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I

Förord 

Denna utredning om järnvägsbron över Luossajokk i Kiruna har på uppdrag av Banver-
ket Region Norr utförts av avdelningen för Konstruktionsteknik vid Luleå tekniska uni-
versitet, LTU. Arbetet har bedrivits inom ramen för Järnvägstekniskt Centrum i Luleå, 
JvtC, vid LTU. 

Inledning (kapitel 1) och avsnittet om säkerhet (kapitel 5) har huvudsakligen skrivits av 
Lennart Elfgren, avsnitten om förutsättningar (kapitel 2) och säkerhetsindexberäkningar-
na i avsnitt 5.2 av Martin Nilsson, avsnittet om bärförmåga (kapitel 3) av Håkan Thun 
samt avsnittet om lasteffekter (kapitel 4 och bilagor) av Ola Enochsson. Arvid Hejll har 
till viss del medverkat vid framtagandet av värsta lastställning och i diskussion av arbetet. 
Thomas Olofsson har deltagit i planering och diskussion av arbetet. Magnus Ström, som 
konstruerade bron 1964 på dåvarande Kungl. Järnvägsstyrelsen, har per telefon välvilligt 
berättat om sina hågkomster av arbetet. 

Synpunkter på utkast till rapporten har lämnats av Frank Axhag, Lars Gustavsson, Lars 
Hedvall och Anders Kronborg, Banverket; Joakim Jeppsson, LTH; samt Bernt Johansson 
och Marek Klisinski, LTU. 

Luleå i mars 2002. 

Lennart Elfgren Ola Enochsson Arvid Hejll 
Martin Nilsson Thomas Olofsson Håkan Thun 
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Sammanfattning 

I samband med projektet "30 ton på Malmbanan", Paulson-Töyrä (1996), konstaterades 
att bron över Luossajokk i Kiruna inte klarade de nya förhöjda lasterna. Bron har två 
spann och en utkragande konsol 10,25 + 6,3 + 3,4 m. Överbyggnaden utgörs av ett slak-
armerat betongtråg med ett nytt mellanstöd som uppfördes 1965 då en äldre överbyggnad 
byttes ut. En klassningsberäkning och en utredning av förstärkningsbehov utfördes. Efter 
en förnyad översyn av brons bärförmåga utfördes töjningsmätningar vintern och somma-
ren 2001. Töjningsmätningarna indikerade förvånansvärt små påkänningar i bron. En 
närmare utredning av brons säkerhet att bära uppträdande laster genomförs därför i denna 
rapport. Detta sker med hjälp av en nyanserad säkerhetsberäkning med säkerhetsindex-
metod.

Den nya genomgången visar att medelvärdet för bärförmågan för moment är 2,89 MNm 
med standardavvikelsen 0,19 MNm i det mest utsatta snittet med dragpåkänningar i 
överkant i korta spannet. Detta kan jämföras med det formella dimensioneringsvärdet
1,99 MNm som erhölls i klassningsberäkningen med beaktande av aktuella partialkoeffi-
cienter. I det nya medelvärdet har en lägre uppmätt effektiv höjd beaktats, att ett av tolv 
armeringsjärn borrats av samt att betong- och armeringshållfastheterna är högre än de 
nominella dimensioneringsvärdena. 

På lastsidan gav klassningsberäkningen i motsvarande snitt att det formella dimensione-
ringsvärdet för momentet är 2,79 MNm. En analys av verkliga uppträdande laster ger att 
medelvärdet maximalt uppgår till 2,05 MNm. Detta lastfall utgörs av ett lok placerat med 
tre axlar i längsta spannet och tre axlar placerade på konsolen, om såväl bromslast som 
ojämn temperaturlast och dynamiskt tillskott uppträder samtidigt. Enligt BV Bärighet 
(1996) behöver ojämn temperatur inte beaktas, vilket är rimligt med tanke på att detta är 
ett statiskt obestämt lastfall som försvinner vid uppsprickning i brottstadiet. Det har heller 
inte medräknats i tidigare klassningsberäkningar. I så fall fås att lasten har medelvärdet 
1,66 MNm och att säkerhetsindex β varierar mellan 3,8 och 6,0 beroende på vilka anta-
ganden som görs om lasternas statistiska fördelning. För en rimlig fördelning innehålls 
kravet i säkerhetsklass 3 att säkerhetsindex β  4,75. Bron visar sig därför, enligt vår be-
dömning och med beaktande av erhållna mätresultat, ha erforderlig bärförmåga om has-
tigheten begränsas på bron så att eventuella dynamiska tillskott blir låga och/eller inver-
kan av ojämn temperatur försummas. 
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Brons fortsatta uppförande bör kontrolleras genom ett mätprogram. Detta bör förutom 
armeringstöjningar med befintliga givare även inkludera mätningar av nedböjningar för 
att säkerställa att använda beräkningsmodeller och randvillkor på ett korrekt sätt återger 
brons beteende. Storleken på den dynamiska förstoringsfaktorn D bör även mätas liksom 
inverkan av bromskrafter och ojämn temperaturfördelning. På så sätt kan ett säkrare un-
derlag erhållas för bedömning av frekvensfunktionerna för dessa vanliga lasteffekter. Dessa 
värden borde även vara av intresse vid säkerhetsbedömning av likartade järnvägsbroar. 
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

I samband med projektet ”30 ton på Malmbanan”, Paulson-Töyrä (1996), konstaterades 
att bron över Luossajokk i Kiruna inte var dimensionerad för de nya förhöjda lasterna. En 
klassningsberäkning genomfördes av Vägverket Konsult, Nordbotten (1996), och en ut-
redning av förstärkningsbehov utfördes, J&W (2000). En översyn av brons bärförmåga 
utfördes på LTU, Björnfot et al. (2001), och på basis härav utfördes töjningsmätningar 
vintern och sommaren 2001, Danielsson et al. (2002). Töjningsmätningarna indikerar 
mycket små påkänningar i bron. Det är därför angeläget att närmare utreda brons säker-
het att bära uppträdande laster. Detta kan ske med hjälp av en nyanserad säkerhetsberäk-
ning med säkerhetsindexmetod och genom övervakning med automatiserade fortsatta 
mätningar.

