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avdelningen på Ramböll i Luleå för instruktioner kring beräkningsprogrammet Contram och för-
klaringar längs vägen. 

Luleå, februari 2019 

Jacob Fredriksson 
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ABSTRACT 

The purpose of this master thesis is to provide suggestions of how composite bridges with I-beams 
(steel beams and concrete slab connected via shear connectors) can be prepared during the con-

e over Kalix 
sed. Tender documents were provided to the stakeholders in September 

2018 and the tender answers were at the Swedish Transport Administration (Trafikverket) in mid-
January 2019. The construction work is planned for the summer of 2019 and the bridge is planned 
to be operational by the end of 2020.  

Widening of bridges is an expensive change of the structure, but is done occasionally. This is 
mainly due to two factors; higher safety regulations and a higher number on passing vehicles per 
time unit compared to the 1950 when many of the bridges in Sweden were constructed. Beyond 
the increased amount of traffic, the vehicle and lorries are heavier nowadays and the expected life 
time of the bridge construction is longer.  

The thesis has resulted in three suggestions of widening constructions; one for the case study and 
two for the general case. The suggestions are based on the change in loads (both shear force and 
bending moment) caused by dead loads and traffic loads due to the theoretical widening of 2,5 
meters. The widened part is constructed to withstand service vehicle (e.g. snow removal vehicle), 
but the carrying capacity for the rest of the bridge deck is 74-tonnes vehicle.  

The obtained result shows that both the shear force and the mid-span bending moment increases. 
The shear force increases in total 45,8 % (dead load 65,8 % and traffic load 7,3 %) and the bending 
moment 56,7 % (dead load 61,3 % and traffic load 10,0 %). With these value as base the suggested 
widening construction for the case study is a tilted column with tie beam, both with center distance 
of six meters.  To the general case, two suggestions are provided; The first one with a steel plate 
placed in the same way as the tilted column, but with a greater load carrying cross section area and 
thus a greater area to spread the load onto the concrete slab and the web of the beam. The second 
suggestion is simply an extra I-beam parallel to the existing ones. This is an established method in 
widenings where the additional load is great, but it is a method highly dependent on the design of 
the bridge and the surrounding nature.  

Keywords: Composite action; bridge; widening; concrete; steel  
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SAMMANFATTNING 

Syftet med examensarbetet är att ge förslag till hur samverkansbroar med I-balkar kan förberedas 
vid konstruktion för en eventuell framtida körfältsökning (brobreddning). Som fallstudie har pro-

tidig höst 2018 och anbud inkom till Trafikverket i mitten av januari 2019. Byggstart planeras till 
sommaren 2019 och färdig bro planeras vara i drift till årsskiftet 2020/21.  

Att bredda broar i efterhand är en kostsamt åtgärd som sker med jämna mellanrum. Detta ingrepp 
motiveras med att befintliga broar ofta är undermåliga vad gäller säkerhet och framkomlighet, krav 
på dessa två faktorer har förändrats sedan 50-talet då många av broarna i Sverige byggdes. Utöver 
ökad trafikmängd har även lasterna ökat (nu till BK4 som innebär 74-tons fordon) och kraven på 
beständighet av brokonstruktionen, dagens broar ska klara av betydligt högre laster och dessutom 
dimensioneras för att upprätthålla sin funktion i 120 år.  

Studien har mynnat ut i tre förslag till breddningkonstruktioner, ett till fallstudien och två till det 
generella fallet, samverkansbroar med I-balkar. Förslagen grundar sig i beräkning av lastförändring 
av såväl egentyngder som trafiklaster laster till följd av en teoretisk brobreddning av 2,5 m. Vid 
konstruktion dimensioneras hela brobanan för BK4 men efter breddning dimensioneras den bred-
dade delen enbart för servicefordon (t.ex. snöröjningsfordon).  

Erhållet resultat visade att såväl tvärkrafter som böjmoment i fältmitt ökade i den yttre balken i ett 
mittenstöd (där spannlängden är som störst). Tvärkraftsökningen uppgick till 45,8 % och böjmo-
mentet till 56,7 %. Den föreslagna breddningskonstruktionen till fallstudien var en snedsträva med 
centrumavstånd om sex meter och med tvärförband mellan I-balkarna på samma S-avstånd som 
snedsträvorna. Till det allmänna fallet föreslogs en stålplåt, såsom snedsträvan men en utbredd plåt 
som dels fungerar som livavstyvare till I-balken och dels fördelar lasten på en större yta på såväl 
betongfarbanans underkant som I-balkens liv. Även ett förslag om att lägga till en extra balk pre-
senterades som förslag då detta är en vedertagen metod då lastökningen är stor och då gestaltnings-
kravet och den omgivande naturen tillåter ett ingrepp och utbyggnad som detta.  

Nyckelord: samverkan; bro; breddning; betong; stål  
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1 INLEDNING
1.1 Bakgrund 

Sedan mitten av 40-talet har antalet personbilar ökat stadigt i Sverige, se Figur 1 ,(SCB/Trafik-
analys, 2018). Likaså har riksdagen beslutat att höja den maximala tillåtna fordonsvikten på de 
statliga vägarna, dvs. införa en ny bärighetsklass, BK4 (Trafikverket, 2018). För att möta dessa 
krav på ökad trafikintensitet och ökad last har Sveriges vägbroar inspekteras och bärighetsutred-
ningar tillsatts. E4 bron över Kalix älv i Kalix är en av dessa broar, se avsnitt 2.3.   

 

Även om aspekterna ÅDT idag och prognosen för ÅDT år 2040 inte motiverar en bro med tre 
körfält över Kalix älv i Kalix är det inte ovanligt att det efter en tid kommer in förslag på bredd-
ning av körbredden, dvs. körfältsökning, för att klara av trafikmängden (Vallin, 2018). ÅDT står 
för årsmedeldygntrafik och utgör ett medelvärde som refererar till trafikmängden under ett ge-
nomsnittligt dygn under ett visst år och för ett visst trafikavsnitt, i detta fall bron över Kalix älv i 
Kalix (Trafikverket, 2015).  

Breddningar sker kontinuerligt (se avsnitt 2.4.2 Genomförda breddningar) och är en kostsamt 
åtgärd enligt Stenlund (Genomförda brobreddningar, 2018). Om beräkningar görs på en even-
tuell framtida breddning kan balkarna förberedas (överdimensioneras vid en början så att de klarar 
lasten vid en breddning) och eventuella snedsträvor kan implementeras i gestaltningen från bör-
jan. Detta innebär att snedsträvorna finns med i konstruktionen vid nybyggnation vilket medför 
att enbart brobanan är det som behöver förändras vid breddning. Detta påskyndar ombyggnads-
arbetet och på så vis minskar påverkan på framkomligheten. Likaså spar det pengar då det framtida 
projekteringsarbetet tar mindre tid inför en breddning samt att bron byggs något överdimens-
ionerad och kommer på så sätt klara av t.ex. eventuella ytterligare framtida ökningar av bärig-
hetsklasser.  

För att göra en breddning som denna mer kostnadseffektiv vid en eventuell framtida brobredd-
ning utreder detta examensarbete hur stora tillskottslasterna blir på samverkansbrons I-balkar. 
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1.2 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att dels ge förslag till en breddning av bron över Kalix älv i Kalix 
(fallstudien) och dels breddning (körfältsökning) av samverkansbroar med I-balkar (generella fal-
let).  

 

1.3 Avgränsningar  

För att möjliggöra genomförandet av detta examensarbetet (30 högskolepoäng motsvarande 20 
veckor á 40 timmar) görs avgränsningar enligt avsnitt 1.3.1 och 1.3.2. 

 

 Nybyggnation där bron eventuellt kommer breddas i framtiden, från 1+1 till 1+2-körfält 
 Där breddningen avser att GC-banan förflyttas. 
 Samverkansbroar (stål och betong) med I-balkar.  
 Raka vägbroar i såväl vertikalled som i horisontalled.  
 Broar utan votade över- eller underflänsar eller liv. 

Resultatet av examensarbetet motsvarar förslagsritningar och bör inte användas som grund till 
val av tvärsnittsdimensioner eller liknande.  

 

 Framtagande av lastökningar i brottgränstillstånd på den yttre stålbalken till följd av före-
slagen brobreddning.  

 Enbart upplagsreaktioner och böjmoment i brottgränstillstånd undersöks. 
 Bruksgränstillstånd undersöks ej.  
 Beräkning av storlek på kraftöverföring från snedsträvor till I-balkens liv och nedre fläns 

uppskattas. 
 Beräkning för att dimensionera I-balkarna efter ökad last görs ej.  
 Dimension för de eventuella snedsträvorna och S-avstånd uppskattas. 
 Dimensioneringsberäkningar för betongfarbanan genomförs ej.  
 Svetsar, utmattningsbrott och kontrollberäkningar för ökad belastning på underbyggnad 

eller undergrund genomförs ej. 
 Bron antas inte ha votade under- och överflänsar eller liv då förslagsritning (Bilaga A) 

anger att det ska vara raka kontinuerliga balkar. 

Motivering vid valet av avgränsningar görs i avsnitten och 
.   
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1.4 Examensarbetets struktur 

l 1 Inledning Detta kapitel ger en introduktion till det genomförda 
examensarbetet; en introduktion samt dess syfte och 
avgränsningar. 

Kapitel 2 Bakgrund Kapitlet ger en allmän beskrivning av brokonstrukt-
ioner och beskriver samverkansbroar uppbyggnad och 
konkurrenskraft jämfört med andra broar. Även fallstu-
dien beskrivs, .  

Kapitel 3 Metod Arbetets validitet och reliabilitet definieras tillsammans 
med en beskrivning av metod, metodik och praktiskt 
tillvägagångssätt för den genomförda studien.   

Kapitel 4 Resultat Resultat av fallstudien och förslag till det allmänna fallet 
presenteras. 

Kapitel 5 Diskussion och slutsatser Resultatet av studien analyseras och diskuteras och för-
slag till fortsatt arbete och studier presenteras.    
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2 BAKGRUND

Detta kapitel syftar till att sammanfatta relevant litteratur och utgöra en grund till metodvalet och 
arbetets resultat. Det är också av stor vikt att förstå den fundamentala teorin för att kunna dra 
adekvata slutsatser och analysera studiens resultat. 

 

2.1 Allmänt om brokonstruktioner 

Sedan civilisationens vagga har broar varit en den av mänsklighetens sätt att bygga infrastruktur. 
Redan för ca 6000 år sedan började valvbroar byggas i området mellan Eufrat och Tigris. Men 
det var först under romarrikets storhetstid som konsten att bygga broar och förståelsen för dessa 
konstruktioner verkligen tog fart. Romarna byggde städer, vägar, kanaler och sammanband på 
så sätt städer, länder och kontinenter. I ett försök till världsherravälde var alltså vägar och broar 
högt prioriterade. (Ryall, 2000, s. 2) 

I samband med den industriella revolutionen under 1800-talet expanderade spektrumet av antalet 
brotyper, från sten- och träkonstruktioner till stål- och så småningom betongkonstruktioner. 
Några av de mest frekvent förekommande brokonstruktionstyperna idag är balk-,häng-, valv-, 
båg- och fackverksbroar (Ryall, 2000, ss. 11-22).  

Mellan 1960 och 1990 byggdes ca 3000 broar (spännvidd > 3 m) i Sverige, detta till följd av att 
förbättra vägarna med hänsyn till framkomlighet (planskilda korsningar), bärighet (ersätta gamla 
broar) och säkerhet (bredare körfält).  (Olnhausen, 1991). 

