balkmitt, med last 

Riktning Underfläns Överfläns 

Öst [µm/m]       [µm/m]       

Syd 75,85 -4,36 

Norr 73,79 -3,33 

Diff 2,06 -1,03 

Diff % 3 24 

Väst     

Syd 51,42 -4,85 

Norr 45,58 -4,48 

Diff 5,84 -0,37 

Diff % 11 8 

 

Här syns ännu tydligare att de största töjningarna fås längs östra sidan, vilket ses närmare i tabell 

3:21 nedan. Även här fås största töjningarna i södergående körning oavsett sidplacering. 

Medelvärdet av differenserna för underflänsar är ca 4,0 μm/m, vilket är något större jämfört med 

första omgång. Men detta beror endast på differensen längs västra sidan som är större än första 

omgång medan längs östra sidan är mindre än första omgång. Som ses i tabell 3:20 fås en mycket 

liten procentuell skillnad för östlig placering, endast 3 %. Däremot ger östlig körning den största 

procentuella skillnaden i överfläns som är hela 24 %. Medelvärdet av differensen för över- och 

underfläns ligger på ca 11,5 %. 

Samma mönster ses här som första omgång med tom last, om än ännu tydligare där de största 

töjningarna fås längs brons norra halva oavsett riktning och sidplacering. 
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Tabell 3:21 Skillnad mellan körning längs västra och östra sidan, med last 

Diff. Öst - Väst Underfläns Underfläns Överfläns Överfläns 

Riktning [μm/m] [%] [μm/m] [%] 

Syd 24,43 32,2% 0,49 -11,2% 

Norr 28,21 38,2% 1,154 -23,8% 

 

Tydliga differenser ses mellan öst och väst när det gäller underflänsen, vilka är mer än dubbelt så 

stora jämfört med första omgång. Något som avviker helt från alla tidigare fall är överflänsen som får 

större tryck när lastbilen åker längs västra sidan, alltså större tryck sidan motsatt givaren. Skillnaden 

är också förutom motsatt mycket större för överfläns i denna omgång jämfört med första. 

Skillnaden mellan tom och lastad omgång framgår nedan i figur 3-24 östra och figur 3-25 västra 

körningar där endast töjningar i underfläns tas med, samt i tabell 3:22 jämförs dessa omgångar. 

 

 

Figur 3-24 Skillnad i töjningar balkmitt, längs östra sidan, mellan andra omgång med last och första 

utan last 
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Figur 3-25 Skillnad i töjningar balkmitt, längs västra sidan, mellan andra omgång med last och första 

utan last 

 

Tabell 3:22 Resultat av skillnad för töjningar balkmitt, mellan med och utan last 

Töjning Tom; Syd Last; Syd Diff. Syd Diff. % Tom; Norr Last; Norr Diff. Norr Diff. % 

Läge *μm/m+ *μm/m+ *μm/m+ Syd *μm/m+ *μm/m+ *μm/m+ Norr 

 Öst 42,94 75,85 32,91 43% 39,55 73,79 34,24 46% 

 Väst 30,86 51,42 20,56 40% 27,65 45,58 17,94 39% 

 

I diagrammen ovan som jämför tom och lastad omgång ses tydligt att liknande mönster fås, där norra 

brosidan får störst töjning. Differensen är i stort lika för alla körningar vars medelvärde är ca 42 %. 

Största differensen fås i den riktning som har den näst största töjningen i båda omgångar, i 

norrgående riktning längs östra sidan. 

 

5.3.11 Tredje omgång: Töjningar i balk utan last som jämförs med första omgång 

  

Liksom vid fallet för nedböjning jämförs även här omgångarna tom last emellan, för att se om 

tidigare belastningar orsakat plastiska deformationer i omkringliggande jord och därmed inverkat på 

töjningarna. I figur 3-26 jämförs östra sidan och i figur 3-27 den västra, i tabell 3:23 framgår 

skillnaderna av maximala töjningar.  

När jämförelser görs i diagrammen tas endast töjningar från underflänsar med, samt vid läge öst 

endast södergående riktning och läge väst endast norrgående. Skillnaderna i överfläns omgångarna 

emellan ses endast i tabellform, se tabell 3:24. 
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Figur 3-26 Skillnad mellan töjningar underfläns balkmitt, första och sista omgång båda utan last, 

södergående körning läge öst 

 

 

Figur 3-27 Skillnad mellan töjningar underfläns balkmitt, första och sista omgång båda utan last, 

norrgående körning läge väst 
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Tabell 3:23 Resultat av skillnaden för töjning i underfläns i balkmitt, mellan första och sista omgång, 

båda utan last 

Töjning Omg1; Syd Omg3; Syd Diff. Syd Diff. % Omg1; Norr Omg3; Norr Diff. Norr Diff. % 

Läge *μm/m+ *μm/m+ *μm/m+ Syd *μm/m+ *μm/m+ *μm/m+ Norr 

 Öst 42,94 40,87 2,07 5% 39,55 36,27 3,28 8% 

 Väst 30,86 28,99 1,88 6% 27,65 25,81 1,84 7% 

 

Skillnaderna omgångarna emellan är mycket små, men dock med en viss skillnad som tyder på att 

tidigare belastningar gett påverkan. Största skillnaden procentuellt är längs västra sidan för 

södergående och längs östra för norrgående riktning. Skillnaderna är mycket symmetriska vilket var 

väntat och tyder på att mätningarna gått rätt till. Medelvärdet av differensen längs östra sidan är 2,7 

μm/m och längs västra sidan 1,9 μm/m. 

Tabell 3:24 Resultat av skillnaden för töjning i överfläns i balkmitt, mellan första och sista omgång, 

båda utan last 

Överfläns Omg1; Syd Omg3; Syd Diff. Syd Diff. % Omg1; Norr Omg3; Norr Diff. Norr Diff. % 

Läge *μm/m+ *μm/m+ *μm/m+ Syd *μm/m+ *μm/m+ *μm/m+ Norr 

 Öst -2,51 -2,34 -0,17 7% -2,30 -2,73 0,43 -19% 

 Väst -2,46 -2,11 -0,35 14% -2,29 -2,38 0,09 -4% 

 

I tabell 3:24 ses skillnaderna i överfläns omgångarna emellan. Under tredje och sista omgången fås 

större töjningar i överfläns från norrgående körning vid båda sidor, vilket avviker från alla tidigare 

fall. Som dessutom är större i sista än första omgång, vilket är avvikande. 



Analys 
 

58 
 

 

5.3.12 Sammanställning töjningar i balk 

 

Omgång 1 – Utan last 

Töjningsgivarna är endast placerade på den östra balken. Södergående körning ger störst töjningar 

oavsett sidplacering. Medelvärdet av differenser mellan söder- och norrgående körningar ligger på ca 

8,3 %, som är relativt lika för alla placeringar.  

Brons norra halva får störst töjningar oavsett riktning och sidplacering. 

Omgång 2 – Med last 

Samma mönster ses här som för första omgång med tom last, om än ännu tydligare där de största 

töjningarna fås längs brons norra hälft oavsett riktning och sidplacering. 

Även här fås största töjningarna vid södergående körningar. Medelvärdet av differenser mellan 

söder- och norrgående körningar ligger på 11,5 %, men där differenserna är mycket mer utspridda. 

Vid differenser mellan öst och väst ger givaren i överfläns ett större utslag vid västlig körning, alltså 

större tryck i överfläns när lastbilen kör längs den västra sidan, observera att givarna endast är 

placerade i den östra balken. 

Skillnader mellan omgång med last och utan last visar en tydlig symmetri. Medelvärdet av differenser 

längs östra sidan ligger på ca 34 μm/m och längs västra sidan på ca 19 μm/m.  

Omgång 3 – Utan last som jämförs med omgång 1 

Små skillnader uppstår mellan första omgång utan last och sista utan last. Men en viss skillnad i form 

av en minskning i sista omgång tyder på att tidigare belastningar har haft påverkan. Största 

skillnaden är längs västra sida för södergående och den östra sidan för norrgående. För övrigt så 

framgår det att skillnaderna uppvisar symmetri. 

Det som kan tyckas avvikande är att i överfläns fås större töjningar under sista omgång vid 

norrgående körningar som dessutom är större än första omgång utan last. 
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5.3.13 Första omgång: Töjningar pålar nivå 1 utan last 

 

Här studeras första omgång utan last där respektive diagram indelas med respektive påle, i figur 3-28 

och 3-29 ses södra pålens töjningar och i figur 3-30 och 3-31 norra pålens töjningar. Varje diagram 

innehåller både norr- och södergående körningar och ett diagram presenteras för varje sidplacering. I 

tabell 3:25 framgår maximala töjningar och differenser. 

Observera att i samtliga diagram står S1 för södra pålen nivå 1 och N1 för norra pålen nivå 1. 

 

 

Figur 3-28 Töjning påle söder nivå 1, norr- och södergående körning längs östra sidan, utan last 
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Figur 3-29 Töjning påle söder nivå 1, norr- och södergående körning längs västra sidan, utan last 

 

 

Figur 3-30 Töjning påle norr nivå 1, norr- och södergående körning längs östra sidan, utan last 
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Figur 3-31 Töjning påle norr nivå 1, norr- och södergående körning längs västra sidan, utan last 
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Tabell 3:25 Resultat av töjningar i norr och söder påle, från samtliga körningar utan last 

Riktning S1 N1 Diff. N1-S1 

Öst [µm/m]       [µm/m]       [µm/m]       

Syd 52,19 65,34 13,15 

Norr 49,67 57,81 8,14 

Differens 2,51 7,53   

Differens % 5 12   

Väst       

Syd 54,87 65,09 10,22 

Norr 57,95 65,19 7,25 

Differens -3,08 -0,10   

Differens % -6 0   

Diff. Väst – Öst       

Syd 2,68 -0,25  

Norr 8,27 7,38  

  

Som framgår i figur 3-28 läge öst får södra pålen nästan samma mönster oavsett körriktning, med 

nästan lika stora töjningar längs brons södra sida. Däremot vad som ses i figur 3-29 läge väst får 

södra pålen större töjningar längs brons södra sida vid norrgående körning. 

Tvärtom fås när norra pålen studeras, som ses i figur 3-30 läge öst fås större töjningar längs brons 

norra sida vid södergående körningar jämfört med norrgående. Medans som ses i figur 3-31 läge väst 

nästan lika töjningar oavsett körriktning längs brons norra sida.  

Jämför figur 3-31 läge väst norra pålen med figur 3-28 läge öst södra pålen som i stort får samma 

beteende, liksom figur 3-30 läge öst norra pålen med figur 3-29 läge väst södra pålen. 

Enligt tabell 3:25 och jämförelser diagrammen ovan emellan ses att de största töjningarna fås i den 

norra pålen, ganska markanta skillnader för alla körningar, främst södergående riktning. Vid 

jämförelser mellan västra och östra sidan fås de största töjningarna från västra sidan utom i ett fall 

som avviker från de övriga, där norra pålen får något större töjning vid södergående körning längs 

östra sidan, vilket framgår längst ner i tabell 3:25. 

 

5.3.14 Andra omgång: Töjningar pålar nivå 1 med last 

 

Samtliga indelningar för utvärdering görs här med lastade försök liksom ovan för första omgång. I 

figur 3-32 och 3-33 ses töjningar i södra pålen och i figur 3-34 och 3-35 töjningar i norra pålen. I tabell 

3:26 framgår samtliga maximala töjningar och differenser. Vid utvärdering av diagrammen kommer 

en jämförelse göras stegvis med första omgång utan last. 

Slutligen i tabell 3:27 ses en jämförelse med första omgång med maximala töjningar och differenser. 
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Figur 3-32 Töjning påle söder nivå 1, norr- och södergående körning längs östra sidan, med last 

 

Figur 3-33 Töjning påle söder nivå 1, norr- och södergående körning längs västra sidan, med last 
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Figur 3-34 Töjning påle norr nivå 1, norr- och södergående körning längs östra sidan, med last 

 

Figur 3-35 Töjning påle norr nivå 1, norr- och södergående körning längs västra sidan, med last 

När diagrammen ovan från lastade omgångar studeras ses ett något annorlunda mönster jämfört 

med första omgång utan last. Nedan görs stegvis en jämförelse mellan första och denna omgång. 

Södra pålen, körning längs östra sidan 

I första omgång utan last fås nästan lika stora töjningar oavsett körriktning längs brons södra halva.  