1.2 Säkerhetsbegreppet för bärförmåga hos byggnadsverk 

Redan för cirka 4000 år sedan införde den babyloniske härskaren Hammurabi (ca 1780 f 
Kr) i sin lagsamling regler för hur byggnaders bärighet skulle säkerställas. De gick ut på 
att byggmästaren skulle garantera funktion och plikta för de eventuella olyckor som in-
träffade. (Om en byggnad faller ner och ägaren dör skall byggmästaren dödas, om ägarens 
son dör, skall byggmästarens son dödas etc.) 

I Sverige fanns tidigt regler i landskapslagarna och i byggningabalken. På 1900-talet in-
fördes begreppet tillåtna spänningar i de tidiga statliga normerna. Dessa reglerade säker-
hetsfaktorer och eventuella skadeståndsanspråk vid bristande bärförmåga på ett mindre 
drastiskt sätt. Ett mer nyanserat säkerhetsbegrepp med partialkoefficienter infördes i och 
med AK79/81 (1982) och BBK 79 (1979). 

De normer som använts har även ändrats väsentligt beträffande modellerna för bärförmå-
ga. För en diskussion av dessa äldre beräkningsmetoder se t ex Asplund (1958). Den 
största ändringen som skett rör tvärkraftskapaciteten. Enligt Statliga betongbestämmelser 
(1949) uppgår tillåten skjuvspänning för betong K40 till 0,85 MPa. Enligt B7 (1968) 
sänktes den tillåtna spänningen till 0,5 MPa och enligt BBK 79 (1988) och BBK 94 
(1994) är tillåten påkänning för en typisk konstruktion endast 0,48 MPa (för en balk med 
effektiva höjden d = 0,30 m, armeringsinnehållet ρ = 0,003 och säkerhetsklass 3 fås fv = 
(1,6 - d)(1 + 50ρ)0,3fct = (1,6 - 0,3)(1 + 50 ⋅ 0,003)0,3 ⋅ 1,08 = 1,3 ⋅ 1,15 ⋅ 0,32 = 0,48 
MPa).
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Från 1967 till 1979 har således tillåten skjuvhållfasthet nästan halverats (0,48/0,85 = 
0,56). Anledningen till den kraftiga reduktionen är framför allt en del ras som inträffat i 
USA i icke skjuvarmerade balkar och att man därför kraftigt sänkte tillåten tvärkraftspå-
känning i icke bygelarmerade konstruktioner, se Fling et al. (1996). En bakomliggande 
orsak är även att storlekseffekten inte beaktades när man översatte provningsresultat från 
små laboratoriebalkar till större konstruktioner. Storlekseffektens betydelse har sedermera 
klargjorts genom brottmekaniska studier från 1980-talet och framåt, se t ex Elfgren et al 
(1989, 1991, 2001). 

Sannolikhetsteori började användas för säkerhetsbedömningar av byggnadsverk under 
1900-talet. Jörg Schneider (1997), som skrivet en lättfattlig introduktion i ämnet, nämner 
epokgörande insatser av t.ex. Max Mayer (1926), Alfred M Freudenthal (1947) och Allin 
Cornell (1969). Läroböcker har bl.a. skrivits av Palle Thoft Christensen och Michale J 
Baker (1982), H O Madsen, Sten Krenk och Niels Lind (1986), Ove Ditlevsen och H O 
Madsen (1996) och Robert E. Melchers (1999). Ett antal internationella ingenjörsorgani-
sationer startade 1971 ”Joint Committee on Structural Safety”, JCSS (2002), som publi-
cerat ett flertal dokument bl.a. Diamantides (2001) och en preliminär norm, JCSS PMC 
(2001). Grundbegrepp ges även i den nya Europanormen EN 1990:2002. 

I Norden utarbetade man tidigt riktlinjer för sannolikhetsbaserad säkerhetsbedömning av 
bärande konstruktioner NKB78 (1978) och NKB87 (1987). I Sverige har insatser gjorts 
vid LTH av t.ex. Lars Östlund (1997, 2001), Tryggve Degerman (1981) och Joakim 
Jeppsson (2000). Vid LTU har insatser gjorts av till exempel Krister Cederwall och Kers-
tin Vänman (1982), Bernt Johansson (1989), Claes Fahleson (1995) och av Martin Nils-
son et al. (1999, 2000). Lastvariationer på broar studeras på KTH, se till exempel Raid 
Karoumi (1988), Gerard James (2001), Abraham Getachew (2001) och Östlund-
Sundquist (2001). Den internationella utvecklingen speglas bland annat av aktuella kon-
ferenser, se till exempel IABSE (2001). 

I Banverkets och Vägverkets regler för bärighetsbestämning av befintliga konstruktioner 
finns numer möjlighet att använda sannolikhetsteoretiska metoder s k säkerhetsindexme-
tod för att bedöma säkerheten, BV Bärighet (1996, 2000), VV Klassningsberäkning 
(1998). Ökning av axellast på järnvägsbroar av stål behandlas av Paulsson et al. (1998). 

Metoder för mätningar och exempel på mätresultat behandlas bl.a. i Armer (2001), Caro-
lin (2001), Thun et al. (1999, 2001) och Utsi et al. (2001). 
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2 Förutsättningar 

2.1 Beskrivning av bron 

Den aktuella bron över Luossajokk utgörs av en trågbro upplagd på tre stöd i två fack 
med en konsol i ena änden (mot Kiruna), se Figur 2.1, Figur 2.2 och Figur 2.3 Brons 
överbyggnad tillkom 1965 på landfästen i form av stenmurar från banans tillkomst på 
1890-talet. Bron konstruerades av civilingenjör Magnus Ström vid dåvarande Kungl. 
Järnvägsstyrelsen. Vid ett telefonsamtal i januari 2002 berättar han att det tidigare funnits 
en parallell stålbro, att den nya betongbron utformats enligt gängse standard samt att han 
vid ett besök på plats några år efter färdigställande kunnat konstatera att allt såg väl ut för-
utom att ballasten behövde justeras vid ena upplaget. 