Ökande laster från fler och tyngre fordon och tåg kräver mer av en brokonstruktion idag än vad 
det tidigare gjort. Samtidigt sätts fler krav vid brokonstruktion då broarna förväntas byggas med 
större spann och slankare konstruktioner. Likaså den förväntade tekniska livslängden förväntas 
idag uppgå till 120 år. Jämförs detta med TrVs egna uppskattning av broarnas medellivslängd för 
knappt 30 år sedan uppgick den till enbart 60 år enligt Olnhausen  (1991). Utöver dessa dimens-
ioneringsutmaningar och att bygga till lägsta pris har andra aspekter tillkommit: (Hällmark, 2018, 
s. 17), (Bergström, 2010). 

Investeringskostnaden ska sänkas och underhållskraven ska effektiviseras för att få en så kostnads-
effektiv konstruktion som möjligt. Arbetsmiljön ska vara trygg och godtagbar och påverkan på 
trafikflödet ska minimeras. I och med en större medvetenhet av klimatförändringar och samban-
det till en antropogen påverkan ska CO2-utsläppen minskas. Enligt FNs klimatprogram, UNEP 
(United Nations Environment Program), stod byggnadsindustrin 2009 för en tredjedel av utsläp-
pen av växthusgaser och förbrukar 40 % av globala resurser och är samtidigt den sektor som har 
störst möjlighet att kraftigt minska sitt ekologiska fotavtryck (UNEP, 2009).  

I Europa och i Sverige är samverkansbroar en populär lösning, detta beror bl.a. på den korta 
byggtiden, den låga graden av trafikstörning vid konstruktion av bron och de låga kostnaderna 
för uppförande och underhåll. (Hällmark, 2018) 

Idag finns det ett antal brotyper som frekvent används vid brokonstruktion. Vilken brotyp som 
används beror främst på dess spannlängd, vad bron ska vara dimensionerad för och det faktum 
att den ska vara kostnadseffektivt byggt. Figur 2 beskriver riktlinjer för inom vilka ungefärliga 
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spannlängder de olika brotyperna (samverkan stål-betong och betongbroar) är ekonomiskt för-
svarbara att använda (El Sarraf, Iles, Momatahan, & Easey, 2013, s. 30). 

 

 

2.2 Allmänt om samverkansbroar  

Enligt (SS_EN 1994-2, s. 14) avsnitt 1.5.2.1 definieras en samverkanskomponent som 

 

De tre huvudkomponenterna i en samverkansbro är stålbalkar, betongfarbana och skjuvförbin-
dare. I samverkansbroar möjliggör skjuvförbindarna betongfarbanan och stålbalkarna att agera 
som ett och samma element, detta med hög draghållfasthet från stålet och hög tryckhållfasthet 
från betongen. Stålet är isotropt, elastiskt och formbart medan betongen bildar ett styvt lager. 
Skjuvförbindarna ll överkant på den övre flänsen vid 
produktion eller borras in i flänsen och betongen i efterhand. Skjuvförbindarna förhindrar glid 
mellan de två konstruktionselementen (Hällmark, 2018, ss. 9-11).   

 

 

 

 

 

 

 

Samverkan i olika grader illustreras i Figur 4 till  

Figur 6 (Bergström, 2010).Vid fullständig samverkan halveras spänningarna och deformationen 
uppgår endast till en fjärdedel jämfört med då ingen samverkan råder (Bergström, 2010). Enligt 
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(El Sarraf, Iles, Momatahan, & Easey, 2013, s. 30) kan en samverkansbro uppnå upp till dubbla 
bärförmågan och styvheten jämfört med en betong-stål bro utan samverkan. Med hjälp av denna 
metod är längre spann och slankare konstruktioner möjliga. 

 

 

 

 

 

 

Samverkansbroar med prefabricerade element är konkurrenskraftiga vid jämförelse med tradit-
ionella betongbroar; 

(Hällmark, 2018, ss. 15-16) och (Collin & Lundmark, 2002) 

Konstruktionen 

 Hög draghållfasthet från stålet och hög tryckhållfasthet från betongen, dvs. höga utnytt-
jandegrader av alla ingående material. 

 Lägre vikt än motsvarande betongbro vilket möjliggör längre spann och slankare kon-
struktioner samt ställer mindre krav på undergrunden.  

Socialt och ekonomiskt (Bergström, 2010, s. 2) 

 Färre manarbetstimmar på eller vid väg jämfört med betongbroar. Detta innebär minskad 
tid i kontakt med trafik och mindre tid iväg från hemma för arbetarna.

 Bättre arbetsförhållanden och säkrare kontroller till följd av mindre In-situ-arbete.
 Minskad trafikstörning: Stålbalkarna i en samverkansbro kan bära både formar och våt 

betong och kan lanseras ut utan påverkan på marken och aktiviteten som pågår nedanför. 
 Antalet tillfälliga stödkonstruktioner minimeras och kan i många fall helt undvikas. Detta 

behövs över t.ex. väg, järnväg och vatten.   
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(Hällmark, 2018, s. 30)

Utöver det faktum att kunskapen är låg om  prefabricerade brodelar hos anläggarna och kon-
struktörerna på byggarbetsplatsen innebär en samverkan att punkter på brostrukturen där böj-
momentet är negativt (t.ex. vid interna stöd) är betongens tillskott till den globala styvhetsmatri-
sen försumbart. 

 

2.3 Fallstudie bro över Kalix älv i Kalix 
 

Den befintliga bron över Kalix älv vid Kalix skall rivas och en ny ska byggas som en följd av ett 
nationellt beslut om högre tillåtna fordonsvikter (Trafikverket, 2018). Bron är en del av E4 och 
ansluter transportströmmarna till Finland i öster och till E10 samt Norge i väster. Bron är dessu-
tom den enda förbindelsen mellan södra och norra stadsdelarna i Kalix då Kalix är delad av 
älven.   

Den nya bron kommer ansluta till befintliga cirkulationsplatser som återfinns vid respektive land-
fäste och den nya bron ska klara BK4 (74 tons bruttovikt) samt dispensfordon upp till 90 ton i 
ordinarie körfält. Utöver detta ska bron klara 130 tons dispensfordon med hjälp av avstängning 
(Trafikverket. Erik Vallin, 2016). Som det ser ut idag finns få indikationer på att varken års-
medeldygnstrafiken, ÅDT, eller fordonsvikten kommer minska (SCB/Trafikanalys, 2018). 

Figur 1 visar utvecklingen av personbilar i trafik 1923-2014. ÅDT längs E4 över bron var 2014 
cirka 10 600 fordon varav 1000 är tung trafik och förväntas uppgå till 11 400 fordon varav 1650 
tung trafik år 2040 (Sweco, 2018).   

Bron planeras att byggas med 1+1-körfält samt fyra meter GC-bana uppströms älven då ÅDT 
för prognosår 2040 inte motiverar 1+2-körfält samt att 1+1-körfält gör mindre inverkan i om-
givande markintrång. Av erfarenhet (Vallin, 2018) är det inte ovanligt att det efter en tid kommer 
in förslag på breddning av den fria brobredden, dvs. körfältsökning. För att klara av en övergång 
till tre körfält och samtidigt behålla GC-banans fyra meter bredd samt en körfältsbredd på minst 
3,5 m (Trafikverket. Lars Frid, 2015) skulle det behövas en konsol på 2,5 meter av GC-banan. 
Detta skulle öka den totala brobredden från 15,2 m till 17,7 m. Hela brobanan som ska byggas 
(1+1-körfält samt GC-väg) dimensioneras för vägtrafiklast, i detta fall 90 tons dispensfordon i 
eget körfält, men den eventuella breddningen kommer enbart dimensioneras som GC-bana, dvs. 
last av snöröjningsfordon eller motsvarande.  

 

 

Bron över Kalix älv i Kalix kommer byggas som en kontinuerlig balkbro. Denna brotyp defi-
nieras som:   

 

(Trafikverket. Bengt Rutgersson, 2008, s. 6) 
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Denna bro kommer i enlighet med förslagsritning 1 41 K 20 01 (Bilaga A) att konstrueras med 
en fri brobredd på 10,6 m, två stycken körfält med bredden 3,75 m, en GC-bana på fyra meter 
och en total brobredd på 15,2 m, se Figur 7 och Figur 8 nedan för illustration över föreslaget 
snitt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron är samverkande och bärs upp av tre stycken svetsade I-balkar i stål. Då Kalix älv i området 
är skyddat enligt natura 2000 (Trafikverket. Andreas Asplund, 2017) leds vattnet på bron bort 
från älven via vattenledningar. Stöden är fem till antalet och är bågformade, mellan dessa är det 
55 m och vid stöden uppgår spannlängden till 45 m.    

 

 

Det finns två huvudorsaker som påverkar valet av att bygga 1+1 i Kalix. Dessa är;  

 ÅDT och prognos för ÅDT år 2040 är inte högt nog för att motivera en bredare bro, 
enligt (Sweco, 2018, s. 11)  

 Påverkan på omgivningen är av stor vikt; trånga passager och vibrationskänsliga byggna-
der väldigt nära brokonstruktionen redan vid 1+1-väg. (Sweco, 2018, s. 11) 
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Utöver dessa två parametrar spelar även initieringskostnaden in, det är av mänsklig natur att vilja 
betala mindre nu och mer senare än tvärtom. Kostnaden styrde också det befintliga gestaltnings-
kravet, förslag på krökt brobana för en mer estetiskt tilltalande byggkonstruktion valdes bort bl.a. 
för att hålla ned materialåtgången. (Sweco, 2018) 

 

2.4 Teori för det allmänna fallet  
 

(Vallin, Varför breddar man broar?, 2018) 

Främsta anledningen till varför befintliga broar breddas är de högre krav på trafiksäkerhet som 
finns idag jämfört när de byggdes, många under 50-talet (Olnhausen, 1991). Några ändringar 
som gjorts gällande trafiksäkerhet är:  

 Möjlighet av möte av två lastbilar på bro. 
 Krav på bredare körfält. 

 Krav på mötesfria vägar.  

 Högre krav på skydd mellan fordonstrafik och GC-trafik, kraftigare avskiljande räcken 
tar mer plats. 

Vid beslut av breddning av brokonstruktion är det ofta följande faktorer som i första hand beaktas: 

 Trafikökningen har varit större än uppskattad prognos för ÅDT av såväl antalet person-
bilar som tunga fordon. 

 Kravet på möjlighet av möte mellan två lastbilar. 
 Kravet på högre skydd av fordonstrafikanter (mellan fordon och fordon) och skydd av 

GC-trafikanter från fordonstrafiken. 
 

 

Data angiven i avsnitt 2.4.2 baseras på intervju av brospecialist Anders Stenlund (Stenlund, 
Genomförda brobreddningar, 2018) och ritningsunderlag från BaTMan (Trafikverket. BaTMan, 
2018). Kapitlet syftar till att åskådliggöra några av de broar som breddats, hur breddningen gick 
till och framförallt varför de breddades. Den samlade kunskapen sammanfattas i avsnitt 2.4.2.6.  
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Över Skellefte älv i Skellefteå har E4 bron, Viktoriaesplanaden, breddats i efterhand. Denna 
stålbalkbro med betongfarbana (men utan samverkan) stod klar 1962 och är en flerspannsbro med 
största spannet på 40 m och med en total brolängd på ca 200 m. Den ursprungliga totala brobred-
den var 20,5 m med två körfält med totala bredden 7,5 m i vardera riktning avskilda av en 
mittsektion. Efter breddningen 1996 uppgick den totala brobredden till 21,7 m med samma antal 
körfält men något reducerad körfältsbredd. I detta fall var det GC-banorna på respektive sida av 
bron som breddades från 2,75 m till 3,2 m.  