I denna omgång lastad fås större töjningar vid norrgående körning längs södra halvan än 

södergående, jämför figur 3-28 och här 3-32. 
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Södra pålen, körning längs västra sidan 

I första omgång utan last fås större töjningar vid norrgående körning än södergående vid brons södra 

halva.  

Även i denna omgång lastad fås större töjningar vid norrgående körning längs brons södra halva, 

liknande mönster som första omgång utan last, jämför figur 3-29 och här 3-33. 

Norra pålen, körning längs östra sidan  

I första omgång utan last fås större töjningar vid södergående körning längs brons norra halva än 

norrgående.  

I denna omgång lastad fås nästan lika stora töjningar oavsett riktning längs brons norra halva, jämför 

figur 3-30 och här 3-34. 

Norra pålen, körning längs västra sidan  

I första omgång utan last fås nästan lika stora töjningar oavsett körriktning längs brons norra halva.  

I denna omgång lastad fås något större töjningar vid södergående körning vid brons norra halva än 

norrgående, jämför figur 3-31 och här 3-35. 

Tabell 3:26 Resultat av töjningar i norr och söder påle, från samtliga körningar med last 

Riktning S1 N1 Diff. N1 - S1   

Öst [µm/m]       [µm/m]       [µm/m]       

Syd 71,95 90,24 18,29 

Norr 77,66 88,00 10,35 

Differens -5,70 2,24   

Differens % -8 2   

Väst       

Syd 85,26 101,03 15,77 

Norr 92,64 95,96 3,31 

Differens -7,38 5,08   

Differens % -9 5   

Diff. Väst – Öst       

Syd 13,31 10,79  

Norr 14,99 7,96  

 

I tabell 3:26 ses, som tidigare i första omgång, att norra pålen får de största töjningarna och i detta 

fall fås de största töjningarna längs västra sidan i samtliga körningar, till skillnad från första 

omgången där avvikande var att töjningar i norra pålen var större vid södergående östlig körning. 

Nedan i tabell 3:27 jämförs första och denna omgång med maximala töjningar och differenser. 
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Tabell 3:27 Differenser töjningar pålar, mellan andra omgång med last och första utan last  

Last - Tom  S1 S1 N1 N1 

Öst [µm/m]       % [µm/m]       % 

Syd 19,77 27% 24,90 28% 

Norr 27,98 36% 30,19 34% 

Väst         

Syd 30,39 36% 35,94 36% 

Norr 34,70 37% 30,77 32% 

 

Vid jämförelsen omgångarna emellan ses ett relativt symmetriskt mönster av ökningen för alla 

körningar, där medelvärdet är ca 33 %, vilket ingen körning har någon större avvikelse ifrån.  
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5.3.15 Tredje omgång: Töjningar pålar utan last som jämförs med första omgång 

 

Liksom för tidigare utvärderingar jämförs här den sista omgång utan last med första utan last, för att 

se hur mycket potentiella deformationer från tidigare belastningar påverkar töjningar i pålar. I figur 

3-36 jämförs södra pålen vid södergående östliga körningar och i figur 3-37 norra pålen vid 

norrgående västliga körningar. I tabell 3:28 framgår differenserna mellan första och sista omgång 

utan last. 

 

Figur 3-36 Töjningar i påle söder, södergående körning läge öst, första omgång som jämförs med 

sista båda utan last 

 

Figur 3-37 Töjningar i påle norr, norrgående körning läge väst, första omgång som jämförs med sista 

båda utan last 
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Tabell 3:28 Differenser töjningar i pålar mellan första och sista omgång, båda utan last 

Omg1 - 
Omg3 S1 S1 N1 N1 

Öst [µm/m]       % [µm/m]       % 

Syd 10,63 20% 12,40 19% 

Norr 5,20 10% 8,56 15% 

Väst         

Syd 6,38 12% 5,93 9% 

Norr 6,34 11% 8,39 13% 

 

Ganska markanta skillnader förekommer omgångarna utan last emellan och i första diagrammet, 

figur 3-36, ses en ganska jämn skillnad över hela spannet. I andra diagrammet, figur 3-37, ses den 

största skillnaden i första halvan, d v s södra brohalvan. I tabell 3:28 ses att de största differenserna 

uppträder vid södergående körningar längs östra sidan, för båda pålarna. Medelvärdet av 

differenserna ligger på ca 14 %. 

 

 

5.3.16 Sammanställnig töjningar i pålar 

 

Omgång 1 – Utan last 

Södra pålen får störst töjningar längs västra sidan vid norrgående körningar. Medan norra pålen får 

störst töjningar längs östra sidan vid södergående körningar, som dock längs västra sidan är nästan 

lika stora i båda riktningar. 

Största töjningarna pålarna emellan sker i den norra pålen vid samtliga körningar, främst när det 

gäller södergående riktning.  

Vid jämförelse mellan västra och östra sidan fås de största töjningarna från västra sidan utom i ett 

fall som avviker från de övriga, där norra pålen får något större töjningar vid södergående körning 

längs östra sidan. Notera att töjningsgivarna är placerade i de västra yttersta pålarna på båda sidor. 

Omgång 2 – Med last 

Ett något annorlunda mönster ses här vid jämförelse med första omgången. Här fås något större 

töjningar i södra pålen vid brons södra halva från körningar längs östra sidan i norrgående riktning 

liksom längs västra sidan. 

I norra pålen längs östra sidan fås nästan lika stora töjningar oavsett riktning, medan längs den västra 

sidan fås något större töjningar från södergående körning vid brons norra halva än norrgående. 

Vid jämförelser mellan södra och norra pålen får den norra störst töjningar. Västra sidan ger störst 

töjningar i båda pålar oavsett riktning. 
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Vid jämförelse med första omgången utan last fås ett relativt symmetriskt mönster med ett 

medelvärde av differenserna på ca 33 %. 

Omgång 3 – Utan last som jämförs med omgång 1 

Relativt markanta skillnader ses vid jämförelse mellan första och sista omgång utan laster, dock med 

en tydlig symmetri med ett medelvärde av differenser på ca 14 %. Största differenserna uppstår vid 

södergående körningar längs östra sidan. 

Skillnader mellan norr och söder påle 

 Nedan i tabell 3:29 presenteras skillnaderna mellan södra och norra pålen för alla körningar längs 

västra och östra sidan och i tabell 3:30 för körningar längs mittfilen i samtliga omgångar. 

Tabell 3:29 Östra och västra sidan Tabell 3:30 Mittenfilen 

  

 

 

 

Riktning Omgång N1-S1 

   Diff. % 

Utan last   

Syd,Öst 1.3 20,13% 

Syd,Väst 1.5 15,70% 

Norr,Öst 1.6 14,08% 

Norr,Väst 1.4 11,12% 

 Medel 15,26% 

Med last   

Syd,Öst 2.3 20,27% 

Syd,Väst 2.5 15,61% 

Norr,Öst 2.6 11,76% 

Norr,Väst 2.4 3,45% 

 Medel 12,77% 

Utan last   

Syd,Öst 3.3 21,51% 

Syd,Väst 3.5 18,04% 

Norr,Öst 3.6 9,70% 

Norr,Väst 3.4 9,15% 

 Medel 14,60% 

   

Totalt Medel 14,21% 

Riktning Omgång N1-S1 

    Diff. % 

Utan last   

Syd 1.1 14,80% 

Norr 1.2 14,47% 

Syd 1.7 16,10% 

Norr 1.8 11,93% 

 Medel 14,32% 

Med last   

Syd 2.1 14,64% 

Norr 2.2 6,60% 

Syd 2.7 17,06% 

Norr 2.8 6,13% 

 Medel 11,11% 

Utan last   

Syd 3.1 21,42% 

Norr 3.2 10,20% 

Syd 3.7 50,00% 

Norr 3.8 8,83% 

 Medel 13,48% 

   

Totalt Medel 12,97% 



Analys 
 

70 
 

 

5.3.17 Töjningar i pålar jämförs, oktober 2007 med maj 2007 och januari 2008 

 

Ytterligare undersökningar görs vad gäller töjningar i nivå 1 på pålar. Nedan kontrolleras först 

körningarna längs östra och västra sidan från försöket i maj 2007, där samtliga töjningar från 

respektive omgång visas, differenser omgångarna emellan samt skillnaden mellan majförsöket och 

oktoberförsöket 2007. Nedan visas detta i tabell 3:37, 3:38 och 3:39. 

Tabell 3:37 Töjningar i pålar maj 2007 

Riktning Omgång Givare, max [μm/m]     

    S1 N1 Differens Diff. % 

Utan last      

Syd,Öst 1.3 42,31 47,82 5,52 11,54% 

Syd,Väst 1.5 48,02 54,11 6,09 11,25% 

Norr,Öst 1.6 41,67 42,64 0,97 2,28% 

Norr,Väst 1.4 51,15 50,88 -0,27 -0,53% 

 Medel 45,79 48,86 3,08 6,13% 

Med last      

Syd,Öst 2.3 73,78 85,20 11,43 13,41% 

Syd,Väst 2.5 89,10 99,02 9,92 10,02% 

Norr,Öst 2.6 79,42 80,66 1,24 1,54% 

Norr,Väst 2.4 89,48 91,54 2,06 2,25% 

 Medel 82,94 89,11 6,16 6,80% 

Utan last      

Syd,Öst 3.3 41,40 48,00 6,59 13,74% 

Syd,Väst 3.5 48,93 50,80 1,88 3,70% 

Norr,Öst 3.6 42,70 43,49 0,79 1,81% 

Norr,Väst 3.4 51,44 51,11 -0,33 -0,65% 

 Medel 46,12 48,35 2,23 4,65% 

      

Totalt Medel       5,86% 

 

I tabell 3:37 framgår att störst töjningar fås i norra pålen förutom enstaka undantag men där är det 

mycket liten skillnad. Totala medelvärdet av differenser är cirka 6 % vilket är betydligt mindre än 

differenserna i oktober som ligger på 13 % vid körningar längs mittfilen. 
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Tabell 3:38 Differenser töjningar i pålar mellan omgångar maj 2007 

Differenser Omgångar [μm/m] % [μm/m] % 

    Väst   Öst   

Last - Tom      

Syd 2.3-1.3 31,47 42,66% 37,38 43,87% 

Norr 2.5-1.5 41,08 46,11% 44,91 45,36% 

Syd 2.6-1.6 37,75 47,53% 38,02 47,13% 

Norr 2.4 - 1.4 38,34 42,84% 40,67 44,42% 

Tom - Tom      

Syd 1.3-3.3 0,90 2,18% -0,17 -0,36% 

Norr 1.5-3.5 -0,90 -1,85% 3,30 6,50% 

Syd 1.6-3.6 -1,03 -2,42% -0,84 -1,94% 

Norr 1.4 - 3.4 -0,29 -0,57% -0,23 -0,45% 

 

Skillnaderna mellan lastad och olastad omgång är cirka 45 % vilket är en större skillnad än för 

oktoberförsökets som är cirka 33 %. Det som avviker här är skillnaderna mellan första och sista 

omgång, båda utan last, där de flesta körningarna får en högre töjning vid sista försöket, vilket kan 

jämföras med oktoberförsöket där första omgången har cirka 14 % större töjningar än sista 

omgången.  

Tabell 3:39 Skillnader avseende töjningar i pålar mellan oktober och maj 2007 

Omgång Oktober Maj   Oktober Maj   

[μm/m] S1 S1 Diff. S1 % N1 N1 Diff. N1 % 

Utan last       

1.3 52,19 42,31 18,93% 65,34 47,82 26,81% 

1.5 54,87 48,02 12,48% 65,09 54,11 16,87% 

1.6 49,67 41,67 16,11% 57,81 42,64 26,24% 

1.4 57,95 51,15 11,73% 65,19 50,88 21,96% 

Medel 53,67 45,79 14,81% 63,36 48,86 22,97% 

Med last             

2.3 71,95 73,78 -2,54% 90,24 85,20 5,58% 

2.5 85,26 89,10 -4,50% 101,03 99,02 2,00% 

2.6 77,66 79,42 -2,27% 88,00 80,66 8,34% 

2.4 92,64 89,48 3,41% 95,96 91,54 4,60% 

Medel 81,88 82,94 -1,47% 93,81 89,11 5,13% 

Utan last             

3.3 41,56 41,40 0,37% 52,94 48,00 9,35% 

3.5 48,49 48,93 -0,90% 59,16 50,80 14,13% 

3.6 44,47 42,70 3,97% 49,25 43,49 11,70% 

3.4 51,61 51,44 0,33% 56,80 51,11 10,03% 

Medel 46,53 46,12 0,94% 54,54 48,35 11,30% 
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Här i tabell 3:39 ses att första omgång ger betydligt större töjningar i oktoberförsöket jämfört med 

försöket i maj, speciellt i norra pålen. Däremot fås större töjningar från maj i södra pålen lastad 

omgång och norra pålen endast något större töjningar i oktober. Nästan samma mönster fås under 

sista omgång där södra pålen har mycket lika töjningar försöken emellan och norra pålen något 

större under oktoberförsöket. 