Figur 2.1 Foton över aktuell bro i vy mot väster med tåg från Kiruna (höger, norrifrån) i färd-
riktning mot Gällivare åt vänster (söderut). 
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Figur 2.2 Vy, sektion och plan av bro över Luossajokk. Från Kungliga Järnvägsstyrelsens kon-
struktionsritning B1727-1 upprättad 1964-02-06. 
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b) Tvärsnitt 1:100, enl. ritn. 
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Figur 2.3 Elevation (a) av bro över Luossajokk och tvärsnitt (b) mitt i korta spannet (enligt rit-
ning) och enligt uppmätta värden (c). 

2.2 Materialdata

2.2.1 Betong

På konstruktionsritningarna är betongen specificerad som K400. Nordbotten (1996) har 
använt följande karakteristiska och dimensionerande värden för tryck- och draghållfasthet 
och elasticitetsmodul: 

fcck = 28,5 MPa; fcck,just= 30,8 MPa; fccd = 17,1 MPa 
fctk = 2,05 MPa; fctd = 1,14 MPa 
Eck = 33 GPa; Ecd = 22,9 GPa 

Vid översyn enligt Björnfot et al. (2001) borrades åtta borrkärnor ut ur brons gångbana. 
Sju av dessa användes för att kontrollera tryckhållfastheten. Följande karakteristiska håll-
fastvärden erhölls: 

fcck = 49,5 MPa motsvarar K70 enligt BBK94 (1995), avsnitt 2.4.1 
fctk = 2,10 MPa motsvarar K45 enligt BBK94 (1995), avsnitt 2.4.2 

I de beräkningar som redovisas i Björnfot et al. (2001) har följande värden använts: 
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49,5 27,5 MPa
1,5 1,2

2,10 1,17 MPa
1,5 1,2

cck
ccd

m n

ctk
ctd

m n

f
f

f
f

= = =ηγ γ ⋅

= = =ηγ γ ⋅

I denna rapport har samma provdata som i Björnfot et al. (2001) använts. Nämnas kan att 
samtliga åtta borrkärnor innehöll armeringsjärn. Den del som innehöll armeringsjärn ka-
pades dock normalt bort när provkropparna preparerades. I Tabell 2.1 redovisas data för 
provade provkroppar. 

Tabell 2.1 Data för samtliga provkroppar vid tryckhållfasthetsprovning.  

Prov nr. Höjd ∅ Höjd/∅ Area Brottlast βa) Tryckhållf.
 mm mm - cm² kN  MPa 

1 87,7 103,5 0,847 8413,4 575,2 1,04 65,74 
2 77,9 103,5 0,753 8413,4 651,7 1,09 71,06 
3 96,0 103,5 0,928 8413,4 545,7 1,01 64,22 
4 103,6 103,5 1,001 8413,4 494,2 1,00 58,74 
6 85,8 103,5 0,829 8413,4 482,8 1,05 54,65 

7b) 94,1 103,5 0,909 8413,4 557,5 1,02 64,96 
8 88,6 103,5 0,856 8413,4 523,4 1,04 60,40 

a) β är en faktor som tar hänsyn till att de utborrade cylindrarnas höjd/diameter-förhållande avviker 
från 1,0 enligt SS 13 72 07 (höjd/diameter-förhållande hos en provkropp med höjd = diameter = 
100 mm). 

b) Nr. 7 är ej med i medelvärdet, standardavvikelsen och variansen pga. att provkroppen innehöll ett 
armeringsjärn.

Medelvärde m = 62,37 MPa 
Standardavvikelse, s = 5,32 MPa 
Variationskoefficient, V = 0,085 

2.2.2 Armering

Armeringen är i bygghandlingarna specificerad som Ks 40. Följande värden har använts 
av Nordbotten (1996): 

fyk = 410 MPa fstd = 297 MPa ∅ 0 - 16 mm 
fyk = 390 MPa fstd = 283 MPa ∅ (16)-25 mm 
fyk = 370 MPa fstd = 268 MPa ∅ (25)-32 mm 

 Es = 159 GPa 
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I denna rapport har medelvärde på flytspänningen, fym = 460 MPa och standardavvikelsen 
s = 30 MPa använts enligt JSCC (2001) och Sandberg (2002), se avsnitt 3.1. 

2.3 Laster

De laster som uppträder på bron är främst 

• Permanenta laster 
Egentyngd och ballast 
Jordtryck

• Variabla laster 
Tåglast
Dynamisk inverkan av rörlig last 
Broms- och accelerationslast 
Överlast
Temperaturlast

För flera av dessa laster saknas mätningar och lastberäkningen måste därför baseras på de 
oftast konservativa antaganden som görs i BV Bärighet (2000). 

2.4 Säkerhetsfilosofi 

2.4.1 Allmänt

En konstruktion eller ett konstruktionselement skall dimensioneras så att det finns en på 
förhand bestämd sannolikhet att inte något av de relevanta gränstillstånden överskrids. 

Säkerhet mot brott i en konstruktion kan uppskattas med en motståndsparameter, R1

(bärförmåga), och en lasteffektsparameter, S1.

Beroende på de två parametrarnas inbördes storlekar gäller att 

        ej brott

        brott

R S

R S

≥
<

 (2.1) 

Kravet på en bärande konstruktion, svarande mot ett givet gränstillstånd, kan anses upp-
fyllt, när det påvisas att beräkningsmodellen, G(⋅), uppfyller följande krav 

( ), , , 0    1, 2, ... ,i id d dG F f l i nψ ≥ =  (2.2) 

där

                                           
1 R och S används allmänt internationellt för att uttrycka bärförmåga och lasteffekt. De kommer från de 
franska orden "résistance" och "sollicitation". 
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n är antalet laster, 
ψi är en faktor, som tar hänsyn till en lasts variation i tiden, och som används i 

samband med kombinering av variabla laster, 
Fid dimensionerande lastvärde, 
fd dimensionerande hållfasthetsvärde, 
ld dimensionerande geometrisk parameter. 