Viktoriaesplanaden är av stor vikt då den är en del av E4 och sammanbinder stadens södra och 
norra del, bl.a. Campus Skellefteå (Luleå tekniska universitet och Umeå universitet) som ligger 
vid södra älvstranden och stadskärnan vid den norra.  Denna brobreddning var endast på 60 cm 
per sida och påverkade inte körfälten utan enbart GC-banan. Att bredda en ca 200 m lång bro 
med totalt 120 cm ökar inte framkomligheten markant för fordonstrafikanter men det möjliggör 
installation av högre säkerhetsklassade räcken samt skillnad för mötande GC-trafik. Kraven på 
trafikanternas säkerhet ökat och denna brobreddning är ett tydligt tecken på det. Denna bredd-
ning var så pass liten att varken de befintliga stålbalkar eller den breddade broplaneplattan be-
hövdes förstärkas i större grad.   
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30 km norr om Luleå passerar E4 över Råneälven finns en 192 m lång spännarmerad betong-
balkbro byggd 1982 som breddats. Den ursprungliga fria brobredden uppgick till nio meter och 
här rymdes ett körfält i respektive riktning. Efter breddning 1993 var vägsträckan en mötesfri 
1+2-väg med vajerräcke med fri brobredd 13 m.  

Breddningen av denna bro innebar att en ny längsgående balk monterades längsmed brons östra 
sida (nedströms) vilket innebar att betongstöden också behövde breddas. Valet att lägga till yt-
terligare en balk i konstruktionen grundar sig på storleken på de tillkomna lasterna och utform-
ningen av stöd- och brokonstruktion (Stenlund, Genomförda brobreddningar, 2018). Bredd-
ningen uppgick till fyra meter, stöden var av enkel rektangulär form och breddningen dimens-
ionerades för rådande storlek på trafiklaster. Likaså kunde ingrepp göras i omgivande område då 
detta inte påverkade skyddad natur eller andra intressenter (t.ex. fastighetsgränser eller skoterle-
der) i större utsträckning.   

Breddningen gjordes för att öka trafiksäkerheten med hjälp av ett vajerräcke och för att öka 
framkomligheten, körfältsökning.  
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Ytterligare 10 km norrut från Råneå passerar E4 Jämtöfjärden via en 1+2-samverkansbro med 
vajerräcke och en total brobredd på 13,6 m. Dess längd uppgår till drygt 31 m. 

Bron över Jämtöfjärden stod klar 1959 och breddades 1992 med ca 3,5 m. Såsom bron över 
Råneälven breddades denna till följd av krav på säkerhet och ökad framkomlighet genom tillägg 
av en extra balk. En skillnad är dock att detta är en bro med endast ett spann.   

Den ursprungliga bron var en stålbalksbro med ovanliggande betongfarbana. Det är enbart den 
utbyggda delen som har samverkan via skjuvförbindande studs, den ursprungliga balkarna har 
istället kramlor.  
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I Antnäs, Luleå kommun, stod våren 1998 en plattramsbro färdig längsmed E4 med brolängden 
22,2 m och en fri brobredd på 13 m. Redan tre år senare, hösten 2001, beslutades det att bron 
skulle breddas med fem meter på den östra sidan. Den fria brobredden blev 18 meter och antalet 
körfält ökades från 1+2 till 2+2. Den totala broarealen ökades med 108 m2 och de tillåtna tra-
fiklasterna ökades från (A/B)1+1 = 367/336 kN till (A/B)2+2 0 517/340 kN. Breddningen med-
förde också montering av vajerräcke och en viss ökning av körfältsbredden.  

Breddningen gjordes för att öka trafiksäkerheten och för att förbättra framkomligheten.  
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Denna bro vid handelsområdet Storheden i Luleå breddades för att göra en avfart från E4 i 
södergående riktning in till handelsområdet. Plattramsbron byggdes 1978 med en fri brobredd 
på 13 m och en längd på 23 m. Efter genomförd breddning uppgick den fria brobredden till ca 
17,4 m med 1+2-körfält med avskiljande vajerräcke i mitten samt avfartsfil.  

Denna breddning berodde på två saker; Dels högre krav på säkerhet (montering av vajerräcke) 
och dels byggnationen av handelsområdet Storheden som tog fart redan i början av 90-talet.    
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Förslag till breddning i fallstudien, E4 bro över Kalix älv i Kalix, är att bredda den totala brobred-
den med 2,5 m genom att förflytta GC-banan uppströms denna sträcka. På så sätt minskas kör-
fältsbredden endast marginellt samtidigt som antalet körfält uppgår till tre stycken och GC-banans 
bredd fortsätter vara fyra meter.  

Vid jämförelse med de broar som beskrivs ovan i kapitelavsnittet finns vissa likheter med fallstu-
dien;  

 Antnäsbron breddades hela fem meter och dessutom enbart på en sida, dock är detta en 
plattramsbro med ett spann.  

 Viktoriaesplanaden är en kontinuerlig balkbro med stålbalkar och betongfarbana, dock 
utan samverkan och med symmetrisk breddning.  

 Bron över Råneälven breddades med fyra meter och på en sida och är en kontinuerlig 
balkbro. Lastökningen var i detta fall stor vilket medförde att en extra balk monterades 
för att fördela lastökningen på fler balkar.  

 E4 bro över Betongvägen vid Storheden i Luleå är en plattramsbro som breddades med 
nästan fyra meter på en sida. 

 Bro över Jämtöfjärden är en samverkansbro med stålbalkar som breddades med drygt tre 
meter på en sida med en extra balk. Dock är detta en bro med enbart ett spann.  
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3 METOD

Detta kapitel syftar till att validera studiens tillförlitlighet och riktighet.  Kapitlet delas därför upp 
i fyra avsnitt: 

Avsnitt   beskriver det övergripande upplägget på studien  
   såsom vilka programvaror som använts, vilka  
   regelverk som följts och vad litteraturstudien baseras  
   på. 

Avsnitt   beskriver det praktiska tillvägagångssättet, hur studien  
  genomförts och varför detta sätt har använts. 

Avsnitt   beskriver varifrån ingångsparametrarna till
   beräkningarna kommer ifrån, varför de valts, hur de 
   beräknats och hur de är fördelade över  
   brokonstruktionen. 

Avsnitt beskriver hur beräkningarna genomförts i Contram  
   och definierar noder, element, laster och  
   koordinatsystem i programmet.   

3.1 Metodbeskrivning  

Studien har gjorts vid TrVs kontor i Luleå och på så sätt har en daglig kontakt med handledare 
erhållits och frågor har kunnat ställas kontinuerligt under arbetets gång. Brospecialist Anders 
Stenlund har närmre 30 års erfarenhet av brokonstruktioner och projektledare Erik Vallin har 
även han mycket lång erfarenhet av såväl konstruktion som samhällsplanering inom infrastruktur.  

Syftet beskriver en studie som ska ge förslag för en eventuell framtida breddning av den E4 bro 
som ska byggas över Kalix älv i Kalix och hur bron vid nyproduktion bör förberedas för att 
kunna breddas på ett kostnadseffektivt sätt. Denna fallstudien ska sedan knytas till ett allmänt fall 
som beskriver för- och nackdelar med olika breddningkonstruktioner av samverkansbroar med 
I-balkar.   

 

 

Data till fallstudien erhålls från det pågående projektet, både från projektledare Erik Vallin och 
brospecialist Anders Stenlund, båda TrV. Genom handledning från Vallin och Stenlund samt 
intervjuer och författarens deltagande i samordningsmöten upprätthålls en uppdaterad bild av 
projektet. Utöver detta studeras kort andra genomförda breddningar med data från databasen 
BaTMan (Trafikverket. BaTMan, 2018) för att lägga en grund till det allmänna fallet.  
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  Systemberäkningsprogram för linjebärverk, brokonstruktioner som beräknas 
tvådimensionellt, se Bilaga E för introduktion till detta beräkningsprogram. Efter diskuss-
ion med såväl brospecialist Anders Stenlund (TrV) som brokonstruktör Håkan Tornberg 
(Ramböll) valdes denna programvara för att utgöra grunden till beräkningarna i detta 
examensarbete. Denna programvara kan således anses tillförlitlig då det används i det 
dagliga arbetet hos brokonstruktörerna vid Ramböll. En introduktion till programmet 
finns bifogat i . 

  Bridge and Tunnel Management, TrVs databas där ritningar, beräkningar och 
andra relevanta handlingar samlas för landets samtliga broar och vägkonstruktioner. Med 
hjälp av denna databas kan redan genomförda breddningar studeras och sedan utgöra en 
grund till det allmänna fallet i denna studien.  

  Beräkning av indata till systemberäkningsprogrammet Con-
tram och rapportskrivande.  
 

 

Litteraturstudien genomfördes parallellt med beräkningarna i Contram. För att effektivisera pro-
cessen och öka studiens reliabilitet gjordes följande åtgärder:  

- Sökmotorer såsom portalen det (DiVA) och Google 
Scholar användes i hög grad. Publicerade doktorsavhandlingar och andra vetenskapliga 
artiklar med ett stort antal citeringar prioriterades. Även examensarbeten som rekom-
menderats av examinator Peter Collin användes i studien.  

- För att strukturera den erhållna kunskapen från de lästa artiklarna och rapporterna skap-
ades ett  där författarnamn, minnesanteckningar och sidor av relevans 
skrevs ned.  

- Författaren av denna studie medverkande på Robert Hällmarks  för att få 
större förståelse för såväl samverkansbroar som rapportstruktur.  

-  genomfördes kontinuerligt med projektledare och specialister vid 
TrV för att säkerställa projektets framåtskridande process och dess validitet och reliabilitet.  

-  (BaTMan) användes för större förståelse för hur och 
varför befintliga broar har breddats i efterhand.      
  

 

För att genomföra beräkningar i Contram antogs ett antal ingångsparametrar. Dessa antaganden 
grundades på standardvärden och givna värden i vedertagna dokument, se nedan. Då författaren 
av denna studie valt ett värde har detta förankrats med brospecialist Anders Stenlund för att 
säkerställa antagandets rimlighet och dess genomförbarhet vid det praktiska brobygget.  För ta-
bellerade värden se avsnitt 3.3
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Eurokod  

Europagemensamma dimensioneringsregler för byggnader och byggnadsverk. I denna studie har 
även (Isaksson & Mårtensson, 2010) använts som 
baseras på Eurokod. I denna studie har följande dokument använts:  

 (SS_EN 1991-2):  Laster på bärverk - Trafiklast på broar  

 (SS_EN 1994-2):  Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong 
 

Krav brobyggande 

Dokument anger de krav som ska tillämpas vid utformning och dimensionering av bl.a. broar.  
(TDOK 2016:0204 Trafikverket, 2018)  

 

TRVFS 2011:12 

Trafikverkets föreskrifter om ändringar i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2004:43) om tillämp-
ningen av europeiska beräkningsstandarder (TRVFS 2011:12). Den första november 2018 trädde 
TSFS 2018:57 (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av eurokoder) 
i kraft men då studien dels påbörjats innan och dels avslutas kort efter detta datum används 
TRVFS 2011:12 i denna studie. 

 

3.2 Genomförande 

Förslag till examensarbete om E4 bro över Kalix älv i Kalix presenterades av Erik Vallin den 17 
april 2018 under en föreläsning i kursen Broprojektering vid LTU. Ett antal studenter var in-
tresserade och möte hölls på TrV kontor i Luleå, därefter nischade studenterna in på sitt prefe-
rensområde och det förberedande arbetet med bl.a. en kortare projektplan sammanställdes.  

I början av oktober påbörjades examensarbetet, möte hölls med både handledare Erik Vallin och 
examinator Peter Collin för att specificera det förväntade resultatet från de båda parterna och 
fortsätta diskutera avgränsningar för att möjliggöra leverans vid angivna datum. Till följd av brist-
fällig kommunikation under vårens planeringsmöte gällande vad som faktiskt beräknats på bro-
konstruktionen tvingades avgränsningarna och förenklingarna bli relativt många och omfattande. 
Sweco (2018) hade tagit fram förslagsritningen, se Bilaga A, men några mer än dessa överslags-
räkningar hade ej gjorts.  

