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Tidig samverkan gav 
bättre samverkansbroar
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I dagens storstäder bör inte trafiken stoppas eller störas på ett märkbart sätt. Minsta inskränkning  

skapar oerhörda köer och kan till och med vara en fara för samhället till exempel i form av hinder  

för utryckningsfordon. Det ställs mycket högre krav idag för byggande vid hårt trafikerade vägar än  

tidigare. Denna artikel presenterar två brobyggen över en av de mest trafikerade vägarna i  

Stockholmsregionen, E4 vid Kista.

Broarna ingår i ett större 
projekt i Trafikverkets 
regi som innefattar utbygg-

nad av sträckan mellan trafikplats 
Hjulsta i väster och trafikplats 
Kista i öster. Denna hette tidigare 
Kymlingelänken och är nu tänkt att 
utgöra en ny sträckning för E18, 

men nu utan korsningar eller andra 
hinder för trafiken. De nya broarna 
som går över väg E4 och benämns 
B2120 och B2121 utgör avfarts-
ramp respektive påfartsramp för 
de nya anslutningarna mellan E18 
och E4.

Projektorganisation
Beställaren Trafikverket har upp-
handlat broarna på totalentrepre-
nad, vilket innebär att entreprenören 
ansvarar för konstruktionsarbetet. 
I detta projekt har entreprenören 
Svevia fått uppdraget och har i sin 
tur anlitat Ramböll för konstruk-
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Formlösning
När lanseringen är fullföljd och 
bron är i sitt slutgiltiga läge gju-
ter man betongfarbanan med stöd 
för formen på stålkonstruktionen. 
(Se figur 4). Svevia, som har ut-
fört många betongöverbyggnader 
på liknande sätt, valde att utföra 
formsättningen med en lösning från 
Peri. Denna lösning innebär att 
man utför formen med 2,5 meter 
långa, separata delar. Infästningen 
utförs i överkanten på stålbalkens 
överfläns. Detta innebär att arbete 
under bron inte behöver utföras vid 
rivning av formen. Den kan istället 
lyftas bort uppifrån efter att man 
sänkt ner den. Detta underlättar 
för alla och man slipper konflikt 
med trafiken. Själva formen mon-
terades med ytform och bärande 
delar innan utlanseringen av stålet. 
Det fanns till och med utrymme att 
lansera ut större delen av den ar-
mering som ingår i överbyggnaden, 
vilket underlättar ytterligare. 

Betongfarbanan på broarna 
kommer att armeras och gjutas un-
der sommarhalvåret 2012, ett ar-
bete som kommer att kunna ses av 
många som passerar bygget. Kant-
balkar gjuts i efterhand med kyl-
ning, för att erhålla bästa möjliga 
utseende samt minimera sprickor i 
kantbalkarna. 
 

tionsarbetet, Breisand Konsult 
för projekteringssamordning och 
Brisab-Normek för själva stålarbe-
tet. Övriga arbeten, som egentligen 
utgör merparten (grundläggning, 
betongarbeten, vägarbeten mm) ut-
förs av Svevia. I projektet är de två 
broarna över E4 endast en del av 
Svevias projekt som innefattar flera 
andra brobyggen och vägarbeten. 

Trafikverket har i sitt tidiga pro-
jekteringsarbete varit framsynta 
och arbetat fram förslag till aktu-
ella broar där man föreslagit stål-
konstruktioner med samverkande 
betongöverbyggnader. Det ger möj-
lighet till att lansera stålet i princip 
oberoende av underliggande trafik.  
Det ursprungliga förlaget var två 
ca 180 m långa broar med 9-11 m 
fri brobredd och en relativ jämn in-
delning av spannen med ca 30-40 
meter spännvidd och pelare mitt 
mellan E4´s norr- och södergående 
filer. Detta gällde båda broarna. (Se 
figur 1).