Gränstillståndet kan i många fall uttryckas med bärförmågan, R, och lasteffekten, S, som 

( ) 0d dG R S⋅ = − =  (2.3) 

De två parametrarna kan betraktas som två stokastiska (slumpmässiga) variabler med givna 
frekvensfunktioner, ( ) ( )sfrf SR och , se Figur 2.4 

mS mR

x

y

y=fS(s)
y=fR(r)

Figur 2.4 Frekvensfunktionerna för lasteffekten, fS(s), och bärförmågan, fR(r).

Medelvärdena betecknas mR och mS, och standardavvikelserna sR och sS. Under förut-
sättningen att R och S är stokastiska, gäller det även för beräkningsmodellen, G(⋅), att 
dess medelvärde 

G R Sm m m= −  (2.4) 

och dess standardavvikelse 

2 2
G R Ss s s= +  (2.5) 

är stokastiska. 

Frekvensfunktionen för G, f(G), blir, se Figur 2.5. 
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β⋅sG

mG

f(G)

pf(G<0)

G
0

Figur 2.5 Frekvensfunktionen för Θ, f(Θ).

β i Figur 2.5 är det så kallade säkerhetsindex som beskrivs nedan. 

2.4.2 Säkerhetsklass och säkerhetsindex 

Säkerhetsklass

Enligt BKR94 (1994) 2:115 gäller med hänsyn till omfattningen av de personskador som 
kan befaras uppkomma vid brott i en byggnadsdel att denna skall hänföras till någon av 
följande säkerhetsklasser: 

− säkerhetsklass 1 (låg), liten risk för allvarliga personskador, 
− säkerhetsklass 2 (normal), någon risk för allvarliga personskador, 
− säkerhetsklass 3 (hög), stor risk för allvarliga personskador. 

Säkerhetsindex, β
Hur mycket större bärförmågan, R, skall vara än lasteffekten, S, specificeras i byggnormer 
i olika säkerhetsklasser genom angivna värden på det så kallade säkerhetsindexet, β.

β kan definieras genom en formell brottsannolikhet, pf, som 

1( )fp−β = −Φ  (2.6) 

där Φ-1(⋅) betecknar den inversa funktionen av den standardiserade normalfördelningen 

21
( ) exp

2 2

x
xx dx

−∞

−Φ =
π

 (2.7) 

med frekvensfunktionen, se Figur 2.6, 

21
( ) exp     för     

2 2

xf x - < x <−= ∞ ∞
π

 (2.8) 
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Figur 2.6. (a) Fördelningsfunktionen Φ(x) och (b) dess frekvensfunktion f(x) för den standardi-
serade normalfördelningen. Ytan under kurvan f(x) är 1.

Sannolikheten för brott, [ ]0fp G R S= − ≤ , är lika med arean för den streckade ytan i 

Figur 2.5, där avståndet (med standardavvikelsen som enhet) från medelvärdet mG till 
brottgränsen (G = 0) skrivs som β⋅sG. Koefficienten β benämns säkerhetsindex och defi-
nieras av 

2 2

G R S

G
R S

m m m
s s s

−β = =
+

 (2.9) 

Under antagandet att R och S är normalfördelade, är även G normalfördelad. 

Brottsannolikheten fås som 

[ ] ( ) ( )0
0 1G

f
G

m
p G

s
−≤ = Φ = Φ −β = − Φ β  (2.10) 

Φ är fördelningsfunktionen för den standardiserade normalfördelningen. Ur (2.10) ses att 
(2.6) ovan gäller och att säkerhetsindexet kan bestämmas ur 

( ) ( )1 0fp GΦ β = − =  (2.11) 

vilket ger följande säkerhetsindex motsvarande olika brottsannolikheter, Tabell 2.2. 
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Tabell 2.2 Samband mellan säkerhetsindex, β, och brottsannolikheten, pf.

β 1,28 1,64 2,33 3,09 3,72 4,26 4,75 5,20 5,61 

pf 10-1 5⋅10-2 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8

Säkerhetsindex kopplas till säkerhetsklass enligt följande. Om sannolikheten för person-
skada är låg, säkerhetsklass 1, motsvarar det en brottsannolikhet av pf = 10-4 och β = 
3,72. På samma sätt gäller för säkerhetsklasserna 2 och 3, se Tabell 2.3. 

Tabell 2.3 Kopplingen mellan säkerhetsindex, β, brottsannolikhet, pf, och säkerhetsklass. 

Säkerhetsindex, β 3,72 4,26 4,75 

Brottsannolikhet, pf 10-4 10-5 10-6

Säkerhetsklass 1 2 3 

Kraven på β, som sätts i relation till det betraktade gränstillståndet, skall baseras på att β
beräknas på årsbasis. Detta innebär, i säkerhetsklass 3 med pf = 10-6, att av en miljon lika 
dana konstruktioner kommer sannolikt en per år att nå upp till brottstadiet. 

2.5 Principer för sannolikhetsteoretisk metod

Detta avsnitt är i huvudsak en avskrift av delar i AK79/81 (1982), Avsnitt 5.7: Principer 
för en sannolikhetsteoretisk metod och för partialkoefficientmetoden. 

2.5.1 Allmänt

Det följande avsnittet innehåller i förenklad form den teoretiska bakgrunden till den tidi-
gare omnämnda sannolikhetsteoretiska metoden. 

Den här beskrivna metoden kan anses ha en från sannolikhetssynpunkt mera logisk upp-
byggnad än de flesta andra metoder. Detta behöver emellertid inte betyda att den ger rik-
tigare resultat än andra metoder. Den betraktas för närvarande allmänt som mera kompli-
cerad än t.ex. partialkoefficientmetoden. Det är dock möjligt att den, om den i en fram-
tid har utvecklats mera, kommer att betraktas som enklare än övriga metoder just på 
grund av att den är mer logisk, konsekvent och renodlad. Dessa egenskaper kan redan 
idag medföra att den är den lämpligaste metoden för vissa typer av dimensioneringspro-
blem. Man bör också observera att den som dimensioneringsmetod skall betraktas som en 
metod, ställd vid sidan av och likvärdig med t.ex. partialkoefficientmetoden, där valet 
mellan dem är en lämplighetsfråga. Det finns således ingen anledning att ställa större krav 
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på det dataunderlag man använder vid tillämpning av en sannolikhetsteoretisk metod än 
vad man ställer på det underlag som används vid t.ex. partialkoefficientmetoden. 