En av förändringar innebar att studenten enbart skulle beräkna ökade laster på den yttersta I-
balken vid en körfältsökning istället för att faktiskt dimensionera de tre I-balkarna som tidigare 
var planerat.  

Under denna initieringsfas kom det även fram att TrV inte längre hade några beräkningsprogram 
för brokonstruktioner vilket medförde två veckor arbete med att få fram ett sådant program. 
Resultatet blev att två brokonstruktörer på Ramböll i Luleå fick bistå med sin tid för att möjlig-
göra att författaren av detta examensarbete skulle komma igång med beräkningarna. Likaså blev 
TrVs brospecialist Anders Stenlund en informell handledare för studiens författare när det kom 
till brotekniska frågor. 
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Till följd av dessa hinder påbörjades beräkningarna först i mitten av oktober vilket medförde 
tidsförskjutning av såväl start av litteraturstudie som inlämning av projektplan.  

Under oktober och november fortskred arbetet med såväl beräkningar som litteraturstudie. Då 
brospecialist Anders Stenlund ofta hade för mycket på sitt skrivbord blev handledningarna få till 
antalet och korta till längden. Beräkningarna gick alltså inte så effektivt som förväntat. Till följd 
av förseningarna valdes det att inte leverera några beräkningar till det kompletterande förfråg-
ningsunderlaget i mitten av november som tidigare planerat. 

I slutet av november kunde beräkningarna anses klara och sammanställning, tolkning och slut-
satser kunde börja formuleras. Likaså kunde en tvärsnittsmodell av bron, innan och efter kör-
fältsökning, presenteras. Till det kompletterande förfrågningsunderlaget som TrV skulle gå ut 
med tillgodosågs tvärsnittsritningar om hur den eventuella breddningen av bron skulle se ut och 
hur detta skulle påverka gestaltningskravet.    

I mitten av december ansågs resultatet vara analyserat och rapporten började ta form, därför 
skickades rapporten in till handledare för återkoppling.  

I januari 2019 presenterades examensarbetet på TrV och i februari vid LTU.   

 

3.3 Ingångsparametrar 

I detta avsnitt beskrivs de ingångsparametrar som utgör grunden till genomförda beräkningar i 
Contram. 

Avsnitt   innehåller Tabell 1 till och med Tabell 4 som beskriver de 
geometriska storheterna för brokonstruktionen och av de ingående elementen. Den gjorda tvär-
snittsanalysen redovisas i Tabell 5 och i Tabell 6 redovisas beläggningstjocklekar.  

Avsnitt  beskriver beräkningen av konstruktionens egentyngder, dessa illustre-
ras i Figur 19 och Figur 22. 

Avsnitt  beskriver beräkningen av konstruktionens trafiklaster, dessa illustreras i 
Figur 20 och Figur 21.  

 

 

Tabell 1 beskriver geometri för bron i tvärled vid 1+1-körfält (OTB Bro kapitel 
 samt uppmätt från förslagsritning 1 41 K 20 01, se Bilaga A) och  

Tabell 2 beskriver 1+2-körfält (mått efter breddning med 2,5 m).  
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Beskrivning Storhet Mätetal Enhet 

Fri brobredd   10,6 m 

Bredd GC-väg   4,0 m 

Total brobredd  15,2 m 

Bredd konsol vänster  3,0 m 

Bredd konsol höger  3,0 m 

Bredd kantbalk  0,5 m 

Bredd mittbalk  0,5 m 

Längd på bro   327 m 

Läng fack 2-5   55 m 

Längd fack 1,6  45 m 

Teknisk Livslängd  120 år 

S-avstånd balkar  4,6 m 

 

Beskrivning Storhet Mätetal Enhet 

Fri brobredd   13,1 m 

Bredd GC-väg   4,0 m 

Total brobredd  17,7 m 

Bredd konsol vänster  5,5 m 

Bredd konsol höger  3,0 m 

 

Tabell 3 och Tabell 4 sammanställer de geometriska attributen för stålbalkarna och för den ar-
merade betongfarbanan. Egentyngder för de två ingående materialen återfinns i avsnitt  

Värdena i Tabell 3, dimensioner för liv och fläns i balk, är framtagna med grund i förslagsritning 
41 K 20 01, se Bilaga A, och sedan anpassade för att tvärsnittets samtliga delar ska kunna klassas 
under tvärsnittsklass 3. TK3 innebär att tvärsnittet uppnår minst elastisk momentförmåga och är 
beräknat enligt tabell 2.2 och 2.3 i (Isaksson & 
Mårtensson, 2010, ss. 30-32). Syftet med att sträva efter att undvika TK4 är minskad risk för 
lokal buckling, även om TK4 innebär mindre materialåtgång, dvs. slankare stålkonstruktioner. 
Ytterligare en fördel med TK3 är förenklade beräkningar vilket påskyndar ledtiderna i processen 
då konstruktören kan förkorta sin arbetstid. Se Tabell 5 för tvärsnitsklassificering.  

Balkar och tvärsnitt i framtagen ritning (Bilaga B), motsvarar förslagsritning 41 K 20 01 (Bilaga 
A) och har därför inte dimensioner angivna i Tabell 3. De tabellerade värdena är använda i 
beräkningsprogrammet Contram för att motsvara en mer trolig egentyngd av stålbalkarna. 
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Beskrivning Storhet Mätetal Enhet 

Tjocklek liv  0,03 m 

Längd liv  2,85 m 

Bredd undre fläns  0,9 m 

Tjocklek undre fläns  0,045 m 

Bredd övre fläns  0,6 m 

Tjocklek övre fläns  0,035 m 

Total tvärsnittshöjd  2,93 m 

Total tvärsnittsarea  0,147 m2 

Tröghetsmoment I 0,181 m4 

Kvalité undre fläns (sträckgräns)  460 MPa 

Kvalité övre fläns (sträckgräns)  460 MPa 

Kvalité liv (sträckgräns)  355 MPa 

E-modul  210 GPa 

 

Tabell 4 återger värden för såväl betong som armering i farbana och grundar sig på Eurokod. 
(Isaksson & Mårtensson, 2010, ss. 90-94) 

 

Beskrivning Storhet Mätetal Enhet 

E-modul armering  200 GPa 

Karakteristisk sträckgräns armering  500 MPa 

Dimensionerad draghållfasthet brottgräns-
tillstånd armering 

 435 MPa 

partialkoefficient armering brottgränstill-
stånd  

1,15 - 

Tjocklek betong kantbalk  0,35 m 

Tjocklek betong farbana  0,25 m 

Tjocklek betong genomsnitt  0,30 m 

Tvärsnittsarea  0,15 m2 

Tjocklek betong mittbalk  0,10 m 

E-modul betong  34 GPa 

Karakteristisk tryckhållfasthet betong  35 MPa 

Dimensionerad tryckhållfasthet betong  23,3 MPa 

Partialkoefficient betong brottgränstillstånd  1,5 - 
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Undre fläns Liv Övre fläns Enhet 

Kvalité stål  460 355 460 MPa 

c-mått 0,435 2,85 0,285 m 

t-mått 0,045 0,03 0,035 m 

 0,71 0,8 0,71 - 

 13,5 116,8 11,4 - 

Krav för högst klass 3 <14 <120 <14 - 

Tvärsnittsklass 3 3 3 - 

 

Ovan samverkanskonstruktionen av stålbalkar och armerad betongfarbana görs beläggningen för 
körbana och GC-banan. Värden för beläggningens tjocklek baseras på  OTB Bro kapitel 

(OBT Bro 11.3, 2018) och återfinns i Tabell 6.  

 

Beskrivning Storhet Mätetal Enhet 

Körbana 

Tätskiktsmatta 
 

0,005 m 

Skyddslager ABT8/B70/100 
 

0,025 m 

Bindlager Abb>11/B70/100 
 

0,04 m 

Slitlager ABS >16/B70/100, KKv<7 
 

0,04 m 

Summa tjocklek körbana  0,11 m 

GC-bana 

Tätskiktsmatta 
 

0,005 m 

Skyddslager ABT8/B70/100 
 

0,025 m 

Slitlager ABS >11/B160/220, KKv<14  0,06 m 

Summa tjocklek GC-bana  0,09 m 

 

 

Egentyngden av bron beräknas med följande grundparametrar; 

  

 

 

Dessa grundparametrar (tungheter) är hämtade från (Isaksson & Mårtensson, 2010).  
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För att beräkna linjelasten i tvärled är ekvation 3.3.2-1  3.3.2-5 tillämpade med antagande om 
strimlor av bron med bredden en meter. Illustration av mått redovisas i Figur 20 och Figur 21, 
resultat presenteras i Tabell 7. 

    (3.3.2-1) 

   (3.3.2-2) 

   (3.3.2-3) 

   (3.3.2-4) 

   (3.3.2-5) 

Egentyngderna för räcken och lyktstolpar är antagna baserat på data från (Isaksson & Mårtensson, 
2010).  

Beskrivning Egentyngd Storhet Mätetal Enhet 

Betong  7,5 kN/m 

Bituminösa vägbeläggningar 
Fri brobredd 

 2,53 kN/m 

Bituminösa vägbeläggningar 
GC-farbana 

 2,07 kN/m 

Kantbalk  8,75 kN/m 

Mittbalk  2,5 kN/m 

Räcken  0,5 kN 

Lyktstolpar  0,5 kN 

Summa  23,3 kN/m 

 

 

Tabell 8 nedan är en sammanställd tabell från kapitel 4.3.2(4) tabell 4.2 (SS_EN 1991-2, s. 33)  
och 6 kap. 4 § tabell 7.1  (TRVFS 2011:12) 

 

Axellast 
[ ] 

Utbredd last 
[ ] 

Anpassningsfaktor 
punktlast 

Anpassningsfaktor 
utbredd last 

Läge     

Lastfält 1 300 9 0,9 0,7 

Lastfält 2 200 2,5 0,9 1 

Lastfält 3 100 2,5 0 1 

Övriga lastfält 0 2,5 0 1 

Återstående yta 0 2,5 0 1 
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I Tabell 9 beräknas lasterna som  

     (3.3.3-1) 

     (3.3.3-2) 

i enlighet med (SS_EN 1991-2) kapitel 4.3.2(a) och (b) samt de nationella parametrarna till 
4.2.1(1) (TRVFS 2011:12). Divisionen med faktor två i ekvation (3.3.3-1) görs då axellasten 
består av två separata punktlaster i respektive körfält, se Figur 21 och Figur 20 nedan.  

Beskrivning Storhet Mätetal Enhet 

Punktlaster lastfält 1  135 kN 

Punktlaster lastfält 2   90 kN 

Punktlaster lastfält GC  60 kN 

Utbredd last lastfält 1  7,2 kN/m 

Utbredd last lastfält 2  2,5 kN/m 

Utbredd last lastfält 3  2,5 kN/m 

Utbredd last lastfält GC  5,0 kN/m 

 

Tabell 10 beskriver typfordonens ingångsdata samt punktlasternas och de utbredda lasternas stor-
lek och mätetal. (TRVFS 2011:12) 

 

Beskrivning Storhet Mätetal Enhet 

A A 180 kN 

B B 300 kN 

Utbredd last typfordon  5 kN/m 

Körfältsbredd  3 m 

Reduktionsfaktor körfält 2   0,80 - 
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3.4 Lastberäkning i Contram 

För att på ett effektivt sätt genomföra beräkningarna i systemberäkningsprogrammet Contram 
strukturerades lasterna efter nummer i ett tidigt skede. Likaså definierades koordinatsystem på ett 
sådant sätt att tvärledsanalysen och längdledsanalysen skulle vara kompatibla t.ex. vid framtagande 
av filfaktorer.  