Minimerade trafikstörningar
Förslaget innebar väsentliga om-
läggningar av trafiken på E4 med 
köbildningar som trolig följd. Tra-
fikverket hade dock stort intresse 
att just arbetet med E4 skulle ske 
med minsta möjliga påverkan. Sve-
vias arbete med broarnas utform-
ning påbörjades i projekteringsmö-
ten, där tekniska frågor, trafikens 
villkor och risker samt säkerheten 
för personal behandlades. Den 
sistnämnda aspekten fick extra ut-
rymme på grund av den hårda tra-
fiken. Redan i ett tidigt skede dis-
kuterades hur man skulle minimera 
intrånget på E4, varpå två förslag 
som skulle underlätta och förbättra 
för trafiken utarbetades. 

Enligt det ena förslaget skulle 
mittpelarna utföras i form av stål-
rör nedborrade i berget varvid bot-
tenplattorna eliminerades samtidigt 
som intrånget på E4 minimerades. 
Det andra förslaget, som kom från 
Ramböll, var helt enkelt att ta bort 
mittstödet på E4 mitt på broarna, 
vilket medförde avsevärd ökade 
spännvidder på broarna, se Figur 

2. Detta förslag innebar ett på-
lat landfäste samt resterande stöd 
grundlagda på 0,5-3 meter packad 
sprängsten ovan berg.

Färre stöd
Trafikverket valde det senare för-
slaget med motiveringen att fram-
tida omläggningar och underhåll 
underlättas. Den nya utformningen 
av broarna innebar en väsentligt 
ökad stålvikt och entreprenadkost-
nad. Samtidigt uppstod problem 
med lyftkrafter i ändstöden, något 
som utmynnade i särskilda detalj-
lösningar för att spänna ned bron. 
En nödvändighet för detta förslag 
var även att utföra temporära mitt-
stöd för lanseringen. Dessa gjorde 
ett minimalt intrång på trafiken då 
de kunde inrymmas på befintligt 
utrymme mellan norr- och södergå-
ende E4.

De bärande stålbalkarna monte-
rades ihop på temporära pallningar 
vid sidan om E4, fritt från trafiken, 
för att sedan lanseras över E4. Lan-
seringen innebar i detta fall att man 
svetsade ihop stålbalkarna på lan-
seringsplanen och matade ut bron 
i etapper tills den hamnade i sitt 
slutliga läge. I skrivande stund har 
den södra bron redan lanserats ut 
och den norra är under lansering. 
(Se figur 3)

Figur 1. Elevation från den ursprungliga förslagsritningen för B2120.

Figur 2. Elevation visande den slutliga utformingen av B2120.
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Broutformning
Stållådorna är 2,1 m höga, med 
c/c liv 5,0 respektive 4,2 m i över-
kant. Farbanorna har en fri bredd 
på 11,2 respektive 9,0 m. Broarna 
har en total stålvikt på 368 respek-
tive 303 ton. Underflänsar samt 
överflänsar över stöd utförs i S460, 
övriga flänsar i S420. Liven utförs 
i huvudsak i S355. Figur 5 visar 
ståltvärsnittet för B2120.

Innovativt konstruktionsarbete
I ursprungsförslagen skulle B2120 
och B2121 utföras med 5 respek-
tive 6 spann med spannlängder på 
25 - 43 m. Detta medförde att ett 
stöd för vardera bron hamnade i 
mittremsan mellan de norrgående 

Figur 3. Bild från lansering av B2120.

Figur 4. Formställning.
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och södergående filerna på E4:an, 
se Figur 1. I ett tidigt skede av kon-
struktionsprocessen arbetades, som 

redan nämnts, dessa förslag om så 
att broarna i driftsskedet istället en-
bart har tre spann och passerar fritt 
över E4:an utan något stöd i mitt-
remsan, se Figur 2. De ursprung-
liga stödpositionerna har behållits, 
vilket medfört väldigt varierande 
spännvidder från 34 – 82 m. Då 
konstruktionshöjden var bestämd 
innebar minskningen av antalet 
stöd att det maximala förhållandet 
mellan spannlängden och stålbal-
kens höjd ökade från 21 till 38. För 
att klara den begränsade konstruk-
tionshöjden krävdes 2 respektive 
3 provisoriska mellanstöd under 
lanseringen och byggnadsskedet. 
Dessa stöd (T1, T2 och T3) utgörs 
av fackverkstorn i stål som place-
rats uppe på stockmattor.