2.5.2 En sannolikhetsteoretisk metod 

För enkelhets skull antas att problemet innehåller endast följande två variabler 

− lasteffekten S som här antas vara normalfördelad och ha medelvärdet mS och standard-
avvikelsen sS.

− bärförmågan R som antas vara logaritmiskt normalfördelad och ha medelvärdet mR

och variationskoefficienten VR.

Den statistiska frekvensfunktionen fSR för variablerna S och R kan i ett koordinatsystem 
S, R, f åskådliggöras genom en yta i rymden som i SR-planet beskrivs genom nivålinjer 
som var och en anger ett konstant värde på fSR enligt Figur 2.7(a). Den volym som finns 
under ytan och inom ett område A i SR-planet anger sannolikheten för att man skall få 
en kombination av S och R som faller inom detta område, se Figur 2.7(b). Den totala 
volymen under ytan är lika med 1. 

0 mS S

R

mR

Icke brott 

Brott

( )θ =, 0S R

B
M

A

R

S

f

Figur 2.7 (a) Frekvensfunktion fSR och linjen 0 - B som representerar brottvillkoret. (b) Områ-
det A och motsvarande volym under ytan fSR.

Om S och R är statistiskt sett oberoende, vilket antas här, kan fSR delas upp så att 

=SR S Rf f f  (1)

där

fS är frekvensfunktionen för S enbart. 
fR är frekvensfunktionen för R enbart. 
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Villkoret för att brott inte skall inträffa skrives generellt 

( ), 0S RΘ ≥  (2) 

vilket samband kan åskådliggöras i SR-planet med en kurva 0 - B enligt Figur 2.7(a). För 
värdekombinationer för S och R som motsvarar en punkt på ena sidan om kurvan inträf-
far brott, och för kombinationer som motsvarar en punkt på andra sidan inträffar icke 
brott. Brottsannolikheten blir således den volym som finns under ytan för fSR och som 
ligger på sidan "brott" om linjen 0 - B, dvs. volymen som motsvarar den streckade ytan i 
Figur 2.7(a). 

För beräkningen av brottsannolikheten görs en variabeltransformation så att 

= ξ
S

S
s

 (3) 

⋅ = η
0

1
ln

R

R
V R

 (4) 

där R0 är ett godtyckligt valt värde som gör R/R0 dimensionslöst. Medelvärdena blir 

ξ = S

S

m
m

s
 (5) 

η = ≈
0 0

1 1
ln ln m

R Rm

RR
m

V R V R
 (6) 

Standardavvikelserna blir 

ξ = 1s  (7) 

η = 1s  (8) 

och både ξ och η blir normalfördelade. 

I ξ, η-planet kan nu ytan fξ,η åskådliggöras av nivålinjer som blir cirklar enligt Figur 
2.8(a). Villkoret (2) kan skrivas som funktion av ξ och η
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[ ]( ), ( ) 0S RΘ ξ η ≥  (9) 

som representeras av kurvan 0 - B i Figur 2.8(a). Uttrycket (9) serieutvecklas i omgiv-
ningen av en tillsvidare obestämd punkt ξ*, η* som ligger på kurvan och som motsvarar 
R = R* och S = S*. Se Figur 2.8(b). 

M

B

pf

η

mη

0 mξ

ξ
0

ν

M

η

mη

mξ

ξ
ν

ξ∗,η∗

linjen
0-Bβ

Figur 2.8 (a) Frekvensfunktion fξ,η och linjen 0 - B som representerar brottvillkoret. (b) Detalj 
av figur (a). 

[ ]
* *

* * * *( ), ( ) ( ), ( ) ( ) ( )
S R

S R S R
S Rξ=ξ η=η

∂Θ ∂ ∂Θ ∂Θ ξ η = Θ ξ η + ξ − ξ + η − η +
∂ ∂ξ ∂ ∂η

(10)

Termer av högre grad än den första i (ξ-ξ*) och (η-η*) försummas normalt (”First Order 
Reliability Method” FORM), vilket medför att ekv (10) blir ekvationen för tangenten 
till kurvan 0 - B i punkten ξ*, η* (om även andraderivatan tas med fås en ”Second Order 
Reliability Method”, SORM). Tangenten har lutningen mot ξ-axeln

κν = −
κ

tan S

R

 (11) 

där

**

*
R R

R R

R
R V

R R =η=η

∂Θ ∂ ∂Θκ = =
∂ ∂η ∂

 (12) 

**

S S
S S

S
s

S S =ξ=ξ

∂Θ ∂ ∂Θκ = =
∂ ∂ξ ∂

 (13) 
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Punkten ξ*, η* väljes nu så att tangenten får kortast möjliga vinkelräta avstånd β till 
punkten M (Figur 2.8b)), vilket ger största möjliga värde på brottsannolikheten pf. Efter-
som frekvenskurvan i varje riktning beskriver en normalfördelning med standardavvikel-
sen = 1 blir 

= Φ −β( )fp  (14) 

där Φ(⋅) är normalfördelningsfunktionen. 

Ur Figur 2.8(b) erhålls (med hjälp av (11)) 

η
κ− η = β ν = β = β = − βα

+ ν κ + κ
*

2 2 2

1
cos

1 tan

R
R

R S

m  (15) 

*

2 2 2

1
sin

1 cot
S

S

R S

mξ
κ−ξ − = β ν = β = − β = βα

+ ν κ + κ
 (16) 

Här är α en känslighetsfaktor (0 α 1) som uttrycker storlek och betydelse av osäker-
heten hos respektive variabel R och S. Punkten ξ*, η* ligger på kurvan som beskrivs av 
Θ = 0 och värdena ξ* och η* kan väljas som dimensioneringsvärden. Med återgång till 
variablerna S och R erhålles således dimensioneringsvärdena 

S S S S S S SS s m s s m sξ= ξ = + βα = + βα  (17) 

( )
0 0

R RR R Rm VV V
RR R e R e m eη +βαη βα= = =  (18) 

där

κ κα = − α = −
κ + κ κ + κ2 2 2 2

;S R
S R

S R S R

 (19) 

*
S S

S S

s
S =

∂Θκ =
∂

 (20) 

*

*
R R

R R

R V
R =

∂Θκ =
∂

 (21)
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β definieras av 

= Φ −β( )fp  (22) 

där pf är formell acceptabel brottsannolikhet. 