Vidare kontrolleras även töjningarna i nivå 1 på pålarna från körningar under försöket januari 2008. 

Resultaten presenteras på samma sätt som ovan och jämförs även med försöket vad gäller körningar 

längs mittenfilen i oktober 2007. Detta därför att endast körningar längs mittfilen gjordes under 

försöket i januari 2008. Samtliga ovan beskrivna mätdata går att se i tabell 3:40, 3:41 och 3:42. 

Tabell 3:40 Töjningar i pålar januari 2008 

Riktning Omgång Givare, max μm/m     

    S1 N1 Differens Diff. % 

Utan last      

Syd 1.1 23,97 23,45 -0,52 -2,21% 

Norr 1.2 22,38 23,47 1,09 4,64% 

Syd 1.3 22,67 22,82 0,15 0,64% 

Norr 1.4 21,35 22,85 1,49 6,54% 

 Medel 22,59 23,15 0,55 2,40% 

Med last      

Syd 2.1 49,40 49,17 -0,23 -0,46% 

Norr 2.2 43,57 46,26 2,69 5,82% 

Syd 2.3 45,66 46,26 0,59 1,28% 

Norr 2.4 42,52 46,04 3,51 7,63% 

 Medel 45,29 46,93 1,64 3,57% 

Utan last      

Syd 3.1 24,70 26,20 1,50 5,72% 

Norr 3.2 22,05 23,71 1,66 7,01% 

Syd 3.3 23,71 24,22 0,51 2,12% 

Norr 3.4 22,07 23,52 1,44 6,14% 

 Medel 23,13 24,41 1,28 5,25% 

      

Totalt Medel       3,74% 
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Tabell 3:41 Differenser töjningar i pålar mellan omgångar januari 2008 

Differenser Omgångar μm/m % μm/m % 

    Väst   Öst   

Last - Tom      

Syd 2.1 - 1.1 25,43 51,48% 25,73 52,31% 

Norr 2.2 - 1.2 21,19 48,64% 22,79 49,27% 

Syd 2.3 - 1.3 22,99 50,35% 23,44 50,67% 

Norr 2.4 - 1.4 21,17 49,79% 23,19 50,38% 

Tom - Tom      

Syd 1.1 - 3.1 -0,73 -2,97% -2,75 -10,50% 

Norr 1.2 - 3.2 0,33 1,50% -0,24 -1,02% 

Syd 1.3 - 3.3 -1,03 -4,35% -1,40 -5,77% 

Norr 1.4 - 3.4 -0,72 -3,27% -0,67 -2,85% 

 

Tabell 3:42 Skillnader töjningar i pålar mellan oktober 2007 och januari 2008 

Omgång Oktober 08-jan   Oktober 08-jan   

[μm/m] S1 S1 Diff. S1 % N1 N1 Diff. N1 % 

Utan last       

1.3 67,85 23,97 64,68% 79,63 23,45 70,55% 

1.5 59,69 22,38 62,51% 69,79 23,47 66,37% 

1.6 50,53 22,67 55,13% 60,22 22,82 62,11% 

1.4 51,01 21,35 58,14% 57,91 22,85 60,55% 

Medel 57,27 22,59 60,11% 66,89 23,15 64,90% 

Med last             

2.3 85,11 49,40 41,96% 99,71 49,17 50,68% 

2.5 85,19 43,57 48,86% 91,21 46,26 49,28% 

2.6 78,70 45,66 41,98% 94,89 46,26 51,25% 

2.4 86,73 42,52 50,97% 92,39 46,04 50,17% 

Medel 83,94 45,29 45,94% 94,55 46,93 50,35% 

Utan last             

3.3 45,49 24,70 45,70% 57,89 26,20 54,74% 

3.5 48,96 22,05 54,96% 54,52 23,71 56,50% 

3.6 0,03 23,71 --- 0,05 24,22 --- 

3.4 45,20 22,07 51,17% 49,58 23,52 52,57% 

Medel 46,55 22,94 50,61% 54,00 24,48 54,61% 
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5.3.18 Eventuella samband mellan nedböjning och töjningar oktober 2007 

 

Ett sätt att jämföra och hitta samband mellan nedböjning, töjningar i balkmitt och pålar är att titta på 

den procentuella ökningen som uppstår när last läggs på för respektive deformation och jämföra 

ökningen. I tabell 3:31 ses en jämförelse mellan dessa ökningar som gäller försöket i oktober månad 

2007. 

Tabell 3:31 Jämförelse mellan procentuell ökning av olika deformationer 

Riktning Syd   Norr   Medel 

Läge Öst Väst Öst Väst   

Nedböjning           

Öst 40,5% 44,3% 42,9% 42,2% 42,5% 

Väst 31,6% 39,3% 38,1% 37,7% 36,6% 

Töjningar           

Balkmitt 43,4% 40,0% 46,4% 39,3% 42,3% 

Påle Norr 27,6% 35,6% 34,3% 32,1% 32,4% 

Påle Syd 27,5% 35,6% 36,0% 37,5% 34,2% 

            

Medel 34,1% 39,0% 39,5% 37,7% 37,6% 

 

I tabell 3:31 ses att nedböjning och töjning i balkmitt är mycket lika vad gäller procentuell ökning av 

last, jämförelsen bör göras mellan töjning i balkmitt och nedböjning i östra givaren eftersom 

töjningsgivarna endast mäter östra balken. Då blir medelvärdet ca 42 % vilket är mycket 

överensstämmande. Den procentuella ökningen av töjningarna i pålarna är lägre än övriga 

deformationer främst när det gäller södergående körningar längs östra sidan. Att just östra sidan för 

pålar vid södergående körning har minst ökning torde främst bero på att mätningar endast görs i den 

västra yttersta pålen. Dock är det något avvikande vid mätningar från norrgående körning när det 

gäller norra den pålen som får större procentuell ökning vid östlig körning. 

Vid jämförelse mellan pålarna och övriga deformationer bör töjningsökningar i balkmitt vid körningar 

längs östra sidan och nedböjningsökningar vid körningar längs västra sidan beaktas för att ge den 

bästa överensstämmande bilden. En förklaring till varför pålarna får en mindre ökning skulle kunna 

vara att plasticitet sker i omkringliggande jord efter första belastningen utan last som orsakar en liten 

uppspänning i pålarna. En plasticitet som endast torde uppträda vid kortare tidsperspektiv. I tabell 

3:32 ses skillnaden av maximala töjningar mellan balkmitt och pålar i första omgång utan last som 

kan dras parallellt till jämförelsen ovan. 
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Tabell 3:32 Skillnaden mellan maximala töjningar av balkmitt och pålar  

Riktning Syd   Norr   

Läge Öst Väst Öst Väst 

Töjningar [µm/m]       [µm/m]       [µm/m]       [µm/m]       

Balkmitt 42,9 30,9 39,5 27,6 

Påle Norr 65,3 65,1 57,8 65,2 

Påle Syd 52,2 54,9 49,7 57,9 

Differenser         

Riktning Syd   Norr Medel 

Diff. Påle Norr 22,2   25,6 23,9 

% 34,0%   39,3% 36,7% 

Diff. Påle Syd 11,9   18,4 15,2 

% 21,7%   31,7% 26,7% 

 

Ovan i tabell 3:32 där maximala töjningar i balkmitt och pålar ses, framgår även differensen mellan 

respektive påle (norr, syd) och balkmitt. Som nämndes ovan är töjningsgivare placerade endast på 

den östra balken och endast på de västra yttersta pålarna. Med hänsyn till detta beräknas 

differenserna mellan pålens töjningar från körning längs västra sidan och balkens töjningar från 

körning längs östra sidan men i samma körriktning. Störst skillnader ger norra pålen men som enligt 

tabell 3:31 fick minst procentuell ökning mellan första omgång utan last och andra med last, notera 

att maximala töjningarna denna tabell 3:32 endast gäller första omgång utan last. En slutsats till 

detta skulle kunna vara att större töjningar orsakar större plastiska deformationer, när det gäller den 

omkringliggande jorden runt pålarna.  

Även en jämförelse mellan första och sista omgång görs, se tabell 3:33, där den procentuella 

skillnaden omgångarna emellan presenteras, båda utan last, för respektive deformation.  

Tabell 3:33 Procentuell skillnad mellan omgångarna utan last för respektive deformation 

Riktning Syd   Norr   

Läge Öst Väst Öst Väst 

Nedböjning 9,2% 4,7% 11,4% 6,8% 

Töjningar         

Balkmitt 4,8% 6,1% 8,3% 6,7% 

Påle Norr 19,0% 9,1% 14,8% 12,9% 

Påle Syd 20,4% 11,6% 14,8% 12,9% 

          

Medel 13,3% 7,9% 12,3% 9,8% 

 

Det framgår tydligt att största skillnaden uppstår i töjningar i pålar vilket tyder på att en plastisk 

deformation i omkringliggande jord inträffat. 
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5.3.18.1 Kontroll av inspänningsgrad 

 

För att ytterligare styrka teorin om att plastiska deformationer uppstår kontrolleras 

inspänningsgraden vid respektive omgång. Först kontrolleras inspänningsgraden med avseende på 

nedböjning och sedan med avseende på rotationen. 

Inspänningsgrad med avseende på nedböjning 

Nedan redogörs hur handberäkningen utförs där tröghetsmomentet beräknas först. 

Totalt delas tre snitt av stålbalken in på grund av varierande höjd flänsbredd och tjocklek. Därför 

beräknas tröghetsmomentet för varje snitt för sig och vägs sedan enligt: 

333

332211
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Ovanstående beräkningar utfördes enligt tabell 3:34, där även längderna för de olika delarna med 

mått på flänsar och liv. 



Analys 
 

77 
 

Tabell 3:34 Underlag för och utförda beräkningar av tröghetsmomentet 

    mm mm mm
2
 mm mm

3
 mm

4
 

   b t A e Ae I (Halva) 

Betong  358,7302 275,2124 98726,98 -137,606 -1,4E+07 9884940685 

Stål Nr1             
  Öf1 500 25 12500 12,5 156250 928055550 
  Liv1 1059 13 13767 554,5 7633802 2672446011 
  Uf1 800 36 28800 1102 31737600 2,571E+10 

  Summa     153794   25942207   

  etp 168,6815 mm      

  I1 0,078392 m
4
 (hela)     

  L1 0,42 m         

  Nr2 mm mm         

  Öf2 500 25 12500 12,5 156250 928055550 
  Liv2 1220 13 15860 635 10071100 4071950124 
  Uf2 800 36 28800 1263 36374400 3,5112E+10 

  Summa     155887   46700477   

  etp 299,5791 mm      

  I2 0,099994 m
4
 (hela)     

  L2 10,58 m         

  Nr3 mm mm         

  Öf3 600 25 15000 12,5 187500 989037238 
  Liv3 1212 11 13332 631 8412492 3472706841 
  Uf3 800 45 36000 1259,5 45342000 4,3459E+10 

  Summa     163059   54040719   

  etp 331,4182 mm      

  I3 0,115611 m
4
 (hela)     

  L3 18 m         

  Itot 0,109375 m
4
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På grund av samverkan mellan betong och stål användes en effektiv bredd på betongen enligt 

beräkningen: 

 

 

Där: 

Betong 

Eb 32 GPa     

Densitet 25 kN/m3     

ε 0,25 ‰     

φ 2 (Krypfaktor, för långtidslaster, enligt BBK04) 

      

Stål       

Es 210 GPa     

Densitet 77 kN/m
3
     

       

Materialparameter       

γm 1,2      

       

       

       

       

       
Inspänningsgraden med avseende på nedböjning utfördes genom att beräkna nedböjningar för fritt 

upplagt fall som motsvarar en inspänning på 0 % och för fast inspänt fall vilket motsvarar 

inspänningsgraden 100 %. Nedan beskrivs dessa beräkningar, enligt [8]: 

Fritt upplagt 

Förskjutningar u orsakade av frontaxeln ges av 
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Fast inspänt 

Förskjutningar u orsakade av frontaxeln ges av 
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Förskjutningarna summeras enligt superpositionsprincipen, exempel U = u1 + u2. 