 

 

 

  

Lastnummer Beskrivning Storhet Del av Beräkning? Mätetal Enhet 

Last 1 Egentyngd farbana  JA 7,5 kN/m 

Last 2 Egentyngd beläggning 
vägbana 

 JA 2,5 kN/m 

Last 3 Egentyngd beläggning 
GC-bana 

 JA vid 1+2 2,1 kN/m 

Last 4 Egentyngd kantbalk  JA 8,8 kN/m 

Last 5 Egentyngd mittbalk  JA 2,5 kN/m 

Last 6 Punktlast kanträcke  JA 0,5 kN 

Last 7 Punktlast mitträcke  JA 0,5 kN 

Last 8 Axellast körfält 1  JA 135 kN 

Last 9 Axellast körfält 2  JA 90 kN 

Last 10 Fillast körfält 1  JA 7,2 kN/m 

Last 11 Fillast körfält 2  JA 2,5 kN/m 

Last 12 Fillast körfält 3  JA vid 1+2 2,5 kN/m 

Last 13 Fillast GC-bana  JA vid 1+2 5,0 kN/m 

Last 14 Axellast GC-bana  JA vid 1+2 60 kN 

Last 16 Egentyngd stålbalk  JA vid längdled 11 kN/m 

Last 21 Enhetslast spann 1 A-B  JA 
Vid framtagande av 
fjäderkonstant 

1,0 MN 

Last 23 Enhetslast spann 3 C-D  JA 
Vid framtagande av 
fjäderkonstant 

1,0 MN 
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Den antagna geometrin för bron, dvs. noder, element och koordinater i Contram, återges i Figur 
23, Figur 24 och Figur 25 samt Bilaga B. Lasterna placeras ut i Contram som Figur 26 och Figur 
27.  

Koordinatsystemet för den tvärgående analysen definieras på följande sätt:  

 parallellt med brobanans bredd, vinkelrätt mot brobanan. 

 parallellt med körbanan, ut ur planet. 

 vertikalt nedåt, lasterna definieras som positiva nedåt.  

Koordinatsystemet för den längsgående analysen definieras på följande sätt: 

 parallellt med körbanan. 

 parallellt med brobanans bredd, ut ur planet. 

 vertikalt nedåt, lasterna definieras som positiva nedåt.  

Den tvärgående analysen syftar främst till att ta fram filfaktorerna som används i längdledsanalysen 
samt framtagande av lastförändring till breddningskonstruktionen.   
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4 RESULTAT 

Resultatkapitlet delas in i sju avsnitt; 

4.1 Filfaktorer och fjäderkonstanter  
Beskriver framtagandet av fjäderkonstanter och filfaktorer.  

4.2 Jämförelse upplagsreaktioner av egentyngder 
Jämför hur lastförändringen av egentyngderna, till följd av den teoretiska breddningen, påverkar 
upplagsreaktionerna vid den yttre balken ( ) i mittenstöd ( ) i längdledsanalysen. 

4.3 Jämförelse upplagsreaktioner av trafiklaster 
Jämför hur lastförändringen av trafiklasterna, till följd av den teoretiska breddningen, påverkar 
upplagsreaktionerna vid den yttre balken ( ) i mittenstöd  i längdledsanalysen. 

4.4 Sammanvägning förändring av egentyngder och trafiklaster 
Jämför hur de förändrade trafiklasterna påverkar upplagsreaktionerna över stöd  i tvärledsana-
lysen.  

4.5 Jämförelse böjmoment i fältmitt  
Jämför hur lastförändringen av trafiklaster, till följd av den teoretiska breddningen, påverkar böj-
momentets storlek i fältmitt i längdledsanalysen (mellan stöd  och ). 

4.6 Förslag på breddningskonstruktion av fallstudien  
Som svar på syftets första del presenteras här det framtagna förslaget till hur breddningen av fall-
studien skulle kunna bäras upp. 

4.7 Den generella metoden för körfältsbreddningar  
Som svar på syftets andra del presenteras två ytterligare generella förslag på alternativa breddning-
konstruktioner av samverkansbroar med I-balkar. 

För att förtydliga benämning på upplagen jämförs dessa med de nodnummer de är kopplade till i 
Contram. Följande samband finns, se Tabell 12 och Tabell 13:  
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Längdled Nodnr. koord. (X;Z) 

 1 0;0 

 4 45;0 

 9 100;0 

 14 155;0 

 19 210;0 

 24 265;0 

 27 310;0 

Tvärled Nod i 1+1 koord. (X;Z) Nod i 1+2 koord. (X;Z) [m] 

 3 3.5;0 6 3;0 

 7 8.1;0 7 7.6;0 

 8 12.7;0 8 12.2;0 

 

Se även Figur 23, Figur 24 och Figur 25 för illustration av tabellerna ovan. 
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4.1 Filfaktorer och fjäderkonstanter 

Med värden från avsnitt , laststorlekar enligt Tabell 9, lastuppdelning enligt 
Tabell 11 och upplagsbenämning enligt Tabell 13 beräknas filfaktorer. Filfaktorns storlek beror på 
hur krafterna i tvärsnittet verkar. Filfaktorn för punktlast blir alltså upplagsreaktionen i yttersta 
balken orsakad av axellasterna dividerat med summan av axellasterna. För utbredd last gäller samma 
princip. 

Till följd av att modellen i Contram i tvärledsanalysen anger I-balkarna som upplag, stöd, snarare 
än element som kommer ha viss vertikal deformation beräknas en fjäderkonstant för att simulera 
denna vertikala deformation. Fjäderkonstanten beaktas sedan i modelleringen av tvärledsanalysen 
för att beräkna fram filfaktorer i fält. Resultat av fjäderkonstantberäkningar återfinns i Tabell 14. 
Filfaktorer i fält beräknas på samma sätt som över stöd (ekvation 4.1-1 och 4.1-4). 

Det första steget att ta fram filfaktorer i såväl fält som över stöd är att ta fram fjäderkonstanter. I 
längdledsanalysen appliceras två stycken enhetslaster (1 MN) i fjärdedelspunkten i ett mittspann 
och i ett ändspann (Last 21 och Last 23, se Tabell 11). Enhetslasten appliceras i punkten ¾  från 
mittenstödet  samt ¼ från ändstödet . I denna studie har enhetslasten valts att placeras i fältet 
mellan stöd  och .  

Bron delas i längdledsanalysen in i element som givet i Figur 23. Enhetslasten i mittspannet hamnar 
i element 12, 0.625 delar av elementlängden från nod 12 och enhetslasten i ändspannet hamnar i 
element 1, 0.75 delar av elementlängden från nod 1.  

   (4.1-0) 

   (Element1 )  (4.1-0a)  

Där  

  

  (Element 12)  (4.1-0b) 

Där  

  

 

 

Då Contram beräknar nedböjning i varje tiondelspunkt måste värdet för de två punkterna linjärt 
interpoleras fram, se Tabell 14.  
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Beskrivning Storhet 
Mätetal 
Element 12 Last 23 
Mittspann 

Mätetal 
Element 1 Last 21 
Ändspann 

Enhet 

Mätpunkt 0    0,6 0,7 - 

Mätpunkt 1   0,7 0,8 - 

Nedböjning i punkt 0   0,0146 0,0131 m 

Nedböjning i punkt 1   0,0139 0,0143 m 

Mätpunkt   0,625 0,75 - 

Nedböjning i punkt   0,0144 0,0137 m 

Enhetslast F  1 1 MN 

Fjäderkonstant k  69,3 73,0 MN/m 

Medelvärde  
fjäderkonstant 

kmedel 71,1 MN/m 

 

Då skillnaden mellan ändspann och mittspann anses jämförbara tillämpas medelvärdet av fjäder-
konstanten i fortsatta beräkningar av filfaktorerna.  

För att beräkna filfaktorerna över stöd (fjäderkonstanten beaktas ej) och i spann (fjäderkonstanten 
beaktas) genomförs två beräkningar i tvärledsanalysen i Contram. Det resultat som används från 
tvärledsanalysen är upplagsreaktionerna orsakade av Last 8-11 (fillaster och axellaster i körfält 1 och 
2) i upplag  (den yttre balken uppströms vid 1+1-körfält). Figur 24 och Figur 26 återger geo-
metrin i Contram för fallet 1+1-körfält.  

 

 

 

 

 

 

 

Enligt Tabell 9 benämns axellaster  och fillaster  med mätetalen 
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De framräknade upplagsreaktionerna i den yttre balken (närmst GC-banan) över stöd ( utan 
fjäderkonstant) benämns  och  och i fält ( med fjäderkonstant)  och . 
Indexet beskriver vilka laster som är summerade i upplagsreaktionen.  Mätetalen till dessa uppgår 
till 

      (4.1-1) 

     (4.1-2) 

     (4.1-3) 

     (4.1-4) 

För att dimensionsanalysen ska vara möjlig multipliceras fillasterna  och  med körfältsbredden 
.   

Utifrån ovanstående tal beräknas filfaktorerna enligt  

      (4.1-5) 

      (4.1-6) 

      (4.1-7) 

      (4.1-8) 

Resultat för filfaktorer av axellast och fillast vid 1+1-körfält återges i Tabell 15. Såsom fjäderkon-
stanterna beräknas ett medelvärde av filfaktorerna då dessa värden anses jämbördiga. 

 

Filfaktorer Utbredd last Punktlast Enhet 

Över stöd  1,15 1,09 - 

I fält  1,01 1,11 - 

Medelvärde 1,08 1,10 - 

 

Vid beräkning av filfaktorer för 1+2-körfält används samma formler som för 1+1-körfält men med 
tilläggen fillast för körfält tre ( ). Axellaster i körfält tre beaktas ej då  anpassningsfaktorn 

, vilket medför att  

   (4.1-9) 
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Fillasten i körfält uppgår till  

  

i enlighet med Tabell 9. 

Upplagsreaktionerna från lasterna  och  beräknas i Contram och uppgår till   

      (4.1-10) 

     (4.1-11) 

      (4.1-12) 

     (4.1-13) 

Filfaktorerna för 1+2-körfält beräknas på samma sätt som vid 1+1-körfält (se ekvation 4.1-5  4.1-
8) med tillägget . Resultatet återges i Tabell 16. 

Filfaktorer Utbredd last Punktlast Enhet 

över stöd  0,53 0,59 - 

i fält  0,58 0,61 - 

Medelvärde 0,55 0,60 - 

 

Då trafikslagen skiljer beräknas ett separat filfaktorvärde för GC-trafiken. 

Enligt Tabell 9 benämns axellaster  och fillaster  med mätetalen 

     (4.1-14) 

     (4.1-15) 

För GC-banan gäller dock  vilket påverkar fillastens storlek. Fillasten är alltså ut-
bredd över hela GC-banan och blir således en meter bredare jämför med körfältsbredden . 
Upplagsreaktionerna för såväl över stöd och i fält beräknas även här: 
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      (4.1-16) 

     (4.1-17) 

      (4.1-18) 

     (4.1-19) 

Filfaktorer Utbredd last Punktlast Enhet 

över stöd  2,84 2,18 - 

i fält  2,08 1,59 - 

Medelvärde 2,46 1,89 - 

 

4.2 Jämförelse upplagsreaktioner av egentyngder 

Med tvärledsanalysen som grund för egentyngder, axellaster och fillaster (Tabell 9) kunde filfak-
torerna bestämmas (Tabell 15 och Tabell 16) och från detta kunde två fall av längdledsanalys ge-
nomföras.  