Dimensioneringsvillkoret blir 

* *( , ) 0S RΘ =  (23) 

Ekvationerna (17) t.o.m. (23) är tillräckliga för att lösa dimensioneringsproblemet varvid 
förutsättes att β är given på förhand, att man känner mS, sS, VR och funktionen Θ. mR
skall beräknas. Exempel på tillämpningar ges i t.ex. Östlund (1997) och Nilsson et al. 
(1999).

2.6 Bayesk sannolikhet 

Bayesk sannolikhet, efter den engelske matematikern och prästen Thomas Bayes (1763), 
beskriver hur sannolikheten ändras när man får reda på att en annan händelse inträffat. 
Sannolikheten för samtliga utfall ändras med en faktor som är proportionell mot hur san-
nolik den observerade händelsen var vid de olika möjligheterna. Uttryckt i en matema-
tisk formel anges den betingade sannolikheten för Xi givet A av 

( / ) ( )
( / )

( / ) ( )
i i

i
j j

j

P A X P X
P X A

P A X P X
⋅=

⋅

där Xj är alla olika möjligheter och A är den händelse som inträffat, se Lindley (1972) och 
Diamantides (2001). De grundläggande principerna för Bayesk sannolikhet beskrivs t ex i 
läroböcker av Gunnar Blom (1989) och Lennart Råde och Mats Rudemo (1992). 
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3 Bärförmåga, R

3.1 Bärförmåga i brottstadiet 

Bärförmågan vid dragpåkänningar i överkant anges i Tabell 3.1 dels beräknad med di-
mensionerande värden enligt Nordbotten (1996) och Björnfot et al. (2000), dels beräk-
nad enligt ett basfall med medelvärden enligt de uppmätta data som nu föreligger. Beräk-
ningsmetodiken följer BBK 94 (1995) och BHB-K (1990). 

Tabell 3.1 Beräkning av bärförmåga dels med dimensionerande värden enligt Nordbotten 
(1996) och Björnfot et al. (2001), dels enligt ett basfall med medelvärden med aktuella data. 

 Dim. värden Basfall 
 No (96)1 Bj (01)2    
   m s V 

För-
deln.4

As (armeringsarea), mm2 5890,5 5890,5 5399,63 107,99 0,02 N 

fst (arm.-flytspänning), MPa 283 282,6 460 30 0,065 N 
b (balkbredd), mm 1400 1400 1400 0 - D 
h (balkhöjd), mm 1270 1270 12903 0 - D 
c (täckskikt), mm 30 30 1003 0 - D 
d = h-c-∅/2 (eff. höjd), mm 1227,5 1227,5 1177,5 0 - D 
fcc (betongtryckhållfasthet), MPa 17,1 27,5 62,37 5,32 0,085 LN 

ω = (Asfst)/(fccbd) = (mek. 
arm.innehåll), - 

0,0567 0,0352 0,0242 - -  

z = d(1-ω/2) (inre hävram), mm 1192,7 1205,9 1163,3 - -  
R = Asfstz, MNm 1,9882 2,0074 2,8894 - -  

1No (96) = Nordbotten (1996), 2Bj (01) = Björnfot et al. (2001), 311 ∅ 25 samt uppmätta värden på balk-
höjd och täckskikt, Danielsson et al. (2002), 4N = Normalfördelning, D = Deterministisk, LN = Logarit-
misk normalfördelning.

Enligt JCSS PMC (2001) kan armeringsarean och armeringsflytspänningen antas vara 
normalfördelade. Vidare kan armeringsarean antas ha variationskoefficienten 0,02 och 
flytspänningen ha medelvärdet m = Snom+2s, med standardavvikelsen s = 30 MPa. De 
sistnämnda värdena överensstämmer med uppgifter som erhållits från Sandberg (2002). 
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Som jämförelse kan nämnas att Degerman (1981) uppger m =473 MPa och s = 39.5 
MPa för Ks 40 samt m =455 MPa och s = 25.7 MPa för Ks 40s. 

Betonghållfastheten kan enligt JCSS PMC (2001) normalt antas vara logaritmiskt normal-
fördelad med variationskoefficienten 0,06. Här används det högre värdet 0,085 som 
framkommit vid utvärderingen av utborrade cylindrar, Björnfot et al. (2001). 

Bärförmågan kan enligt BHB-K (1990) och Tabell 3.1 tecknas som 

1
2

s st
s st

cc

A f
R A f d

f bd
= −  (3.1) 

Med angivna medelvärden och standardavvikelser på ingående variabler kan bärförmågan 
beräknas med datorprogrammet Variables Processor, VaP (1997), utvecklat av Jörg 
Schneider (1997) och Markus Petschacher (1993). Härvid erhålls vid en Monte Carlo-
simulering av bärförmågan efter 100 000 körningar medelvärdet mR = 2889 kNm med 
standardavvikelsen sR = 194,9 kNm, variationskoefficienten VR = sR/mR = 0,0675, 
skevheten skew = 0,027 (Nmm)3 och kurtositeten (toppens buktighet) kurt = 3,01 
(Nmm)4, se Figur 3.1. 

Figur 3.1 Monte Carlo-simulering av bärförmågan R ger med 100000 körningar medelvärdet 
m = 2889 kNm, standardavvikelsen s = 194,9 kNm, skevheten skew = 0,027 (Nmm)3,
kurtositeten kurt = 3,01 (Nmm)4.

3.2 Värsta fall 

Om bärförmågan för moment som ger dragning i överkant i mittsnittet i korta spannet i 
värsta fall skulle komma att överskridas innebär detta att armeringen i överkant kommer 
att börja flyta. Detta kan medföra att spannet får en viss momentan överhöjning till dess 
att lasten placerar sig i ett mer gynnsamt läge. Bärförmågan för moment som ger dragning 
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i underkant påverkas inte nämnvärt. Enligt de beräkningar som gjorts av Nordbotten 
(1996) utnyttjas ingen nämnvärd inspänning i pelarsnittet för de lastfall som ger maximal 
dragning i underkant på de båda spannen utan de båda spannen kan här i stort betraktas 
som fritt upplagda och de har tillräcklig bärförmåga för detta fall, se Figur 3.2. 