Avstånden α ovan beräknas med hänsyn till lastbilens tyngdpunkter, som gav olika resultat beroende 

på lastat eller olastat fall. Belastningen F beräknas som en sammanlagd punktlast för framaxeln och 

en med båda bakaxlarna summerade där lasten verkar i bakaxlarnas tyngdpunkt. Resultatet av 

beräkningarna sammanställs nedan i tabell 3:35. 

Tabell 3:35 Jämförelse mellan handberäknad och uppmätt inspänningsgrad, m a p nedböjning 

Fritt upplagd Uppmätt   Fast inspänd Inspänningsgrad 

[mm] Omg1. Tom [mm] [mm] % 

Tom Syd  Tom   

7,95 Öst; Öst 5,60 1,95 39% 

  Väst; Väst 4,73   54% 

  Norr       

  Öst; Öst 4,92   51% 

  Väst; Väst 5,42   42% 

Medel       46% 

  Omg2. Last       

Lastad Syd   Lastad   

14,40 Öst; Öst 9,42 3,54 46% 

  Väst; Väst 8,48   54% 

  Norr       

  Öst; Öst 8,61   53% 

  Väst; Väst 9,37   46% 

Medel       50% 

  Omg1. Tom       

Tom Syd   Tom   

7,95 Öst; Öst 5,09 1,95 48% 

  Väst; Väst 4,50   58% 

  Norr       

  Öst; Öst 4,36   60% 

  Väst; Väst 5,05   48% 

Medel       53% 
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I tabell 3:35 framgår det tydligt att inspänningsgraden ökar för varje omgång. Procentuella skillnaden 

mellan medelvärden från andra och första omgång är ca 8 % och mellan första och sista omgång ca 

13 %. Denna ökning av inspänningen styrker än mer att plastiska deformationer inträffat från tidigare 

belastningar, särskilt när det gäller sista omgången utan last. Enligt tabell 3:31 ovan är skillnaden i 

nedböjning ca 16 % större än skillnaden i töjningar i pålar mellan andra och första omgång och enligt 

tabell 3:33 ses samma skillnad men mellan första och sista omgång hela 47 % större för nedböjning. 

Inspänningsgrad med avseende på rotation 

För fler jämförelser med hänsyn till inspänningsgraden kontrolleras rotationen som uppstår mellan 

landfästen och farbanan. Rotation enligt mätningar beräknas med hjälp av förskjutningar från givare 

3 och 4, se figur 2-11 och beskrivning under kapitel 2.3. Med en känd geometri kan sedan uppmätt 

rotation bestämmas. Dessa jämförs sedan med teoretiskt beräknade rotationer vars tillvägagångssätt 

beskrivs nedan. I tabell 3:36 ses jämförelsen från oktoberförsökets samtliga omgångar, där fullt 

inspänt är rotationen 0 med en inspänningsgrad på 100 % och fritt upplagt beräknat fall motsvarar en 

inspänningsgrad på 0 %. 

Fritt upplagd 

Rotationen θ av landfästet bakom lastbilen orsakad av frontaxeln och bakaxeln ges av 
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Fast inspänd 

Rotationer av landfästen kan inte beräknas för fast inspänt fall, eftersom detta förhindrar alla former 

av deformationer. 
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Tabell 3:36 Jämförelse mellan handberäknad och uppmätt inspänningsgrad, m a p rotationer 

Placering Södra sidan Teoretisk Teoretisk Norra sidan   Inspänningsgrad     

Syd   Bakom lastbil Framför lastbil     Södra sidan Norra sidan Medel 

Tom         Syd       

Öst 0,0165 0,0338 0,0338 0,0164   51,10% 51,50% 51,30% 

Väst 0,0147 0,0338 0,0338 0,0157   56,50% 53,70% 55,10% 

Last         Medel 53,80% 52,60% 53,20% 

Öst 0,0287 0,0612 0,0611 0,0216   53,10% 64,70% 58,90% 

Väst 0,0220 0,0612 0,0611 0,0318   64,00% 48,00% 56,00% 

Tom         Medel 58,50% 56,40% 57,50% 

Öst 0,0141 0,0338 0,0338 0,0135   58,40% 60,10% 59,20% 

Väst 0,0141 0,0338 0,0338 0,0135   58,30% 60,20% 59,20% 

Norr         Medel 58,30% 60,10% 59,20% 

Tom         Norr       

Öst 0,0149 0,0338 0,0338 0,0151   56,10% 55,40% 55,70% 

Väst 0,0155 0,0338 0,0338 0,0158   54,00% 53,20% 53,60% 

Last         Medel 55,10% 54,30% 54,70% 

Öst 0,0261 0,0612 0,0611 0,0188   57,40% 69,30% 63,30% 

Väst 0,0274 0,0612 0,0611 0,0239   55,30% 60,90% 58,10% 

Tom         Medel 56,30% 65,10% 60,70% 

Öst 0,0122 0,0338 0,0338 0,0134   64,00% 60,20% 62,10% 

Väst 0,0142 0,0338 0,0338 0,0127   58,00% 62,40% 60,20% 

          Medel 61,00% 61,30% 61,20% 

 

Liknande mönster uppstår även i detta fall med en ökning av inspänningsgraden för respektive 

omgång. Inspänningsgraden är dock högre jämfört med beräknad med avseende på nedböjning. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analys 
 

82 
 

 

 

5.3.19 Kompletterande inmätningar 

 

Som nämndes tidigare uppkom en relativt tydlig osymmetri under mätningarna i oktober 2007. Där 

lastbilens vänstra sida alltid gav störst deformationer i bron oavsett körriktning och placering. Därför 

gjordes kompletterande mätningar i slutskedet av detta examensarbete för att kontrollera om 

samma excentriciteter åter igen ägde rum. Mätningarna utfördes under augusti månad 2009, alltså 

med mycket lika förhållanden jämfört med tidigare mätningar under oktober 2007. 

5.3.19.1 Metod 

 

Samma lastbil som under oktoberförsöket användes även detta försök. Som tillägg vägdes även 

lastbilen in för respektive hjul i tvärled. Det vill säga framaxelns vänstra respektive högra sida och 

bakaxlarnas vänstra respektive högra sida för sig. Körningarna utfördes på relativt liknande sätt som 

under oktoberförsöket men med den skillnaden att ingen tredje omgång utan last utfördes utan 

endast första omgång utan last och andra med last, se tabell 3:43 med inmätta hjullaster. 

 

Tabell 3:43 Inmätta hjullaster från kompletterande mätförsök augusti 2009, med laster i ton 

Olastad Vänster Höger Summa 

Framaxel 3,64 3,44 7,1 

Drivaxel 2,46 2,08 4,5 

Boggie 1,70 1,78 3,5 

Summa 7,80 7,30 15,1 

Lastad Vänster Höger Summa 

Framaxel 4,7 4,32 9,0 

Drivaxel 5,54 5,38 10,9 

Boggie 5,30 4,7 10,0 

Summa 15,54 14,40 29,94 

  

Som testutrustning under försöket användes en planlaser med relativt liten felmarginal, ±2 mm på en 

sträcka på 60 m. Lasern som stod på ett stativ av tre ben justerades först manuellt i horisontalled och 

sedan per automatik till exakt plant läge. Mottagaren satt monterad på en mätstav med 

millimeterprecision. Genom att placera lasersändaren utanför farbanan kunde bron enkelt avvägas 

innan bron belastades. Mottagaren placerades på brons avvägningsdubb längs bron, vilka är ingjutna 

i kantbalken på utsidan av räcket, detta gav en tydligt referenshöjd att utgå ifrån. Detta gjordes även 

mellan varje mätning, det vill säga att lastbilen körde helt av bron efter varje slutförd mätning så att 

bron kunde avvägas på nytt för att erhålla eventuellt förändrad referenshöjd, dessutom flyttades 

planlasern mellan mätningarna.  
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Planlasern placerades på motsatt sida som lastbilen startade. Sträckan mellan laser och mottagare 

aldrig mer än 40 meter och på de viktigaste mätpunkterna vilka var brons fjärdedelspunkter och dess 

mittpunkter aldrig mer än ¾ av brons längd d v s maximalt 30 m. 
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Bristande i dessa mätningar jämfört med tidigare försök är främst att vissa placeringar av lastbilen 

skuggade laserstrålen vid mätningar på motsatt sida. Därför måste dessa interpoleras med övriga för 

att få en tydlig total bild av nedböjningarna. Andra faktorer som kunde bidra till sämre resultat var 

den relativt kraftiga vind som rådde under försöken. Dock tydde resultaten från referensmätningarna 

att detta inte påverkade något nämnvärt. Dessutom avtog vinden allt eftersom mätningarna 

fortskred under eftermiddagen. 

 

5.3.19.2 Resultat 

 

Främst presenteras resultat av mätningar från respektive fjärdedelspunkt och brons mittpunkt när 

lastbilens tyngdpunkt placeras i brons mitt, där största nedböjningen erhålls. Detta för att skapa 

underlag för jämförelser med FEA som kan ses i kapitel 4 ”FEA – modellering”. Avslutningsvis 

presenteras två körningar längs hela bron med resultat från mätningar vid respektive fjärdedelspunkt 

samt bromitt för att jämföra med tidigare utförda försök. 

Nedan presenteras resultaten av nedböjning med diagram innehållande deformationskurva i följande 

ordning, där lastbilen står vid brons mitt vilket ger störst nedböjning: 

 Utan last, riktning syd läge väst (Höger sida): Figur 3-38  

 

 Utan last, riktning syd läge öst (Vänster sida): Figur 3-39 

 

 Med last, riktning syd läge väst (Höger sida): Figur 3-40 

 

 Med last, riktning syd läge öst (Vänster sida): Figur 3-41 

 

 Med last, riktning syd läge mitt: Figur 3-42 

 

 Med last, riktning norr läge öst (Höger sida): Figur 3-43  

 

 Med last, riktning norr läge väst (Vänster sida): Figur 3-44 

 

 Med last, riktning norr läge mitt: Figur 3-45 
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Figur 3-38 Resultat av förskjutningar längs bron vid placering höger bromitt, riktning syd utan last 

 

 

Figur 3-39 Resultat av förskjutningar längs bron vid placering vänster bromitt, riktning syd utan last 
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Figur 3-40 Resultat av förskjutningar längs bron vid placering höger bromitt, riktning syd med last 

 

 

Figur 3-41 Resultat av förskjutningar längs bron vid placering vänster bromitt, riktning syd med last 
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Figur 3-42 Resultat av förskjutningar längs bron vid placering mitten bromitt, riktning syd med last 

 

 

Figur 3-43 Resultat av förskjutningar längs bron vid placering höger bromitt, riktning norr med last 
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Figur 3-44 Resultat av förskjutningar längs bron vid placering vänster bromitt, riktning norr med last 

 

 

Figur 3-45 Resultat av förskjutningar längs bron vid placering mitten bromitt, riktning norr med last 
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Tabell 3:44 Resultat av maximala utslag med differens mellan vänster och höger 

Riktning Läge Uppmätt Givare Differens   

    Väst Öst     

Norr   [mm] [mm] [mm] % 

Utan last Vänster, väst x x x x 

  Höger, öst x x x x 

Med last Vänster, väst 10 5 5 50,0% 

  Höger, öst 3 10 7 70,0% 

Utan last Mitt x x x x 

Med last Mitt 7 9 2 22,2% 

Syd           

Utan last Vänster, öst 3 6,5 3,5 53,8% 

  Höger, väst 7 2 5 71,4% 

Med last Vänster, öst 7 14 7 50,0% 

  Höger, väst 11,5 6 5,5 47,8% 

Utan last Mitt x x x x 

Med last Mitt 7 10 3 30,0% 

 

Det framgår relativt stora differenser mellan mätningar från respektive brosida och jämfört med 

tidigare redovisade försök är de betydligt högre, främst när det gäller södergående körningar utan 

last och norrgående med last. Störst nedböjning ger södergående körning med last längs östra sidan, 

det vill säga lastbilens vänstra sida, 14 mm. Mittfilen ger störst nedböjning vid östra sidan (vänstra) 

vid södergående riktning med en differens på 3 mm. Däremot avviker norrgående riktning som vid 

mittfilen också ger största nedböjning vid östra sidan (högra) dock med mindre differens på 2 mm. 