Tabell 18 redovisar resultatet av den lastökning som sker vid en eventuell breddning, värdena gäller 
för den yttre stålbalken, . Egentyngderna som förändras vid en breddning  och markant 
påverkar upplagsreaktionerna är: 

 Ökning av betongfarbanans egentyngd då det är denna som breddas (Last 1) 

 Ökning av egentyngden av beläggningen på vägbanan   (Last 2) 
 Ökning av egentyngden av beläggningen på GC-banan   (Last 3) 

 Tillägg av eventuella snedsträvor (Se avsnitt 4.6.2 för resonemang kring dimensioner) 
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*Snedsträvans dimension uppskattas enligt resonemang i avsnitt 4.6 och dess egentyngd beräknas 
enligt formeln nedan  

   (4.2-1) 

där 

 =      (avsnitt 3.3.2 s.22) 

 =    (avsnitt 4.6.2 s.41) 

 =     (avsnitt 4.6.2 s.41)

 =     (avsnitt 4.6.2 s.41) 

Enligt beräkning ovan ökar lasten från betongfarbanan på ett mittstöd med ca 1440 kN vid bredd-
ning. Den totala maximala ökningen på upplagsreaktionen uppgår till drygt 2100 kN. 

Om summan av lasterna (Nod 14/Stöd  i Tabell 15) för 1+1-körfält divideras med summan för 
1+2 körfält erhålls kvoten 

   (4.2-2) 

Den procentuella lastökningen av egentyngder till följd av breddningen uppgår alltså till 65,8 %.  

 

Koordinat (x,z) 
/ Last # 

 
  

(0,0) 
 

(45,0) 
 

(100,0) 
  

(155,0) 
 

 (210,0) 
   

(265,0) 
  

(310,0)  
1+1 Nod 1 NOD 4 NOD 9 NOD 

14 
NOD 19 NOD 

24 
NOD 
27 

Last 1  0,784 2,58 2,55 2,55 2,55 2,58 0,784 
Last 2  0,0329 0,108 0,107 0,107 0,107 0,108 0,0329 
Last 3  0,177 0,584 0,577 0,578 0,577 0,584 0,177 
Last snedsträva  0 0 0 0 0 0 0 
 1+2               

Last 1  1,23 4,04 3,99 3,99 3,99 4,04 1,23 
Last 2  0,136 0,448 0,443 0,443 0,443 0,448 0,136 
Last 3  0,206 0,679 0,671 0,671 0,671 0,679 0,206 
Last snedsträva*  0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264  

Differens 
       

Last 1  -0,446 -1,46 -1,44 -1,44 -1,44 -1,46 -0,446 
Last 2  -0,1031 -0,34 -0,336 -0,336 -0,336 -0,34 -0,1031 
Last 3  -0,029 -0,095 -0,094 -0,093 -0,094 -0,095 -0,029 
Last snedsträva  -0,264 -0,264 -0,264 -0,264 -0,264 -0,264 -0,264 
Summa  -0,842 -2,159 -2,134 -2,133 -2,134 -2,159 -0,842 
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4.3 Jämförelse upplagsreaktioner av trafiklaster 

För att beakta de förändrade trafiklasterna analyseras bron i tvärled. Nedan beskrivs vilka laster som 
tillkommit och vilka som förändrats.  

Tillkommande trafiklaster:  

Fillast för körfält 3     [Last 12] 

Fillast GC-bana:       [Last 13] 

Axellast GC-bana:      [Last 14] 

 

Förändrade trafiklaster: 

Axellast och fillast från körfält 1 och 2 [Last 8-11] förflyttas från den vänstra kantbalkens högra kant 
(x-koordinat 0,5 m i 1+1) till mittbalkens högra kant (x-koordinat 2,0 m i 1+2), se Figur 29 och 
Figur 28 nedan.  

 

Efter tillägget av körfält för GC-fordon (axel- och fillast) och körfält tre (axellast) samt förflyttning 
av körfält ett och två (både axel- och fillaster) ges en lastförändring i den yttre balken (upplag ) 
med  

  + 7,3 %.      (4.3-1) 
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 motsvarar summan av upplagsreaktionerna från trafiklasterna innan breddning (  

och ) och   motsvarar summan efter breddning (  och ). 

     (4.3-2) 

      (4.3-3) 

Upplagsreaktionerna gäller för upplag .  

4.4 Sammanvägning förändring av egentyngder och trafiklaster 

Efter avslutad beräkning i Contram erhölls lastförändringar i stöd  i upplag  (den yttre I-
balken i en punkt där brospannen är som längst). Breddningen medför en lastökning om 65,9 % 
(ekvation 4.2-2) för egentyngderna och en lastökning om 7,3 % (ekvation 4.3-1) för trafiklasterna. 
Lastökningen i upplag  beror på den asymmetriska breddningen och den marginella lastök-
ningen av trafiklasten i samma upplag beror på tillägg samt förflyttningen fil- och axellaster. Sam-
manställs dessa värden ges den totala lastförändringen (förändring av upplagsreaktionens storlek i 
upplag  stöd ), se Tabell 19, och den procentuella skillnaden kan beräknas såsom i ekvation  
(4.4-1) nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinat (x,z)/Last # Storhet   (155,0) 
 

1+1 NOD 14 

Last 1  2,55 

Last 2  0,107 

Last 3  0,578 

Summa Trafiklast  0,707 

Last snedsträva  0 

Summa 1+1  3,9418 

  1+2   

Last 1  3,99 

Last 2  0,443 

Last 3  0,671 

Summa Trafiklast  0,384 

Last snedsträva*  0,264 

Summa 1+2  5,748  
Differens 

 

Last 1  -1,44 

Last 2  -0,336 

Last 3  -0,093 

Summa Trafiklast  0,329 

Last snedsträva  -0,264 

Summa  -1,806 
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Den totala lastförändringen uppgår till 

        (4.3-4) 

med värden baserade på Tabell 19 ovan. 

4.5 Jämförelse böjmoment i fältmitt 

Jämförelse görs i fältmitt i ett mittenfält, dvs. 0,5 delar in i element 11 som återfinns mellan stöd 
 och  i längdledsanalysen, se samt Figur 30. 

 

 Den procentuella skillnaden beräknas som ekvation (4.5-1).

     (4.5-1) 

Där  och  motsvarar böjmoment i fältmitt innan och efter breddning respek-
tive.   anger om momentet orsakats av egentyngd ( ) eller trafiklast ( ) eller om det är 
en summa av de båda lasttyperna ( ) Lastförändringen delas upp i påverkan av egentyngder 
och trafiklaster och summeras i slutändan för att få fram den totala förändringen.   

 

Böjmoment av egentyngder 

     (4.5-2) 

Där 

  

 

 

Böjmoment av trafiklaster 

    (4.5-3) 

Där  
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Total förändring i böjmoment 

     (4.5-4) 

  

4.6 Förslag på breddningskonstruktion av fallstudien 

Snedsträvor, se Figur 31 och Bilaga B, är det förslag som diskuterats fram tillsammans med hand-
ledare Vallin och brospecialist Stenlund (Stenlund & Vallin, 2018) om att vara det lämpligaste i 
denna fallstudie. Detta val grundar sig även i att snedsträvor används i broarna vid Motala och 
Sollefteå, se avsnitt 4.6.1.1 och 4.6.1.2, och det faktum att det är en vedertagen metod.  

Snedsträvan sammanbinder I-balkens nederkant med betongfarbanans underkant, se Figur 31.  

   (4.6-1) 

 

För att förenkla analysen i Contram placeras snedsträvan 2,5 m från GC-banans yttersta kant, dvs. 
i nod tre (se Bilaga C  Element och noder i Contram). Vidare antas denna utgöra ett stöd/upplag 
i beräkningsprogrammet. Ytterligare en aspekt som är till fördel för brokonstruktionen med pla-
cering 2,5 m från GC-banans yttersta kant är detta är den punkt där kantbalken är placerad innan 
breddning. Teoretiskt innebär detta att den starka kantbalken till viss del skulle kunna användas för 
att klara av krafterna snedsträvan påverkar betongfarbanan med.  

Innan resultat av simuleringar med snedsträva i tvärledsanalysen i beräkningsprogrammet Contram 
presenteras kommer en kort genomgång av de två ovan nämnda samverkansbroarna som idag har 
snedsträvor. 
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För att styrka motiveringen till valet av snedsträvor i fallstudien beskrivs två referensprojekt i avsnitt 
nedan. Båda dessa broar är samverkansbroar med snedsträvor.  

 

I Västernorrlands län finns en 470 m lång kontinuerlig balkbro som år 2003 stod klar med tolv 
meter fri brobredd drygt 30 meter över Ångermanälven vid Rösta i Sollefteå. Denna lådbalkbro 
med samverkan använder sig av rektangulära VKR-rör med dimensionerna . I 
detta fall är snedsträvorna ca 3,5 m långa med ett S-avstånd på ca sex meter. Ovan dessa snedsträvor 
passerar fordonstrafik jämfört med fallstudien där enbart GC-trafik och snöröjningsfordon passerar 
ovan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infästning mellan betongfarbana och snedsträva sker via en klack i farbanans underkant. Mellan 
snedsträva och farbana sitter två stycken  plattor per snedsträva och från detta går en 
UPE-balk upp genom klacken till betongfarbanans underkant. Detta system ansluter till en hori-
sontell UPE-balk som sammanbinds med betongfarbanan via vertikalt monterade bultar.  

 

 

Ytterligare ett exempel på samverkansbroar som använder sig av snedsträvor är Vätterbron, en 
samverkansbro som går över Motalaviken vid Motala, se Figur 33. Såsom bron i Sollefteå passerar 
fordonstrafik ovan snedsträvorna, men i detta fall är KKR-tvärsnitt av dimensionen 

 använt och dess längd varierar mellan 4,7 m och 5,3 m. S-avståndet uppgår 
till ca åtta meter. 

Infästningen mellan underkant betongfarbana och stålsnedsträvor sker på liknande sätt som i bron 
vid Sollefteå.  En klack i betongfarbanans underkant medför att betongytan är vinkelrät mot strä-
vans kraftriktning. Dessa två element, snedsträva och betongklacken, är hopspända med hjälp av 
bult i kraftriktningen. 
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Efter simulering erhölls vertikala upplagsreaktioner i snedsträvans överkant, se Tabell 20 nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter summering av lasternas påverkan i fjäderstödet i nod tre (se Bilaga B) där snedsträvan anslu-
ter till betongfarbanans underkant erhölls en vertikala upplagsreaktionen på 

 i brons längdriktning. Om denna kraft transformeras med hjälp av trigonometri erhålls  

   (4.5.1-1)  

Lastnummer Beskrivning Storhet Mätetal  [MN] 

Last 1 Egentyngd farbana  -0,035 

Last 2 Egentyngd 
beläggning vägbana 

 0,0008 

Last 3 Egentyngd 
beläggning GC-bana 

 -0,01 

Last 4 Egentyngd kantbalk  -0,0089 

Last 5 Egentyngd mittbalk  -0,0004 

Last 6 Punktlast kanträcke  -0,0011 

Last 7 Punktlast mitträcke  -0,0018 

Last 8 Axellast körfält 1  0,0048 

Last 9 Axellast körfält 2  0,012 

Last 10 Fillast körfält 1  0,0007 

Last 11 Fillast körfält 2  0,0005 

Last 12 Fillast körfält 3  -0,0003 

Last 13 Fillast GC-bana  -0,0098 

Last 14 Axellast GC-bana  -0,093 

SUMMA   -0,235 
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där vinkeln är beräknad enligt Figur 35 och ekvation (4.5.1-2) och snedsträvans längd enligt ek-
vation (4.5.1-3) nedan: 

 

 

 

 

 

 

     (4.5.1-2) 

    (4.5.1-3) 

För att simulera detta i Contram har kopplingen mellan snedsträvan och betongfarbanan satts som 
ett stöd med en fjäder, dvs. ett stöd med möjlighet till förflyttning i z-led, precis som de tre övriga 
balkarna. Inverkan av detta stöd på lastfördelningen mellan de numera fyra stöden har försumats, 
dvs. en eventuell lastminskning i den yttre balken har inte beaktats.  