Eventuell flytning i överkantsarmeringen 
påverkar inte underkantsarmeringen 

Kiruna→←Gällivare

Figur 3.2 Även om överkantsarmeringen i det korta spannet flyter påverkas inte bärförmågan 
nämnvärt eftersom underkantsarmeringen i de två spannen förmår bära uppträdande laster som 
fritt upplagda balkar, jfr. Nordbotten (1998) och Danielsson et al. (2002). 

Enligt plasticitetsteori, se till exempel Samuelsson-Wiberg (1980), fordras för aktuellt 
bärverk minst två flytleder för att en mekanism skall uppkomma, se Figur 3.3. För att 
detta skall ske måste alltså bärförmågan överskridas i ytterligare ett snitt utöver överkan-
ten i korta spannet. Enligt klassningsberäkningen av Nordbotten (1998) finns ingen risk 
för detta. 

Figur 3.3 Två möjliga brottmekanismer enligt plasticitetsteori. I båda fallen krävs flytning i yt-
terligare ett snitt utöver det studerade snittet mitt i korta spannet. 

Om mot förmodan växande sprickor skulle uppstå i överkant i det korta spannet kan des-
sa begränsas genom en lokal förstärkning med hjälp av pålimmad kolfiberväv, se till ex-
empel Täljsten och Carolin (1999). Man kan också såga/fräsa ut spår i täckskiktet och 
placera extra armering där. Denna princip använde redan Asplund (1949) på en vägbro i 
Lappland och den har därefter utvecklats för kolfiberkompositer av Carolin et al. (2001). 
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4 Lasteffekt, S

4.1 Allmänt

Enligt avsnitt 2.4 i Danielsson et al. (2002) kan lasteffekten S skrivas som 

= = + + + + + +böjmoment g b v q d br tS M M M M M M M

där Mg är moment av egenvikt (kNm), Mb är moment av ballast (kNm), Mv är moment 
av vilojordtryck (kNm), Mq är moment av trafiklast (kNm), Md är moment av dynamiskt 
tillskott (kNm), Mbr är moment av bromslast (kNm) och Mt är moment av temperatur-
ändring (kNm). 

4.1.1 Program

Lasteffekterna är framräknade med Skanska IT Solutions program för tredimensionell 
ramberäkning, FEM-Design, 3D-Frame, version 4.03. Programmet beräknar lasteffekter 
enligt elasticitetsteori. Balkar och pelare modelleras med balkelement. Laster modelleras 
antingen som punkt- eller linjelaster. Både jämna och ojämna temperaturförändringar 
kan beaktas vid beräkningen. För definition av tvärsnitt och beräkning av dess tvärsnitts-
data har FEM-Design, Section Editor, version 4.03 nyttjats. 

4.1.2 Systembeskrivning

Två olika modeller har använts för att belysa betydelsen av upplagsbredderna. Till skill-
nad från modell använd av Nordbotten (1996), här kallad modelltyp A, se Figur 4.1a) 
med en upplagspunkt för mittpelare, har mittpelaren för modelltyp B två upplagspunkter 
i mittpelarens 1/4-delspunkter, se Figur 4.1b). För modelltyp C har dessutom upplags-
stöden vid Gällivares och Kirunas broändar modellerats med en pelare i vardera 1/4-
delspunkten med en styvhet motsvarande betong K40 (antas ge styvhet på säker sida), se 
Figur 4.1c). Mittpelaren anses vara fast inspänd i övre änden och fri att rotera i den und-
re, medan pelarna i broändarna (brostöden) anses ledade både i över- och underkant. 
Brobalken har delats in i totalt 34 delsektioner för att ta hänsyn till brons varierande tvär-
snitt, både vad gäller bottenplattans tjocklek och kantbalkarnas höjd i brons bredd respek-
tive längdsnitt. 
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Figur 4.1 Systemskiss av a) beräkningsmodell A, b) beräkningsmodell B och c) beräkningsmo-
dell C. 
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4.2 Permanenta laster 

4.2.1 Egentyngd och ballast 

Egenvikten av bro- och pelarkonstruktionerna beräknas av programmet utifrån definiera-
de tvärsnitt. Egenvikten av frontskärmen är dock beräknad för hand och anbringad som 
en punktlast om 19,44 kN vid Kirunas broände, se även Bilaga C. 

Ballast på bron har beräknats med en konstant del utgörandes av 51,66 kN/m, vilken 
skiljer sig från tidigare beräknad på 70,56 kN/m. Skillnaden beror på en mer korrekt be-
räkning än i Nordbotten (1996). Större hänsyn har tagits till plattans och balkarnas tvär-
snittsvariation. Tillskott av ballast på grund av plattans tvärsnittsvariation utgörs av en va-
rierande linjelast på 0 - 2,90 kN/m i brons båda ändar, se Figur 2.3c) och Bilaga C. Till-
skott av ballast på grund av balkens tvärsnittsvariation (plattjocklek varierar p.g.a. vatten-
avrinning) utgörs av linjelasterna 0 – 8,39 kN/m på Gällivaresidan, och 0 - 8,52 kN/m 
på Kirunasidan. 

4.2.2 Jordtryck

Vilojordtryck

Jordtryck verkande mot broändar orsakade av jordens egen tunghet (γsand, då okänt) har 
beräknats för djup motsvarande överkant balk, överkant platta och underkant platta vid 
både Gällivares och Kirunas broändar, samt även på djup motsvarande underkant front-
skärm vid Kirunas broände. Totala kraften av jordtrycket mot Gällivare broände uppgår 
till 19,68 kN, och mot Kirunas broände till 52,49 kN. Kraftens excentriska placering i 
förhållande till tyngdpunktsläget för respektive tvärsnitt uppgår till 0,110 m på Gällivare-
sidan och 0,488 m på Kirunasidan. Moment på grund av excentriciteten blir följaktligen 
-2,17 kNm på Gällivaresidan och -25,59 kNm på Kirunasidan, se avsnitt C.1. 