Även norrgående vid östra och västra sidan avviker som får exakt lika nedböjning i båda riktningar. 

Ovanstående resultat kommer att jämföras med FE – beräkningar som ses i kapitel 4 ”FEA – 

modellering”. 

  

Nedan kommer körningar längs hela bron från lastade fall i form av diagram, se figurerna 3-47 till och 

med 3-50. Diagrammen i figurerna innehåller mätningar från totalt sex mätpunkter, fyra 

fjärdedelspunkter och två mittpunkter.  

Figur 3-46 visar en betongritning innehållande de mätpunkter som även diagrammen visar. Där punkt 

3, 10, 5 och 12 visar fjärdedelspunkterna samt punkt 4 och 11 mittpunkterna. 
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Figur 3-46 Betongritning av farbanan innehållande utsatta avvägningsdubb 
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Figur 3-47 Nedböjningar från olika mätpunkter. Lastbilen kör söderut längs höger sida med last. 

 

 

Figur 3-48 Nedböjningar från olika mätpunkter. Lastbilen kör söderut längs vänster sida med last. 
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Figur 3-49 Nedböjningar från olika mätpunkter. Lastbilen kör norrut längs höger sida med last. 

 

 

Figur 3-50 Nedböjningar från olika mätpunkter. Lastbilen kör norrut längs vänster sida med last. 
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När punkt 4 och 11 studeras ses en liknande deformationskurva som tidigare försök visat. Dock blir 

inte kurvorna lika jämna som vi tidigare försök. Liknande beteenden ses i punkt 10 och 12 för 

södergående körningar fast motsatta liksom även punkt 3 och 5. Däremot avviker dessa punkter för 

norrgående körningar som får maximala utslag vid bromitt istället, detta gäller främst punkt 10 längs 

östra sidan. Vilket visar att bron beter sig relativt symmetriskt. 
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6 FEA – Modellering 

 

De fastställda utvärderingarna av korttidsmätningarna som gjorts i tidigare avsnitt kan nu användas 

som referenser för uppbyggnad och simuleringar av en FEA – modell i 3D. Programmet som tillämpas 

för detta heter Abaqus [5, 6]och är ett högst avancerat FEM – program som till huvudsyftet är 

designat för att simulera beteendet av både två- och tredimensionella strukturer belastade med olika 

typer av laster. Genom att applicera olika laster med olika placeringar motsvarande försöken kan 

olika deformationer kontrolleras i FE – analys mot verkliga uppmätta deformationer. På så vis kan 

modellen testas fram till dess att resultaten överensstämmer mot den verkliga bron. En avgörande 

faktor är främst randvillkoren runt landfästen och pålar. Jordtrycket runt pålar och landfästen, som 

främst motsvarar fyllning av sprängsten mot landfästen, simuleras med hjälp av elastiska fjädrar vars 

styvheter justeras beroende av djup och förhållanden i mark. Fler förklaringar till fjädrarnas 

uppbyggnad i modellen ges närmare under avsnittet ”Metod” nedan. Vidare under avsnittet ”Metod” 

beskrivs modelluppbyggnaden med vissa förenklingar främst av betongplatta och stålbalkar görs. 

Under avsnittet ”Resultat” presenteras olika resultat från FE – analyserna. 

 

6.1 Metod 
 

Vissa förenklingar vidtogs när det gäller modelluppbyggnaden av bron. Nedan listas förändringarna 

kortfattat 

 Betongplattan: Ett medelvärde av tjockleken fördelas jämt över hela plattan. Som 

kompensation för längsgående armering justeras betongens elasticitetsmodul. (Se närmare 

under avsnitt ”Samverkanstvärsnittet” under ”Beräkning av fiktiva tvärsnitt” nedan) 

 

 Landfästen: Tjockleken sätts lika med ändskärm och höjden ner till infästning pålar 
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 Stålbalkar: Indelas i tre delar. I modellen används raka skalelement istället för den 

parabelform som den verkliga bron har vars höjd varierar. För att kompensera detta justeras 

flänstjocklekarna. (Se närmare under avsnitt ”Stålbalkar” under ”Beräkning av fiktiva 

tvärsnitt” nedan)  

 

 Pålar: Pålarnas längd sätts till 6 meter, detta p.g.a. att under detta djup antas jordtrycket 

mot pålen ha en obetydlig påverkan 

 

 

 Inspänning: Mellan balkar och betongplatta, balkar och landfästen samt pålar och landfästen 

sätts till 100 % vilket överensstämmer bra med verkliga inspänningar 

 

 Tvärförband: Modellen förenklas genom att inte använda tvärförband 

 

6.1.1 Beräkning av fiktiva tvärsnitt 

 

6.1.1.1 Stålbalkar 

 

Som listas ovan delas balkarna in i tre delar med olika tjocklekar på flänsar som kompensation för 

den varierande parabelformade balkhöjden. Brons balkar är även i verkligheten uppdelade i tre 

balkar där förutom den varierande höjden även flänsar och livplåtar varierar i tjocklek, denna 

indelning har även använts i FEA – modellen.  

Vid stödlinjerna är balkhöjden 1122 mm och i fältmitt 1325 mm. Medelhöjden blir således 1224 mm 

vilket används i beräkningarna. I tabellerna nedan redovisas verkliga och fiktiva tvärsnittsdata, fiktiva 

som sedan används i modellen. De fiktiva stålbalkarna har samma tröghetsmoment som medelvärdet 

av de verkliga balkarna, där flänstjocklekarna justeras på så sätt att arean hos flänsarna ökas eller 

minskas procentuellt sett lika mycket för både över- och underflänsar. 

I tabell 4:1 framgår ytterbalkarna, balk 1 och 3, som därmed är lika på grund av symmetri. Balkhöjden 

varierar mellan 1122 mm och 1282 mm och längden är 11 m.  

I tabell 4:2 framgår mittenbalken, balk 2, som varierar i mellan 1282 mm och 1325 mm och har 

längden 18 m. I figur 4-1 illustreras stålbalken med dess uppdelning. 
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Tabell 4:1 Verkliga och fiktiva tvärsnittsdata av stålbalk 1 och 3, ytterbalkar, mått angivna i mm. 

 Verklig balk Fiktiv balk 

Balkens längd 11000 11000 

Balkens medelhöjd 1202 1224 

Bredd överfläns 500 500 

Tjocklek överfläns 25 24 

Livhöjd (medelvärde) 1141 1165 

Livtjocklek 13 13 

Bredd underfläns 800 800 

Tjocklek underfläns 36 35 

Balkens area 56133 mm2 55145 mm2 

Balkens tröghetsmoment 14173 * 10^6 mm4 14343 * 106 mm4 

   

 

Tabell 4:2 Verkliga och fiktiva tvärsnittsdata av stålbalk 2, mittenbalken, mått angivna i mm. 

 Verklig balk Fiktiv balk 

Balkens längd 18000 18000 

Balkens medelhöjd 1304 1224 

Bredd överfläns 600 600 

Tjocklek överfläns 25 30 

Livhöjd (medelvärde) 1234 1142 

Livtjocklek 11 11 

Bredd underfläns 800 800 

Tjocklek underfläns 45 52 

Balkens area 64574 mm
2
 72162 mm

2
 

Balkens tröghetsmoment 19540 * 10
6
 mm

4
 19555 * 10

6
 mm

4
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Figur 4-1 Illustration över stålbalken med dess uppdelning, mittenbalk och två ytterbalkar. 
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6.1.1.2 Samverkanstvärsnittet 

 

För att inkludera den längsgående armeringen i FEA - modellen justeras betongplattans 

elasticitetsmodul något, så att samverkanstvärsnittet i modellen har samma tröghetsmoment som 

det verkliga samverkanstvärsnittet. För beräkningen används enbart karakteristiska värden på E-

moduler. Även här används medelhöjden av stålbalkarna för beräkningar som ses i tabell 4:3. 

Tabell 4:3 Verkliga och fiktiva tvärsnittsdata över samverkanstvärsnittet, mått angivna i mm. 

 Verklig balk Fiktiv balk 

Balkens längd 40000 40000 

Stålbalkens medelhöjd 1224 1224 

Betongplattans bredd 5000 5000 

Plattans medeltjocklek 243 243 

Klackhöjd 10 10 

Armeringsinnehåll ø 16 s 300 i ök och uk 0 

Stålets E-modul 209 GPa 209 GPa 

Betongens E-modul 35 GPa 36 GPa 

Täckande betongskikt 71 mm 71 mm 

Tvärsnittets tröghetsmoment 91729 * 10
6
 mm

4
 91567 * 10

6
 mm

4
 

   

 

6.1.2 Betongplattan 

 

Betongplattans tvärsnitt ritades upp enligt måtten 5000x250 mm2, se figur 4-2 nedan, vars höjd 

bestämdes till betongplattans verkliga medelhöjd, plattans längd sattes till 40 m. Elementet valdes 

som typen solid. 
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Figur 4-2 Illustration över uppritat tvärsnitt av betongplatta med mått i mm. 

Materialet bestämdes till betong och sattes som elastisk och isotropisk vars elasticitetsmodul blev 36 

GPa som resultat av den justering som gjordes med hänsyn till kompensationen av längsgående 

armering, samt sattes Poisson´s tal till 0.3. 

För att bestämma laster med dess placering, behövs lastytor för respektive hjul som belastas med 

tryck motsvarande lastbilens belastningar. Dessa ytor samt ytorna på plattans undersida som behövs 

för att skapa interaktionen mellan balkarna och plattan skapades med hjälp av så kallade partitioner 

(linjer). I figur 4-3 illustreras den färdigställda betongplattan inklusive partitioner. 

 

Figur 4-3 Illustration över betongplattan inklusive partitioner 
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6.1.3 Stålbalkar 

 

Med hänsyn till ovanstående beräkningar av fiktiva balkar kunde tvärsnittet ritas upp som illustreras i 

figur 4-4. Till skillnad från betongplattan används här skalelement där den totala tvärsnittshöjden 

sattes till medelhöjden 1224 mm, enligt ovanstående beräkningar. Liv och flänstjocklekar valdes 

senare under materialdata, där positionerna var överkant, underkant eller mitt kunde väljas. Därför 

valdes tjockleken för överfläns i underkant, för underfläns i överkant och för liv i mitt. Därmed erhölls 

rätt höjd på liv oavsett flänstjocklek.  

Figur 4-4 Illustration över uppritat tvärsnitt av stålbalk med mått i mm.  

 

6.1.4 Fjädrar 

 

Som randvillkor för ändskärmar och pålar användes elastiska fjädrar för att simulera det tryck som 

uppkommer från den omkringliggande jorden. Fjädrarnas styvheter varierar med djupet i marken och 

beroende av markförhållanden som bakom landfästen består av sprängstensfyllning. För att erhålla 

en god preliminär modell beräknas fjäderstyvheterna enligt normen Bro2004 [4], se närmare 

förklaring nedan. Där den karaktäristiska fjäderkonstanten används i modellen. I tabell 4:4 framgår 

beräknade fjäderstyvheter mot ändskärmar med höjdmått i mm från överkant landfäste. Tabell 4:5 

presenterar beräknade fjäderstyvheter mot pålar med höjdmått i mm från pålens infästning i 

landfästet. 
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Beräkning av karaktäristisk fjäderkonstant enligt Bro2004 del 3 bilaga 3-4 [4]: 

d

yn
k h

k


   [MN/m3] 

nh  Tillväxtfaktor enligt tabell 1 (Bro2004 del 3 bilaga 3-4 [4]) 

y Jorddjup 

d Pålens tvärmått (Ändskärmens tjocklek) 

För ändskärmen multipliceras kk med den area som tas upp av respektive fjäder beroende av 

placering. 

 

 

Tabell 4:4 Fjäderkonstanter mot ändskärmar, [N/mm] 

            

y\x [mm] 500 1500 2500 3500 4500 

0 0 0 0 0 0 

250 1406 1406 1406 1406 1406 

500 2813 2813 2813 2813 2813 

750 4219 4219 4219 4219 4219 

1000 5625 5625 5625 5625 5625 

1250 7031 7031 7031 7031 7031 

1500 8438 8438 8438 8438 8438 

1750 9844 9844 9844 9844 9844 

2000 11250 11250 11250 11250 11250 

2250 12656 12656 12656 12656 12656 

2434 3456 3456 3456 3456 3456 

 



FEA – modellering 
 

102 
 

Tabell 4:5 Fjäderkonstanter mot pålar 

y kk 

m N/mm 

0 0 

250 356,25 

500 712,5 

750 1068,75 

1000 1425 

1250 1781,25 

1500 2137,5 

1750 2400 

2000 2400 

2250 2400 

2500 2400 

2750 2400 

3000 2400 

3250 2400 

3500 2400 

3750 2400 

4000 1462,5 

4250 1462,5 

4500 1462,5 

4750 1462,5 

5000 1462,5 

5250 1462,5 

5500 1462,5 

5750 1462,5 

6000 1462,5 
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I figur 4-5 illustreras en ändskärm och pålar med fjädrar och dess position enligt tabellerna ovan. 