För att få en uppfattning om vilka minsta dimensioner som krävs av en pelare för att klara av laster 
som ovan framräknade tillämpas Tibnors (Tibnor AB, 2018, ss. 80-83). Om 
en kraft på 166 kN appliceras på en 4,5 m lång pelare som anses initialt rak och ledad i båda ändar 
skulle det t.ex. behövas ett VKR-rör med dimensionerna  .  

För bron i Kalix skulle detta innebära ett VKR-rör som snedsträva varje meter längsmed hela bron 
under idylliska förhållanden och utan hänsyn till horisontella krafter, andra ordningens moment, 
lastkombinationer, bruksgränstillstånd och olyckslaster m.m.  

Anledningen till valet av VKR-tvärsnitt grundar sig på att det var denna metod broarna i Sollefteå 
och Motala använde sig av, se avsnitt 4.6.1 . 

Utifrån de två referensbroarna skulle en mer rimlig dimension på snedsträvor i fallstudien kunna 
vara  med tvärsnittsarean  (Tibnor AB, 2018, s. 21). 
Under ideala förhållanden skulle ett VKR-rör med dessa dimensioner nyttjas till 

    (4.5.1-4) 
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där  

 

 

  (Tibnor AB, 2018, s. 83) 

Till normalkraften tillkommer alltså bl.a. lastkombinationer och imperfektioner i materialkvalitén 
och excentricitet i lasten.  

Snedsträvan fästs till livets nederkant och den undre flänsens överkant vilket medför en rotation av 
I-balken. Den horisontella kraften som snedsträvan överför till I-balken beräknas till  

   (4.5.1-5)  

 

 

 

 

 

 

Till följd av likformighet ges vinkeln  även i detta fall.  

 

 

För att klara av en horisontell kraft och således en rotation i I-balken behöver förstärkningsåtgärder 
vidtas. Detta kan vara t.ex. tvärförband som monteras mellan I-balkarna med samma S-avstånd 
som snedsträvorna. Att använda sig av tvärförband i brokonstruktioner är en vanligt förekommande  
åtgärd för att klara av de horisontella krafterna vinkelrätt mot farbaneriktningen i en brokonstrukt-
ion. Några exempel på broar det använts i är samverkansbroarna vid Jämtön och Viktoriaesplana-
den över Skellefteälven, se figurer nedan. Figur 39 återger ett förslag på hur det kan se ut vid 
byggnation av E4 bro över Kalix älv i Kalix om tvärförband används. Då dimensionering av tvär-
förband och I-balkar ligger utanför studiens avgränsningar lämnas enbart gestaltningsförslag i detta 
avsnitt. Figur 37 och Figur 38 återger hur tvärförband gestaltats i två referensprojekt.  
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För att uppskatta betongfarbanans motståndskraft mot genomstansning av snedsträvans vertikala 
upplagsreaktion görs överslagsberäkningar i programmet  av StruSoft. Antagen indata 
till programmet presenteras nedan. 

Med en vertikalt tryckande upplagsreaktion i snedsträvans överkant på  och 
med ett antaget tvärsnitt på  skulle ett tryck mot betongfarbanans underkant uppgå 
till 

   (4.6.4-1) 

Vid kontroll av risk för genomstansning blev resultatet att enbart en platta med area motsvarande 
snedsträvans tvärsnittsdimension kommer räcka till. Därför antas en platta med dimensionerna 

 där de extra 50 mm läggs till på plattans bredd och höjd för att möjliggöra 
svetsning kring snedsträvan. Tjockleken 25 mm väljs utifrån antagandet att lastspridningen från 
snedsträvans tvärsnitt sker i vinkel 1:2 upp i plattan så att hela plattans area belastar betongfarbanans 
underkant.  Ytterligare antaganden görs om att upplagsreaktionen är koncentriskt.  

Efter kontroll i programvaran  erhölls ett godkänt resultat under förutsättning att 
skjuvarmering används i tvärsnittet, se Bilaga D. Illustration över snedsträva och betongfarbana 
återges i Figur 40 och snedsträvans tvärsnitt med platta i Figur 41.  
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Infästningen mellan snedsträva och betong sker på liknande sätt som Vätterbron över Motalaviken, 
se Figur 33. Detta innefattar såväl bultar som pla imensionering av 
plattor, bultar och klack görs ej i denna studie då det ligger utanför gjorda avgränsningar.  

 

 

För att illustrera geometrin av den föreslagna breddningskonstruktionen för fallstudien, bron över 
Kalix älv i Kalix, har Figur 42 sammanställts. 
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4.7 Den generella metoden för körfältsbreddningar 

Alla broar är unika och vid beslut om brokonstruktion behöver ett omfattande förberedande arbete 
genomföras för att kunna bygga en hållbar bro sett från den sociala, miljömässiga, ekonomiska och 
konstruktionstekniska aspekten.  

Den sociala aspekten innefattar många parametrar att ta hänsyn till. Antalet körfält ska vara tillräck-
ligt breda och tillräckligt många för att fordonstrafiken ska flyta på och för att ha de erfordrade 
säkerhetsanordningarna som idag och framtiden ska uppfyllas. Motsvarande krav finns för GC-
banorna och dessa trafikanter. Utöver flöde och säkerhet behöver utrymmesbegränsningar beaktas 
och gestaltningskrav uppfyllas.  

Den miljömässiga aspekten innefattar såväl den lokala påverkan som den globala. Frågeställningar 
 skadan på omgivningen 

om utsläpp; Mängden utsläpp beror på vilka material som används, hur de produceras och trans-
porteras till lanseringsplatsen, vilka mängder av de olika materialen som krävs och hur de kan tas 
om hand efter rivning av bron.   

Den ekonomiska och konstruktionstekniska aspekten har många likheter och har ett beroende. 
Med krav på slankare konstruktioner, kortare byggtider, lägre underhållskostnader och högre sä-
kerhetskrav är utmaningarna många. Samtidigt ska det beaktas att fordonstrafiken både blir inten-
sivare och tyngre vilket gör att tillämpningen av vedertagna konstruktionslösningar kanske inte 
längre är möjligt.  

Att ta fram en generell metod, en typbreddning, som fungerar för flertalet unika broar och upp-
fyller de tre ovan nämnda aspekterna är ingen lätt utmaning. Men genom att kolla på befintliga 
brobreddningar (avsnitt 2.4.2) kan ett antal förslag till breddning av en befintlig samverkansbro 
med I-balkar presenteras.  

 

 

Dessa diskuteras i avsnitt 4.6 Förslag på breddningskonstruktion av fallstudien och har använts vid 
brokonstruktion över t.ex. Vätterbron i Motala och över Ångermanälven vid Sollefteå, se avsnitt 
4.6.1.1 och 4.6.1.2. Fördelar med den här typen av breddningsförstärkning är att det är en veder-
tagen metod där snedsträvorna kan optimeras så att stålåtgången minimeras. Nackdel är den vrid-
ning som snedsträvorna utsätter I-balkarna för då kraftöverföringen sker till nedre delen av livet 
och den undre flänsen. Denna vridning kan behöva motarbetas med hjälp av snedsträvor mellan 
I-balkarna med samma S-avstånd som snedsträvorna vilket innebär stor stålåtgång, se Figur 42.  

Om snedsträvan placeras som föreslaget skulle detta innebära en anslutning till där kantbalken är 
placerad innan breddning. Teoretiskt innebär detta att den starka kantbalken till viss del skulle 
kunna användas till betongklack och på så vis vara mer anpassad för att klara av upplagsreaktionerna 
som uppkommer av snedsträvan. Istället för att helt bila bort kantbalken vid en eventuell breddning 
skulle således delar av denna kunna sparas för att förstärka bron vid snedsträvorna.  
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Ett annat alternativ är stålplattor, dessa liknar och fungerar som livavstyvare och består således av 
en tunn stålplatta som kan överföra lasterna från breddningen till I-balkens hela tvärsnitt. Jämfört 
med snedsträvorna medför denna konstruktionstyp mindre rotation av I-balken då kraften fördelas 
över I-balkens tvärsnitt. En minskad rotation och minskad punktlast på I-balken minskar kraven 
på såväl tvärförband som livavstyvare. Metoden med stålplattor är däremot ingen vedertagen metod 
och således är kunskapen om dessa låg i branschen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Såsom E4 broarna över Råne älv samt över Jämtöfjärden kan broar som ska breddas mycket, med 
stor lastförändring som följd, kompletteras med ytterligare I-balkar. Detta kan ibland vara det enda 
alternativet. Om antalet bärande balkar ökas kommer den tillkomna lasten i stor grad kunna tas 
upp av den nya balken, dvs. lastförändringen på de befintliga balkarna och brobanan reduceras. 
Men en breddning som denna kräver också breddning av fundament och mellanstöd vilket är 
kostsamt och tar tid. Utöver direkt påverkan på brokonstruktionen medför en balkökning också 
stora ingrepp i omkringliggande natur.  

Denna metod kan alltså användas då lastökningen är mycket stor, ingrepp kan göras i omgivande 
natur och utformningen av bron (gestaltningskravet) möjliggör den förändring som krävs.  
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Studiens syfte är framtaget för att resultera i förslag till hur en breddningskonstruktion kan utformas 
vid körfältsökning på en samverkansbro av stålbalkar och betongfarbana. Syftet formulerades på 
följande sätt: 

Alla broar är unika, många aspekter ska beaktas för att ta fram en generell lösning. För att samman-
fatta utmaningarna vid en brokonstruktion delas de här in i tre aspekter; sociala, ekonomiska och 
miljömässiga aspekten.  

Den sociala aspekten handlar om omgivning och framkomlighet. Bron i Kalix kommer byggas 
med ett körfält i vardera riktning, delvis beroende på att korridoren är smal, delvis ÅDT prognos 
2040. Det finns inte mycket utrymme vid sidan av bron; vibrationskänsliga och historiska bygg-
nader i närheten, fabriker och själva samhället Kalix. För att personbilar och företagstransporter, 
men även GC-trafik, ska kunna passera över älven under byggnationen av den nya bron måste 
byggarbetsplatsen vara väl disponerad vilket sätter krav på tidsåtgång och utformning av bron. 
Framkomligheten under byggnation och efter färdigställande måste alltså tillmötesgå behovet. 
Samtidigt ska bron även vara estetiskt tilltalande. 

Den ekonomiska aspekten handlar helt enkelt om att tid är pengar; det ska gå fort att bygga och 
kosta minimalt både vid konstruktion och underhåll och den tekniska livslängden på bron ska vara 
upp till 120 år. Såsom fordonsstatistiken från SCB/Trafikanalys (2018), Figur 1, visar ökar antalet 
registrerade fordon idag och har gjort sedan efter andra världskriget. Detta påverkar såklart slitaget 
av bron.   

Den första frågan efter beslut om brobyggnation är vilken typ av brokonstruktion som ska byggas. 
Beroende på bl.a. spannlängd och vad som ska korsas (älvar, raviner, över korsande farleder) kom-
mer antalet möjliga konstruktionstyper begränsas. I en allt medveten värld är den miljömässiga 
aspekten också av tyngd vid val av brokonstruktion, såväl den lokala som den globala påverkan. 
Valet av material påverkar utsläppen och valet av konstruktionstyp påverkar den närmaste omgiv-

hur påverkas det av byggnationen?  på den omgivande naturen 
esvaras.  