Såväl B2120 som B2121 löper i 
en tämligen snäv plankurva, radie 
300 m, med en kraftig dosering av 
vägbanan (4,0 %). Denna geome-
tri, tillsammans med det faktum 
att broarna har varierande 1 eller 2 
lager på stöden, gjorde det nödvän-
digt att utföra systemberäkningarna 
i ett 3D-program. Bägge broarna 
har därför modellerats i 3D i RM-
Bridge, samtidigt som det parallellt 
har utförts kontroller i ett traditio-
nellt balkprogram (2D). Resultatet 
visar att 3D-modelleringen är helt 
nödvändig för att erhålla rimliga 
uppskattningar av lagerpåkänning-
ar och vridmoment, samtidigt som 
2D- och 3D- modellen ger i stort 
sett helt överensstämmande resultat 
med avseende på böjmoment. 

Lösningar mot lagerlyft
Att broarna enbart har ett centre-
rat lager i mellanstöden, förutom 
vid stöd 3 i B2120 där två lager an-
vänds, medför att det vridmoment 
som förs in i lådtvärsnittet, från 
t.ex. excentrisk trafiklast, måste 
bäras hela vägen bort till ändstö-
den innan det förs ned till grunden. 
Då det rör sig om samverkansbroar 
med i sammanhanget tämligen låg 
egenvikt, samt ofördelaktiga för-
hållanden mellan ändspann och an-
gränsande spann, måste särskilda 
åtgärder vidtas vid ändstöden för 

Figur 5. Typsektion av 
ståltvärsnittet i B2120.
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Figur 6. 
Illustration av 3D-modell i RM-bridge.

att undvika lagerlyft orsakat av en 
kombination av jämt lagerlyft och 
vridning.

Vid stöd 1, där bägge broarna 
har fasta lager, har detta lösts ge-
nom att spänna ned överbyggna-
den i grunden med 5,0 respektive 
2,4 MN, samt sära på lagren så 
att c/c 4,8 m erhållits. I broarnas 
bortre ända, sett från stöd 1, är de 
dimensionerande rörelserna tämli-

gen stora (~ ±110 mm), vilket gör 
det svårt att spänna ned konstruk-
tionen i grunden utan att problem 
uppstår med tvångskrafter i spän-
nanordningen. I detta fall har där-
för lagren flyttats ut så pass mycket 
att lagerlyft kan undvikas i såväl 
bruksgränstillstånd som i brott-
gränstillstånd. Stöd 5 i B2121 var 
mest kritiskt och har fått utföras 
med lageravståndet c/c 7,35 m.

Det är inte 
alltid den 
billigaste 

lösningen som 
i det långa 
loppet ger 

lägst kostnader

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan projektet 
sägas ha visat på möjligheterna att 
med alternativa lösningar mini-
mera trafikstörningar, om alla par-
ter drar åt samma håll. Det är inte 
alltid den billigaste lösningen som 
i det långa loppet ger lägst kostna-
der. Att väga in samhälsekonomis-
ka faktorer är också mycket viktigt 
när man beslutar om byggmetoder 
och konstruktionsutformning.

BROTEKNIK  
I FRAMKANT 
Ramböll är den största teknikkonsulten i Norden. Vi bygger 
broar både i Sverige och ute i världen. Några projekt just nu är 
E4 Sundsvall, Firth of Forth i Scottland och nya Trafikplats Kista. 
Vi växer och på brosidan är vi idag drygt 200 konstruktörer. 

www.ramboll.se
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