Varje fjäder i ändskärmen tar upp en rektangulär yta där centrumavståndet i sidled, se tabell 4:4 (x - 

led), sätts till 1 m. Detta avstånd antas vara tillräckligt för att förebygga eventuell krökning av 

ändskärmen, som kan uppstå med för stora avstånd.  

Därmed antas även en symmetrisk fördelning i sidled i FE – beräkningar. Centrumavståndet i djupled, 

se tabell 4:4 och 4:5 (y – led), sätts till 250 mm är beräknat enligt gällande bronormer (Bro 2004) [4]. 

När det gäller pålar placeras fjädrar längs en rad utåt (från bromitt) vilket simulerar ett omgivande 

jordtryck. Även när det gäller pålar antas en symmetrisk fördelning av fjäderkonstanter i sidled. 

 

 

Figur 4-5 Illustration av pålar och ändskärm med utplacerade fjädrar i Abaqus 
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6.1.5 Analys 

 

När alla material och randvillkor skapats, definierades det nät ”Mesh ” vilkas elements egenskaper, 

utseende och antal angavs som ska beräknas i FEM. Den teknik som användes var en så kallad 

strukturerad och med en kvadratdominerande elementform. I figur 4-6 ses ett exempel på en 

definierad ”Mesh” som visar en del av en stålbalk illustreras. 

Figur 4-6 En illustration av nätet ”Mesh” på en stålbalk vars element har en rektangulär form 
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6.2 Resultat från FEA 
 

Här presenteras de resultat, från FEA – beräkningarna med olika laster vid olika positioner vars 

deformationer visas i tabellform och tillhörande figur från Abaqus. Resultaten jämförs med verkliga 

uppmätta deformationer. I första avsnittet presenteras resultat av nedböjningar från försöken i 

oktober och maj 2007 samt januari 2008 där endast centriska laster antas i FE – modellen. Därefter i 

andra avsnittet presenteras resultat av nedböjningar från det kompletterande försöket i augusti 

2009, där excentriska laster tas hänsyn till i modellen. Endast symmetriska förhållanden antas i 

samtliga FEM – beräkningar. Vilket betyder att endast symmetriska randvillkor används som beskrivs 

ovan under avsnittet ”Metod”. 

6.2.1 Nedböjning, centriska laster 

 

Här jämförs nedböjningar som resultat av FEM – beräkningar vid endast en brosida av symmetriskäl 

med olika sidoplaceringar och riktningar från uppmätta värden. Vilket betyder att i FE – modellen 

används laster som approximeras vara centriska, på grund av avsaknad av inmätningar av vikt i 

tvärled. Jämförelserna visas i tabell 4:6. Även en jämförelse när mittfilen belastas ses i tabellen där 

de uppmätta värdena visas med hänsyn till de olika givarna på respektive sida. Figur 4-7 illustrerar ett 

exempel på plottad deformation vid belastning längs en sida och i figur 4-8 ett exempel vid 

belastning längs mittfilen, efter slutförd analys i Abaqus.   

 

Figur 4-7 Plottade förskjutningar orsakade av belastningar vid längs ”vänster” brosida enligt figur 
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Figur 4-8 Plottade förskjutningar orsakade av belastning längs mittfilen 

 

Tabell 4:6 Jämförelser nedböjning med uppmätta värden oktober 2007 och FEM  

Position Utan last       Med last       

  FEM Uppmätt Diff Diff % FEM Uppmätt Diff Diff % 

Norr, öst 8,03 4,92 3,11 38,7% 14,67 8,61 6,06 41,3% 

Norr, väst 8,03 5,42 2,61 32,5% 14,67 9,37 5,3 36,1% 

Syd, öst 8,03 5,6 2,43 30,3% 14,67 9,42 5,25 35,8% 

Syd, väst 8,03 4,73 3,3 41,1% 14,67 8,48 6,19 42,2% 

Mitt inkl. givare:                 

Mitt, norr, öst 7,73 3,9 3,83 49,5% 14,12 6,2 7,92 56,1% 

Mitt, norr, väst 7,73 4,88 2,85 36,9% 14,12 7,67 6,45 45,7% 

Mitt, syd, öst 7,73 5,82 1,91 24,7% 14,12 8,25 5,87 41,6% 

Mitt, syd, väst 7,73 4,23 3,5 45,3% 14,12 6,62 7,5 53,1% 

 

Som framgår av tabellen fås minsta avvikelserna för olastat försök i södergående körning längs östra 

sidan med ca 30 % differens. De ses även vid jämförelse längs mittfilen att minsta avvikelsen sker vid 

sydlig körning när östra givaren studeras, med en avvikelse ca 25 %. Lastade omgångar ger större 

differenser och då främst när det gäller placering längs mittfilen på ca 42 %. 

Vidare jämförs nedböjningar från försöken i maj 2007 och januari 2008 som ses i tabell 4:7 och 4:8, 

där de uppmätta lasterna för respektive försök används i FE – modellen och även här antas vara 

centriska på grund av avsaknad av inmätningar av vikt i tvärled. 
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Tabell 4:7 Jämförelser nedböjning med uppmätta värden maj 2007 och FEM 

Position Utan last       Med last       

  FEM Uppmätt Diff Diff % FEM Uppmätt Diff Diff % 

Norr, öst 9,05 2,3 6,75 74,6% 15,87 6,04 9,83 61,9% 

Norr, väst 9,05 3,51 5,54 61,2% 15,87 7,1 8,77 55,3% 

Syd, öst 9,05 2,64 6,41 70,8% 15,87 6,51 9,36 59,0% 

Syd, väst 9,05 3,54 5,51 60,9% 15,87 6,9 8,97 56,5% 

 

Tabell 4:8 Jämförelser nedböjning med uppmätta värden januari 2009 och FEM 

Position Utan last       Med last       

Mitt inkl. givare: FEM Uppmätt Diff Diff % FEM Uppmätt Diff Diff % 

Mitt, norr, öst 7,73 3,24 4,49 58,1% 13,97 6,01 7,96 57,0% 

Mitt, norr, väst 7,73 2,64 5,09 65,8% 13,97 5,11 8,86 63,4% 

Mitt, syd, öst 7,73 3,19 4,54 58,7% 13,97 5,75 8,22 58,8% 

Mitt, syd, väst 7,73 2,79 4,94 63,9% 13,97 5,55 8,42 60,3% 

 

Som ses i tabellerna ovan fås de minsta differenserna maj 2007 vid södergående körning längs västra 

sidan, ca 65 %, vid olastat försök men vid norrgående körning längs västra sidan, ca 55 %, med last. 

Differenserna januari 2008 är minst vid norrgående körning längs östra sidan både för lastat, ca 58 %, 

och olastat försök, ca 57 %. Betydligt större differenser fås både från maj- och januariförsöket 

jämfört med oktoberförsöket ovan. 
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6.2.2 Nedböjning, excentriska laster 

 

I avsnittet ovan har endast centriska laster används. För att erhålla en modell som överensstämmer 

än mer med uppmätta värden görs här FE – analyser i Abaqus med hänsyn till excentriska laster. 

Under det kompletterande mätförsöket augusti 2009 vägdes lastbilen även i sidled. Därför används 

dessa värden i här i FE.  

Fortfarande gäller symmetri för randvillkoren, därför görs kontroller enligt följande: 

 Utan last höger respektive vänster sida 

 Med last höger respektive höger sida 

 Utan och med last längs mittfil 

Resultaten visar nedböjning längs respektive balk, vänster och höger. Först presenteras resultaten 

från FEA utan last i figurerna 4-9 och 4-10. Därefter presenteras resultaten från FEA med last i 

figurerna 4-11 och 4-12. Tabell 4:9 visar maximala nedböjningar som jämförs med uppmätta värden 

från försök. 

 

Figur 4-9 Resultat av nedböjning vänster och höger balk från FEA utan last längs vänster(vänstra 

diagrammet) och höger sida (högra diagrammet) 

 

Figur 4-10 Resultat av nedböjning vänster och höger balk från FEA utan last längs mittfilen 
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Figur 4-11 Resultat av nedböjning vänster och höger balk från FEA utan längs vänster (se vänstra 

diagrammet) och höger sida (se högra diagrammet) 

 

 

Figur 4-12 Resultat nedböjning vänster och höger balk från FEA med last längs mittfilen 
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Tabell 4:9 Maximala nedböjningar från augusti 2009 som jämförs med FEA 

Riktning Läge Uppmätt Givare FEM Balk 

   Väst Öst Vänster Höger 

Norr   [mm] [mm] [mm] [mm] 

Utan last Vänster, väst x x 8,4 6,8 

  Höger, öst x x 6,8 8,4 

Med last Vänster, väst 10 5 16,7 13,4 

  Höger, öst 3 10 13,5 16,6 

Utan last Mitt x x 7,5 7,5 

Med last Mitt 7 9 15,1 15,0 

Syd           

Utan last Vänster, öst 3 6,5 8,4 6,8 

  Höger, väst 7 2 6,8 8,4 

Med last Vänster, öst 7 14 16,7 13,4 

  Höger, väst 11,5 6 13,5 16,6 

Utan last Mitt x x 7,5 7,5 

Med last Mitt 7 10 15,1 15,0 

 

Vidare presenteras differenserna i tabellform tabell 4:10 och i diagram, se figur 4-13 vänster och 4-14 

höger brosida samt figur 4-15 som visar de procentuella differenserna av nedböjningar på respektive 

brosida.  

Tabell 4:10 Differenser mellan uppmätta och FEA på vänster respektive höger brosida 

Differens     Vänster   Höger   

    [mm] % [mm] % 

Syd Öst Utan last 1,9 22,6% 3,8 55,6% 

  Väst Utan last 4,8 70,6% 1,4 16,2% 

Norr Väst Med last 6,7 40,1% 8,4 62,7% 

  Öst Med last 10,5 77,8% 6,6 39,7% 

  Mitt Med last 8,1 53,6% 6,0 39,9% 

Syd Öst Med last 2,7 16,1% 6,4 47,7% 

  Väst Med last 7,5 55,5% 5,1 30,6% 

  Mitt Med last 5,1 33,7% 8,0 53,2% 

Medel     5,9 46,2% 5,7 43,2% 
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Figur 4-13 Jämförelse mellan uppmätta nedböjningar och beräknade i FEA, vänster brosida [mm] 

 

 

Figur 4-14 Jämförelse mellan uppmätta nedböjningar och beräknade i FEA, höger brosida [mm] 
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Figur 4-15 Procentuella differenser på vänster respektive höger brosida 

Som kan ses blir differenserna mellan beräknade i FEA och uppmätta väldigt stora och sammantaget 

störst i vänster brosida, ca 46 %. Dock är differenserna mycket lika på vänster och höger sida med en 

total differens av vänster och höger sida på ca 6,6 %. I tabell 4:11 jämförs differenserna av vänster 

höger sida uppmätta värden och vänster höger sida från FEA. Den procentuella skillnaden av 

differenserna framgår även i figur 4-16. 