Utmaningarna är många vid brokonstruktioner och breddningar av befintliga broar. I de två kom-
mande avsnitten knyts syfte, bakgrund och resultat ihop och slutsatser diskuteras.   
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5.1 Slutsatser om fallstudien 

Som angivet i syftets första del skulle studien resultera i följande:  

vilket har gjorts i avsnitt 4.6 Förslag på breddningskonstruktion av fallstudien där en breddnings-
konstruktion med snedsträvor och tvärförband har föreslagits och beräknats på. Valet och de gjorda 
antaganden grundar sig i litteraturstudien;  

Avsnitt 2.2 Allmänt om samverkansbroar beskriver för- och nackdelar med samverkanskonstrukt-
ioner och avsnitt 2.4.2 Genomförda breddningar förankrar att snedsträvor faktiskt används idag i 
brokonstruktioner med samverkan mellan betong och stål. Likaså har intervjuer med sakkunniga 
genomförts för att få en bättre förståelse för breddningkonstruktioner, såväl beräkningstekniska 
frågeställningar som anledning till varför man breddar. (Stenlund & Vallin, Konstruktion för 
breddning, 2018) 

Beräkningar av den föreslagna breddningskonstruktionen till fallstudien har gjorts i avsnitt 4.1  
(indata) samt avsnitt 4.6.1  . Illustration till breddningskonstruktionen till fallstudien återfinns 
i avsnitt . 

Framtagna dimensioner baseras på 

 Indata från gjord förslagsritning (Sweco, 2018) 

 Intervjuer och handledning med externa handledare på TrV (Stenlund & Vallin, 2018) 
 Regelverk (Eurokod 1 och 4, krav brobyggande TDOK 2016:0204 samt TRVFS 2011:12) 
 Framtagna laststorlekar med beräkningsprogrammet Contram  

Vidare slutsatser och andra påverkande faktorer, t.ex. gestaltningskravets inverkan på val av bredd-
ningskonstruktion, diskuteras vidare i slutdelen av avsnitt .  

 

5.2 Slutsatser om det generella fallet 

Syftets andra del beskriver det generella fallet;  

Med grund i avsnitt 2.4.1 Varför breddar man broar? och de studerade tidigare genomförda bredd-
ningar (avsnitt 2.4.2 Genomförda breddningar) ges ytterligare två förslag till samverkansbroar med 
I-balkar i avsnitt 4.7.2 Stålplattor och 4.7.3 Ökning av antalet I-balkar. I dessa avsnitt presenteras 
såväl breddningkonstruktionens utformning och vilka parametrar som påverkar om dessa kon-
struktionstyper är lämpliga att tillämpa vid en breddning.   

Att bygga en bro kräver mycket planering då det är många aspekter som ska beaktas och då den 
tekniska livslängden idag ofta sätts till 120 år till dessa byggnadsverk. Att förutspå trafikflödets ut-
veckling ett sekel framåt är inte möjligt, men skulle behövas om broar skulle vara rätt dimension-
erade från början. Breddningar av befintliga broar är alltså något som troligen kommer fortsätta 
göras ett sekel framåt och därför behöver standardiseringar tas fram.  

Den tekniska utvecklingen och den vetenskapliga forskningen inom området fortsätter att bryta 
ny mark inom brokonstruktioner. Som Hällmark (2018) påvisar i sin avhandling finns mycket tid 



50 

 

och pengar att spara för såväl beställare, entreprenör och trafikant om brobyggnationen kan stan-
dardiseras.  

Att ta fram en generell metod för breddningar av samverkansbroar med I-balkar är således en 
utmaning, men vissa riktlinjer för att få en kostnadseffektiv breddningsprocess kan presenteras:  

 

Symmetrisk breddning  

En symmetrisk breddning är att föredra då det finns många fördelar med detta: 

 Konstruktionens bärverk påverkas i lika stor grad oberoende av vilken sida i bredd som 
observeras. I en samverkansbro kan alltså stålbalkarna ha samma dimensioner på de båda 
sidor av bron. 

 Det blir färre tvärsnittstyper att beakta vid projektering och behandla vid tillverkning och 
byggnation. Det här förenklar både processen och minskar risken för fel i såväl projekte-
rings- som byggprocessen.  

 Risken för sneda sättningar minskar om kraften ner i fundamenten är jämnt utbredda. 
 

Gestaltningskrav 

Utformningen av bron beror på flertalet faktorer; ekonomi, längd, antal körfält, dimensionerande 
last och den estetiska aspekten. Det är en utmaning att förutspå ÅDT och det har i många fall visat 
sig att felaktiga antaganden har gjorts, mestadels grundat i att teknikutvecklingen och välfärden har 
gått bättre än väntat. Men genom att vara klok och att redan vid utformningen av gestaltningskra-
vet ha i åtanke att breddningar kan bli aktuella anser studiens författare att broar kan byggas mer 
kostnadseffektivt och med en lägre total livscykelkostnad.   

Om gestaltningskravet sett annorlunda ut hade således förutsättningarna varit annorlunda. Från 
projektör (Sweco, 2018) har det totalt lämnats fem förslag på gestaltningar av bron över Kalix älv 
i Kalix, varav ett var tre stycken I-balkar, såsom referensprojektet har beräknats på i denna studie. 
Då detta gestaltningskrav valdes och då avgränsningarna i studien specifikt angav samverkansbroar 
med I-balkar har en breddning av de fyra gestaltningsförslagen inte granskats, men för kännedom 
kan det nämnas att förslagen var: 

 Rak låda, V-formade stöd i stål 
 Votad låda, raka segment 
 Rak låda med snedsträvor 
 Parabelvotad låda 

 

5.3 Alternativa lösningar till fallstudien 

Som beskrivet i avsnitt 4.6 Förslag på breddningskonstruktion av fallstudien är snedsträvor den 
konstruktion som föreslås till referensprojektets breddning. I avsnitt 4.7 Den generella metoden 
för körfältsbreddningar nämns ytterligare varianter på breddningkonstruktioner som kan tillämpas 
på samverkansbroar av stålbalkar och betongfarbanor. Men om bron över Kalix älv i Kalix finns 



51 

 

ytterligare två förslag på hur bron kan modifieras inför en körfältsökning, ett förslag från beställaren 
TrV och ett förslag från författaren av studien.    

 

 

Förslag på gångbana under brobanan nedströms (söderläge) har tagits fram av beställaren TrV, se 
Figur 45 nedan. I referensprojektet skulle en byggnation som denna medföra mindre gångtrafikan-
ter på GC-banan och en möjlighet för campinggästerna att gå direkt från campingen på östra sidan 
över till älvens västra strand utan att behöva korsa vägen. Detta förslag är socialt givande då det i 
förslaget ska finnas bänkar längsmed gångbanan och som dessutom är skyddad av betongfarbanan 
från nederbörd. Vidare medför denna gångbro färre gående på GC-banan vilket innebär ökad 
framkomlighet för cyklister.  

 

 

 

Ett förslag som författaren av studien presenterar är att använda utrymmet som finns mellan I-
balkarna. Detta utrymme skulle således bli ca fyra meter brett och ha ca 2,5 m i fri höjd.  Om detta 
alternativ skulle tillämpas finns det både för- och nackdelar med det. 

 Fördelar: Ingen breddning av brobanan är nödvändig då GC-trafiken kan ske under bron 
Symmetri av bro kvarstår, dvs. ingen sned belastning på I-balkarna, underbyggnad eller 
undergrund då betongfarbanan inte byggs ut. Likaså försvinner behovet av snöröjning och 
således blir de dimensionerande lasterna på GC-banan mindre då enbart GC-trafik och 
egentyngd blir de dimensionerande parametrarna. Likaså kvarstår gestaltningskravet samti-
digt som andra material kan användas till GC-banan t.ex. en träfarbana. 

 Nackdelar: Risk för överfall och andra våldsbrott där ingen ser. Ett annat problem är den 
fria höjden över cykelväg som bör uppgå till minst 2,5 m, vilket tangerar höjden mellan 
GC-banans överkant och betongfarbanans underkant.  Kapitel 

återger att en dubbelriktad cykelbana med lågt flöde (<360 cyklister/timme/riktning) 
och med sidohinder på båda sidor ska uppgå till minst . 

Bredden för en cykelbana bör alltså gå bra, men vid GC-bana bör bredden uppgå till minst 
4,3 m varav 2,3 m cykelbana och 2,0 m gångbana (Trafikverket. Lars Frid, 2015, s. 42).  
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Utöver detta kommer utrymmet behöva optimeras för att rymma såväl vattenrännor, fjärrvärme 
och andra ledningar och rör. Eventuella vindkryss hade också behövt byggas på ett sådant sätt att 
fri passage fortfarande var möjligt. 

5.4 Fortsatt forskning 

Anbuden beräknas komma in i januari 2019 och utifrån dessa beräkningar finns betydligt mer data 
att gå på för att kunna göra en rimligare analys av vad en eventuell breddning skulle medföra för 
lastökning på såväl över- som understruktur.  

 

Beakta fler parametrar 

I den genomförda studien är egentyngder trafiklaster beaktade. För en utförligare studie där even-
tuella resultat kan användas som grund till dimensionsval av tvärsnitt bör således fler parametrar 
beaktas. Detta inkluderar bl.a. horisontella laster (temperatur, broms och vind/egenfrekvenser), 
militära fordonstyper samt last av dispensfordon och utmattningsbrott. 

Utförlig dimensionering och förslag till tvärsnittsdimensioner av längsgående I-balkar behöver 
också göras. Utöver de beräknade lasterna i denna studie samt de ovan nämnda kompletterande 
beräkningarna måste även kraftnedföringen från snedsträvorna tas hänsyn till, såväl horisontella som 
vertikala verkande krafter.   

Utöver detta bör också betongpelarna (mellanstöden) och undergrunden undersökas för eventuella 
bärighetsbrott, de geotekniska beräkningarna har inte nämnts i studien då fokus varit på lastökning 
på I-balkarna till följd av farbanans breddning. Likaså detaljer behöver dimensioneras, såsom svet-
sar, bultar, förband, lager osv.  

 

FEM-modellering  

Då den föreslagna breddningen skulle medföra asymmetri av tvärsnittet i tvärled och det faktum 
att det är en kontinuerlig balkbro med en statiskt obestämd tvärledsanalys hade FEM-modelleringar 
kunnat komma väl till pass. FEM-analysen skulle kunna bidra till dels en visuell representation av 
kraftfördelningen i konstruktionen och dels påvisa fler effekter som kan uppkomma till följd av 
denna asymmetri och obestämdhet.   

 

Bruksgränsdimensionering  

Då det sällan är brottgränstillståndet  som faktiskt uppnås vid svenska brobyggnationer i modern 
tid skulle en dimensionering enligt bruksgränstillstånd behöva utföras för ett fullständigt och till-
förlitligt resultat. Beräkningar av hög relevans skulle vara: begränsning av deformationer, sprick-
bredder, spänningar och utmattningsbrott. 
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5.5 Reflektion över studiens genomförande 

Som beskrivet i avsnitt 4.6 Förslag på breddningskonstruktion av fallstudien ges förslag på sned-
strävor som bärande konstruktion till breddningen. Detta förslag grundar sig främst på diskussion 
med handledare Erik Vallin och brospecialist Anders Stenlund.  

Formulering av studiens avgränsningarna gjordes en första ansats till vid uppstartsmötet i maj 2018, 
en andra i början av oktober när examensarbetet påbörjades ordentligt och en sista tredje i mitten 
av oktober när författarens förutsättningar specificerats. Vid diskussion av ämnet deltog studiens 
författare, handledare, brospecialist och examinator. De avgörande parametrarna till slutgiltigt val 
av avgränsningar var  

 Det faktum att beräkningsunderlaget var kraftigt begränsat då enbart förslagsritningar enligt 
gestaltningskravet fanns framtagna. 

 Att tillgången till relevanta beräkningsprogram och kunskap för handledning i dessa inte 
fanns att tillgå hos TrV.  

 Att tid till handledning hos både intern (LTU) och extern (TrV) handledare var kraftigt 
begränsad då arbetsbelastningen från annat håll var mycket stor på dessa.  

Dessa faktorer har påverkat studiens omfattning men författaren av studien anser inte att kvalitén 
på de presenterade delarna påverkats av de ovan nämnda faktorerna och deras medförda avgräns-
ningarna.  
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