Tabell 4:11 Procentuell skillnad av vänster och höger sida, uppmätta och FEA 

Riktning Läge   Differenser  Uppmätt Differenser  FEA Differens 

              

Syd Öst V Utan last 3,5 53,8% 1,6 19,5% 63,7% 

  Väst H Utan last 5 71,4% 1,5 18,5% 74,1% 

Norr Väst V Med last 5 50,0% 3,3 19,7% 60,6% 

  Öst H Med last 7 70,0% 3,1 18,6% 73,5% 

  Mitt  H Med last 2 22,2% -0,1 -0,7% 103,2% 

Syd Öst V Med last 7 50,0% 3,3 19,7% 60,6% 

  Väst H Med last 5,5 47,8% 3,1 18,6% 61,1% 

  Mitt V Med last 3 30,0% 0,1 0,7% 97,6% 

 

För att tydliggöra ovanstående skillnad visas ett exempel nedan: 

Differens uppmätt: DU = (VU-HU)/VU 

Differens FEA: DF =(VF-HF)/VF 

Total differens: DTOT=(DU-DF)/DU 
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Figur 4-16 Procentuell skillnad av uppmätta differenser och beräknade i FEA 

Minsta procentuella skillnaderna uppstår vid riktning syd i både höger och vänster sida med last, 

samt riktning norr i höger sida med last. Utan last uppstår minsta skillnaden i vänster sida. Dock är 

det sammantaget väldigt stora skillnader. Mycket stora skillnader fås från placering i mittfilen för 

både riktningarna norr och söder, se figur 4-16, vilket betyder att FEA får nästintill obefintliga 

skillnader mellan vänster och höger sida längs mittfilen. Vid placering längs mittfilen riktning norr 

avviker från alla övriga resultat där uppmätt nedböjning blir större på höger sida, vilket ger en 

differens på mer än 100 % i figur 4-16, detta trots att lastbilen väger mer på vänster sida. 
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6.2.3 Töjning pålar excentriska laster 

 

Här kontrolleras spänningarna av motsvarande västra (vänstra) pålarna vid norra och södra sidan. 

Spänningskurvor är plottade som resultat av FE – analys med excentriska laster enligt försöket i 

augusti 2009 som avsnittet innan. I figur 4-17 visas placering längs vänstra sidan utan last och i figur 

4-18 längs vänstra sidan med last. Tabell 4:12 visar maximala spänningar på pålarna från samtliga 

körningar med excentriska laster, med och utan last. 

 

 

Figur 4-17 Spänningar längs pålar, utan last vänster placering 

 

Figur 4-18 Spänningar längs pålar, med last vänster placering 
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Tabell 4:12 Spänningar från samtliga lastfall i vänstra norra och södra pålen 

Last Läge\Påle Syd Norr Differens   

    [MPa] [MPa] [Mpa] % 

Utan Vänster 7,327 7,659 0,332 4,3% 

  Höger 6,286 6,099 0,188 3,0% 

Med Vänster 14,505 15,132 0,627 4,1% 

  Höger 12,460 12,076 0,384 3,1% 

Utan Mitten 6,752 6,831 0,079 1,2% 

Med Mitten 13,479 13,600 0,121 0,9% 

 

När spänningarna jämförs mellan pålarna är de relativt lika, dock ses en viss skillnad där norra pålen 

alltid får störst spänningar vid placering längs vänster sida och södra pålen alltid störst spänning vid 

placering längs högra sidan, se tabell 4:12. Sammantaget får norra pålen störst spänningar vilket även 

framgår vid mittenplaceringarna. Dock är samtliga spänningar relativt små. 

Nedan i tabell 4:13 visas maximala töjningar i norr och söder med lastat fall, från oktoberförsöket 

2007. Där blev samtliga töjningar störst i norra pålen oavsett riktning och placering. Men tvärtemot 

jämfört med FE- analysen ovan när endast norrgående riktning studeras, fås största differensen längs 

östra sidan, d.v.s. den högra sidan.  

Tabell 4:13 Töjningar från oktoberförsöket med last 

Riktning S1 N1 Diff. N1 - S1   

Öst [µm/m]       [µm/m]       [µm/m]       

Syd 71,95 90,24 18,29 

Norr 77,66 88,00 10,35 

Differens -5,70 2,24   

Differens % -8 2   

Väst       

Syd 85,26 101,03 15,77 

Norr 92,64 95,96 3,31 

Differens -7,38 5,08   

Differens % -9 5   

Diff. Väst – Öst       

Syd 13,31 10,79  

Norr 14,99 7,96  
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6.2.4 Spänning balkar excentriska laster 

 

Avslutningsvis i detta kapitel kontrolleras spänningarna längs båda balkarna som sedan jämförs. Även 

här används excentriska laster från augustiförsöket 2009 i FE – analysen. I figur 4-19 framgår lastad 

omgång vid vänster sida, figur 4-20 lastad omgång vid höger sida och figur 4-21 lastad omgång längs 

mittfilen. I samtliga diagram ses spänningsfördelningen både för vänster respektive höger balk. I 

tabell 4:14 ses de maximala spänningarna från samtliga placeringar med excentriska laster, med och 

utan last. 

 

 

Figur 4-19 Spänningar i vänster och höger balk, med last längs vänster 

 

Figur 4-20 Spänningar i vänster och höger balk, med last längs höger 
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Figur 4-21Spänningar i vänster och höger balk, med last längs mittfilen 

 

Tabell 4:14 Maximala spänningar i vänster och höger balk från samliga lastfall 

Last Läge\Balk Vänster Höger Differens   

    [MPa] [MPa] [Mpa] % 

Utan Vänster 10,9 7,8 3,1 28,3% 

  Höger 7,9 10,8 2,9 26,7% 

Med Vänster 22,7 15,7 7,0 31,0% 

  Höger 16,0 22,5 6,6 29,1% 

Utan Mitten 9,3 9,2 0,1 1,5% 

Med Mitten 19,3 18,9 0,4 1,9% 

 

Jämfört med procentuell skillnad i nedböjningar, se i tabell 4:11 ”Differenser FEA”, fås större 

procentuella skillnader i spänningarna mellan vänster och höger balk. Mer liknande skillnader ses vid 

placering längs mittfilen. 

Det framgår tydligt av tabellen ovan att placering längs vänstra sidan sammantaget ger störst 

spänningar. Även längs mittfilen ses att vänstra sidan får störst spänningar. Största differensen fås 

med last vid placering längs vänstra sidan. 

Eftersom att töjningarna endast mäts i den östra balken och dessutom som tidigare att 

oktoberförsöket stämmer bäst överens, så jämförs i tabell 4:14 differensen av öst och väst från 

uppmätt försök i oktober lastad körning med differensen av höger och vänster sida på den högra 

balken. 
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Tabell 4:15 Jämförelser av skillnad av deformationer i underflänsar, mellan uppmätta och från FEA 

FEA     

Diff. Höger - Vänster Underfläns Underfläns 

Riktning [MPa] [%] 

      

Norr 3,0 27,69% 

Uppmätt    

Diff. Öst - Väst Underfläns Underfläns 

Riktning [μm/m] [%] 

      

Norr 28,21 38,20% 

 

Som jämförelserna visar i tabellen ovan ses en relativt lika procentuell skillnad. Liksom med 

spänningar i pålarna så ses även i balkarna relativt små spänningar.  
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7 Diskussion och slutsats 

 

7.1 Diskussion 
 

Resultaten från oktoberförsöket 2007, visar på en viss osymmetri, så till vida att samtliga körningar 

gav största nedböjningarna vid lastbilens vänstra sida. Där körningar längs mittfilen visade på en 

ännu tydligare osymmetri, därför kan eventuella excentriciteter på grund av att lastbilen körde med 

olika avstånd från brokanten bortses. En annan teori är att det skulle bero på att lasten var 

excentrisk. Men även det bortses på grund av att även körningar utan last visar ännu tydligare 

osymmetri. Under examensarbetets gång gjordes ett nytt mätförsök på bron, augusti 2009, dels för 

att få mer material om brons beteende och dels gjordes en inmätning av lastbilen utan och med last i 

sidled, där samma lastbil som i oktoberförsöket användes. Där framgår det tydligt att lastbilen är 

tyngre längs vänster sida, dock visar det att lastad har en något större differens mellan vänster och 

höger sida under detta försök. Men detta kan förklaras med att lasten kan ha varit mer excentrisk 

mot vänster sida under detta försök 2009, eller att lasten under försöket 2007 varit mer excentrisk 

mot höger sida vilket jämnat ut excentriciteten något.  

När nedböjningarna jämförs mellan olika försök framgår det att både januariförsöket och 

oktoberförsöket, om osymmetrin bortses, ger östra sidan störst nedböjning. Däremot ger 

majförsöket störst nedböjning i den västra sidan. En teori till detta kan vara att avvikelsen i 

majförsöket beror på ett ökat vattentryck på grund av ett högre vattenstånd i ån vid denna tidpunkt 

som kan bidra till snabbare upptining av tjäle på den västra sidan, som vetter motströms, och 

därmed ger mindre motstånd i mark främst runt landfästen på västra sidan. Medan i oktober när 

ingen tjäle finns har den östra sidan mindre hållfasthet eftersom den vetter mot åns mynning. Detta 

skulle även kunna förklara resultatet av nedböjningar under januariförsöket då full tjäle råder, att 

den östra sidan har mindre hållfasta förhållanden. 

Vad gäller den procentuella ökningen av deformationer som fås när lastbilen körs lastad är den 

procentuellt sett mycket lika vid jämförelser mellan nedböjning och töjning i balkmitt. Medan 

ökningen procentuellt sett är mindre när det gäller töjningar i pålar. Detta kan parallellt dras till den 

procentuella minskning som uppstår vid sista körningarna utan last jämfört med de första utan last. 

Där fås de största procentuella minskningarna av töjningar i pålar vilka blir mindre och även där 



Diskussion och slutsats 
 

120 
 

mycket lika för nedböjning och töjningar i balkmitt. En teori som förklarar detta skulle kunna vara att 

en plastisk deformation äger rum i omkringliggande jord runt pålar och landfästen. Om detta skulle 

ske hade även inspänningsgraden ökat allt eftersom. Därför har en jämförelse vad gäller 

inspänningsgrad med avseende på nedböjning och rotation gjorts i analysen. Mycket riktigt så ökar 

den något allt eftersom omgångarna utförs och är som störst under sista omgång. 

Om töjningar i bromitt studeras under oktoberförsöket så fås de största töjningarna vid södergående 

körning under samtliga omgångar. Körningar längs norra brohalvan ger större töjningar jämfört med 

södra oavsett riktning. Detta uppstår också från samtliga omgångar, där andra omgång med last visar 

störst skillnad mellan norra och södra brohalvan. Fortsätter man att studera töjningar i norr och 

söder påle ses att största töjningarna dem emellan sker i den norra pålen. Detta torde kunna påvisa 

att den norra sidans omkringliggande jord har något mindre hållfasthet än söder sida.    

När alla eventuella oklarheter i brons beteende diskuterats och analyserats kan resultaten användas 

till att bygga upp en representabel modell i FEM. Av resultaten från FEA framgår först med en modell 

av bron med symmetriskt fördelade randvillkor. Som sedan jämförs med uppmätta deformationer 

mer olika riktningar, positioner och laster.  

Eftersom samtliga FE – analyser ger större deformationer med och utan last vid samtliga laster och 

positioner är det de största uppmätta deformationerna från samtliga försök som ger minst avvikelser 

från FEA. Totalt sett när alla försök jämförs är det södergående körningar längs östra sidan och längs 

mittfilen med östra givaren i oktoberförsöket 2007 som ger minst avvikelser. Eftersom förhållanden i 

marken under oktober månad är mest optimal på grund att den är tjälfri och relativt lågt vattenstånd 

råder så bör styvheter i fjädrar och då främst mot ändskärmar vara större och testas i första hand 

mot oktoberförsöket. Med justering av bland annat randvillkor som då kommer att stämma överens 

med tjälfria förhållanden. 

Differenserna mellan beräknade nedböjningar i FEA och uppmätta är mycket stora och sammantaget 

störst i vänster brosida. Vid kontroll av placering vid mittfil ses ett sannolikt mätfel när det gäller 

riktning norr med last där högra sidan ger störst nedböjning. Detta skulle kunna bero på att lastbilens 

placering på bron är något excentrisk längs mittfilen mot höger sida. Vid riktning syd längs mittfilen 

fås dock ett resultat som bättre överensstämmer med övriga mätningar där vänstra sidan får störst 

nedböjning. Denna deformation vid jämförelse med FEA visar på mycket stora skillnader.  

När skillnader mellan vänster och höger sida jämförs i FE – modellen blir dessa mycket små, vilket 

inte överensstämmer med mätningar. Detta tyder på att excentriska laster i FEA har mycket mindre 

inverkan jämfört med den verkliga bron. Vilket skulle kunna visa på att överbyggnaden i modellen 

inte är tillräckligt momentstyv i tvärled, som gör att deformationerna sprids lättare i tvärled. Något 

som skulle kunna påverka detta är tvärförbanden som inte tas med i modellen. Med applicering av 

tvärförband i modellen skulle momentstyvheten i tvärled ökas vilket borde ge en mer 

överensstämmande modell av den verkliga bron. 

När spänningar längs stålbalkarna studeras i FEA fås dock en större skillnad balkarna emellan jämfört 

med nedböjningens påverkan. Detta stämmer något bättre överens med uppmätta värden. Dock 

uppstår relativt små spänningar både vad gäller balkar och i pålar. Fortsatta studier i FEA kommer att 

innefatta betydligt större laster än från försöken, då i första hand enligt bronormer, vilket även 

kommer att bidra med betydligt högre spänningar. 
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7.2 Slutsats 
 

I licentiatuppsatsen [1] som denna rapport till huvuddelen bygger på och ska komplettera, har vissa 

frågeställningar besvarats. Först ges kortfattad beskrivning av dessa och sedan slutsatserna för denna 

rapport. 

7.2.1 Slutsatser från licentiatuppsats [1] 

 

Töjningar orsakade av temperaturlaster mättes under perioden 2006-10-18 till 2007-10-23. 

Resultatet på frågan om de uppmätta töjningarna innebär en risk för utmattning i pålar: 

 Det totala intervallet blev cirka 900 µm/m, som motsvarar 95 MPa. Vilket betyder att inget 

problem i bruksgränstillståndet uppstår, där pålarna är dimensionerade för utmattning. Om 

kvoten MPa/˚C används, är de uppmätta värdena på säker sida jämfört med 

dimensionerande värden. 

Fyllnadsmaterialet bakom ändskärmen har en stor inspännande effekt. Resultat av olika 

beskrivningar som kan visa på hur inspänd bron är: 

 Resultaten jämfört med teoretiska fall visar att inspänningsgraden är mellan 50-70%, med 

avseende på nedböjning och rotation. När överfört moment från stålbalkar och betongdäck 

till landfästen studeras fås inspänningsgraden till 35 %. 

Resultat som visar att metoden med metallhöljen fyllda med lös sand och frigolit minskar 

spänningarna: 

 Resultat från mätningar och FEA visar att denna metod har en mycket positiv roll. Denna 

metod tillåter att pålarna kan böjas mera, vilket reducerar spänningar. 

Resultat som visar att FEM kan användas för att förutsäga beteenden av bron: 

 Även en enkel FEM i två dimensioner kan på ett effektivt sätt analysera ett beteende av 

bron. Resultat från korttidsmätningar stämmer mycket väl överens med resultat från FE. Ett 

bättre överensstämmande mellan FEM och uppmätta värden fås under sommarhalvåret på 

grund av mest optimala markförhållanden. 

7.2.2 Slutsatser från resultat 

 

Här kommer först slutsatser av analysen att dras som är av betydelse för brons beteende. Sedan 

presenteras slutsatser från FEA – modelleringen och avslutningsvis kommer förslag till fortsatta 

forskningar.  
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7.2.2.1 Slutsatser Analys 

 

Excentricitet under oktoberförsöket 2007 

Resultaten från oktoberförsöket visar på att lastbilens vänstra sida alltid ger störst nedböjning, nedan 

visas den procentuella skillnad som uppkommer: 

 Södergående körningar utan last: 15 % större vid östra sidan, 0,88 mm 

 Södergående körningar med last: 10 % större vid östra sidan, 0,94 mm 

 Norrgående körningar utan last: 9 % större vid västra sidan, 0,50 mm 

 Norrgående körningar med last: 8 % större vid västra sidan, 0,76 mm 

Även körningar längs mittfilen visar på liknande excentriciteter och dessutom ännu tydligare: 

 Södergående körningar utan last: 27 % större vid östra sidan, 1,59 mm  

 Södergående körningar med last: 20 % större vid östra sidan, 1,63 mm 

 Norrgående körningar utan last: 25 % större vid västra sidan, 0,98 mm 

 Norrgående körningar med last: 24 % större vid västra sidan, 1,47 mm 

Teorier som kan uteslutas: 

 Excentrisk placering av lastbil – Varför samtliga körningar visar liknande beteende, även 

körningar längs mittfilen 

 Excentrisk last på lastbil – Varför även körningar utan last visar liknande beteende 

Slutsats: 

 Lastbilens egenvikt bör vara något excentrisk i vertikalled 
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Kompletterande material för kontroll av excentriciteter 

Resultat från invägning augusti 2009, med vänster respektive höger sida för sig av lastbil, lastad och 

olastad. Där samma lastbil som användes under oktoberförsöket 2007: 

Tabell 5:1 Lastbil utan last, last anges i ton. 

 Vänster Höger Summa V % H % V kN H kN V-H % 

Framaxel 3,64 3,44 7,1 51,4% 48,6% 35,7 33,8 5,5% 

Drivaxel 2,46 2,08 4,5 54,2% 45,8% 24,2 20,4 15,4% 

Boggie 1,70 1,78 3,5 48,9% 51,1% 16,7 17,5 -4,7% 

   15,1      

 

Tabell 5:1 Lastbil med last, last anges i ton. 

 Vänster Höger Summa V % H % V kN H kN V-H % 

Framaxel 4,7 4,32 9,0 52,1% 47,9% 46,2 42,4 8,1% 

Drivaxel 5,54 5,38 10,9 50,7% 49,3% 54,4 52,8 2,9% 

Boggie 5,30 4,70 10,0 53,0% 47,0% 52,0 46,2 11,3% 

   29,94      

 

Övervägande fås större vikt av lastbilens vänstra sida, med ett medelvärde av differens mellan 

vänster och höger sida på 10,5 % för olastat försök om bakre bakaxeln bortses, samt 7,4 % för lastat 

fall. Totalt medelvärde av differens är 8 %. 

Slutsats: 

 Detta styrker teorin om att lastbilens egenvikt är något excentrisk 

Jämförelse av vilken långsida av bron som ger störst nedböjning 

Oktoberförsöket 2007 fås sammantaget störst nedböjning längs östra sidan, nedan sammanfattas 

differenser mellan östmax och västmax för olika omgångar: 

 Första omgång, utan last: 3 % 

 Andra omgång, med last: 0,5 % 

 Första omgång, utan last längs mittfilen: 16 % 

 Andra omgång, med last längs mittfilen: 6 % 

Även januariförsöket 2008 fås störst nedböjning längs östra sidan, nedan sammanfattas differenser 

mellan östmax och västmax: 

 Första omgång, utan last: 25 % 

 Andra omgång, med last: 15 % 

Majförsöket 2007 avviker från övriga försök, där störst nedböjning fås längs västra sidan, nedan 

sammanfattas differenser mellan västmax och östmax: 

 Första omgång, utan last längs mittfilen: 12 % 
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Slutsats: 

 Ett högre vattenstånd under majförsöket torde påskynda upptining av tjäle på brons västra 

sida, vilket kan bidra till större nedböjning vid västra sidan. 

 Östra sidan vetter mot åns mynning, vilket kan bidra till något mindre hållfasta 

markförhållanden som torde kunna förklara oktober- och januariförsökets beteende. 

 

Kontroll av procentuell ökning orsakad av påförd last 

Procentuell ökning som fås när last läggs på, oktoberförsök 2007: 

 Nedböjning: Medelvärde 39,6 %. Max 3.96 mm  

 Töjningar i balkmitt: Medelvärde 42,3 %. Max 34.24μm/m 

 Töjningar i pålar: Medelvärde 33,3 %. Max 35.94μm/m 

Som framgår fås mycket lika procentuell ökning i nedböjning och töjning i balkmitt medan töjning i 

pålar avviker något. 

 

Slutsats: 

 Plastisk deformation äger rum runt pålar och landfästen efter belastning 

 

Kontroll av inspänningsgrad 

Resultat av kontroll av inspännings grad med avseende på nedböjning visar: 

 Första omgång utan last: 46 % 

 Andra omgång med last: 50 % 

 Tredje omgång utan last: 53 % 

Resultat av kontroll av inspänningsgrad med avseende på rotation visar: 

 Första omgång utan last: 54 % 

 Andra omgång med last: 59,1 % 

 Tredje omgång utan last: 60,2 % 

Resultaten visar att inspänningsgraden ökar allt eftersom bron belastas, vilket även skulle kunna 

förklara att den procentuella ökning av påförd last som uppstår vid nedböjning och töjningar 

balkmitt. Men som är något mindre när det gäller töjning i pålar. 

Slutsats 

 Pastisk deformation uppstår i omkringliggande jord allt eftersom bron belastas 
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Samband mellan töjningar i bromitt och pålar 

Töjningar i bromitt 

 Första omgång utan last: Södergående körningar ger 8 % större töjningar 

 Andra omgång med last: Södergående körningar ger 12 % större töjningar 

Töjningar i pålar 

 Norra brohalvan ger störst töjningar oavsett körriktning 

 Differensen mellan norr och söder påle, utan last: 9, 7 % 

 Differensen mellan norr och söder påle, med last: 11,9 % 

Slutsats: 

 Norra sidans markförhållanden torde vara mindre hållfasta jämfört med södra 

 Töjningar i bromitt blir större längs norra sidan torde bero på ovanstående samband 

 

7.2.2.2 Slutsatser FEA 

 

Jämförelser mellan uppmätta nedböjningar och resultat från symmetrisk FEM 

Minsta skillnaderna fås från oktoberförsöket 2007 med resultatet: 

 Riktning syd längs östra sidan (vänster): 30 % differens, 2.43 mm (Utan last) 

 Riktning syd längs östra sidan (vänster): 36 % differens, 5.25 mm (Med last) 

 Riktning syd längs mittfil östra givaren (vänster): 25 % differens, 1.91 mm (Utan last) 

Skillnader med avseende på majförsöket 2007 blir betydligt större med resultatet, med minsta 

avvikelser: 

 Riktning norr längs västra sidan (vänster): 55 % differens, 8.77 mm (Med last) 

 Riktning syd längs västra sidan (höger): 61 % differens, 5.51 mm (Utan last) 

Skillnader med avseende på januariförsöket 2008 blir sammantaget störst med resultatet, med 

minsta avvikelser: 

 Riktning norr längs mittfil och östra givaren (höger): 58 % differens, 4.49 mm (Utan last) 

 Riktning norr längs mittfil och östra givaren (höger): 57 % differens, 7,96 mm (Med last) 

Slutsats: 

 Under oktoberförsöket 2007 är markförhållandena mest optimala, då inga tjälförhållanden 

råder. 

 Det procentuellt bästa resultatet fås från körning längs mittfilen, på grund av att 

symmetriska förhållanden av randvillkoren används i FEM. 
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Jämförelse mellan uppmätta nedböjningar augusti 2009 och excentrisk last i FEM 

Mycket stora skillnader mellan beräknade nedböjningar i FEA och uppmätta fås: 

 Sammantaget störst längs vänster brosida: 46 % 

Totalt sett fås de minsta procentuella skillnaderna mellan vänster höger sida i FEA och vänster höger 

sida uppmätta värden, dock mycket stora skillnader: 

 Vid riktning syd höger sida med last: ca 61 % 

 Vid riktning syd vänster sida med last: ca 61 % 

 Vid riktning norr höger sida med last: ca 61 % 

Vid placering längs mittfilen blir ovanstående skillnader mycket stora, se även figur 4-16: 

 Vid riktning syd med last: 98 %, (endast 1 % skillnad mellan vänster och höger i modellen) 

 Vid riktning norr med last: 103 %, (-1 % skillnad mellan vänster och höger sida, d.v.s. större 

nedböjning längs höger sida) 

Slutsats: 

Excentriska laster har betydligt mindre påverkan i FEA jämfört med verkliga förhållanden 

 En ökning av momentstyvheten i modellen med till exempel applicering av tvärförband skulle 

kunna ge en mer överensstämmande modell 

Stora skillnader mellan FEA och uppmätta värden, som främst tyder på för små fjäderstyvheter som 

randvillkor. 

  Med justerade fjäderstyvheter mot ändskärmar förväntas en bättre överensstämmelse med 

verkliga värden kunna uppnås, vilket kommer att ske vid den fortsatta forskningen. 

När spänningar i balkar studeras och en jämförelse balkarna emellan görs ses större skillnader 

jämfört med skillnader i nedböjning, dessutom ses en tydligare påverkan av de excentriska lasterna 

även längs mittfilen när spänningar studeras. Dock är samtliga spänningar relativt små. 

 Fortsatta studier I FEA kommer att innefatta betydligt större laster jämfört med försöken 

som denna rapport refererar till. I första hand kommer laster enligt normer att appliceras i 

FEA. 
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