Aktivt jordtryck 

Jordtryck övergår i aktivt tillstånd vid rörelser av konstruktionen riktad från banvallen. 
Den totala kraften av det aktiva jordtrycket uppgår i så fall till 12,36 kN mot Gällivares 
broände, och till 32,96 kN mot Kirunas broände. Moment på grund av excentricitet 
uppgår till -1,36 kNm på Gällivare sidan och -16,07 kNm på Kiruna sidan, se avsnitt 
C.1.

Passivt jordtryck 

Konstruktionsrörelser mot banvallen orsakar ett mothållande jordtryck som är större än 
vilojordtryck. Tillskottet av jordtrycksökningen beror av rörelsens storlek, δ i mm. Un-
derskrider rörelsen H/200 uppgår jordtryckstillskottet till 66,53δ kN mot Gällivares bro-
ände (0 < δ < 2,25 mm), och till 76,03δ kN mot Kirunas broände (0 < δ < 5,25 mm). 
Momentillskottet på grund av excentricitet uppgår i så fall till -7,33δ kNm på Gällivare-
sidan och till -37,07δ kNm på Kirunasidan. Överskrider rörelsen H/200 utvecklas fullt 
passivt jordtryck, vilket då uppgår till 149,69 kN mot Gällivares broände (δ > 2,25 mm), 
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och till 399,14 kN mot Kirunas broände (δ > 5,25 mm). Momentillskottet på grund av 
excentricitet uppgår till -16,49 kNm på Gällivaresidan och till -194,61 kNm på Kiruna-
sidan. Krafter och moment orsakade av ett jordtryck större än vilojordtryck kan verka 
kraftigt gynnsamt på aktuell lasteffekt dvs. som kraftigt minskar lasteffekt, och ska enligt 
BV Bärighet (2000) kombineras till lastfall med halva storleken, se avsnitt C.1. 

4.3 Variabla laster 

4.3.1 Tåglast

Totalt har 19 kombinationer av laster och statiska modeller studerats, två enligt Nordbot-
ten (1996) och 17 nya, se avsnitt 4.4 och Tabell 4.1. För de så kallade nya lastfallen är las-
ten Q från ett hjulpar fördelad till två sliprar (värsta fall vid helsvetsad räl), genom ballas-
ten med 2:1-metoden. Avståndet mellan sliprarna, s = 0,6 m, samt mäktigheten på ballas-
ten, 0,51 m, ger en lastfördelning enligt nedanstående Figur 4.2 för varje hjulpar, se även 
avsnitt C.2. 

Q

2
Q

2
Q

600 110 600

200

51
0q q

2q1

2

Figur 4.2 Principfigur för lastspridning enligt 2:1-metoden via sliprar och ballast till platta. 

4.3.2 Dynamisk inverkan av rörlig last 

Tåglastens dynamiska inverkan beaktas genom en dynamikkoefficient (dynamisk lastfak-
tor) D som beskriver hur mycket större tåglasten blir genom att en bro påverkas dyna-
miskt när ett tåg passerar, bron kan t.ex. komma i svängning. En bakgrund till och dis-
kussion av fenomenet ges i t.ex. Frýba (1996, 2000), Hillerborg (1951), Sahlin-Sundquist 
(1995a,b) och Åkesson (1972). Normalt utgår man från hur mycket större nedböjningen 
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blir när en last rör sig med hastigheten v i förhållande till nedböjningen vid statisk last. 
Man antar sedan att övriga parametrar ökar i samma proportion som nedböjningarna men 
korrigerar med olika faktorer. 

För att visa hur den dynamiska inverkan kan modelleras ställer vi upp ekvationen för en 
linjärt elastisk fritt upplagd balk med böjstyvheten EI och massbeläggningen m påverkad 
av en rörlig last q(x,t), se Figur 4.3. 

4

4
( , )

y
EI my q x t

x

∂ + =
∂

 (4.1) 

x=vt L

Hjul med hastigheten v

y(x,t)

q(x,t)

Figur 4.3 Nedböjning y av en linjärt elastisk fritt upplagd balk med böjstyvheten EI och mass-
beläggningen m påverkad av en rörlig last q(x,t). 

Vi försummar balkens dämpning samt fjädring och dämpning hos fordonet och ansätter 
fordonet som en enda punktlast P i läget x = vt, där v är hastigheten och t är tiden. Pro-
blemet löses genom en Fourieransats för lasten, se Bilaga A. Lösningen ger att den dyna-
miska faktorn approximativt kan skrivas som 
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där v är hastigheten [m/s], f1 är egenfrekvensen [Hz] och L är spännvidden [m]. 

Enligt ekvation (4.2) fås D för bron över Luossajokk med hastigheten v = 60 km/h = 
16,66 m/s och egenfrekvensen f1 uppskattad för det längsta spannet som 
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Enligt BV Bärighet (2000), avsnitt 23.226, beaktas tåglastens dynamiska inverkan genom 
en dynamikkoefficient (dynamisk lastfaktor) D, som för tåglast Malm kan skrivas 

41,0
8 tot

D
L

= + +

där Ltot är den bestämmande längden. För en fritt upplagd bro är Ltot lika med spännvid-
den och för kontinuerlig bro är Ltot det aritmetiska medelvärdet av spännvidderna multi-
plicerat med 1,2 (två spann), 1,3 (tre spann), 1,4 (fyra spann) eller 1,5 (vid fem eller flera 
spann).

För bron i Luossajokk blir dynamikfaktorn D enligt BV Bärighet (2000): 

4 4 41,0 1 1 1,24
8 8 1,3(10,25 6,3 3,4)/3 8 8,65tot

D
L

= + = + = + =+ + + + +

4.3.3 Broms- och accelerationslast 

Broms- och accelerationslaster kan enligt Frýba (1996) modelleras med ett system enligt 
Figur 4.4. Modellen har vid jämförelse med mätningar på broar givit hyfsad överens-
stämmelse. Med utgångspunkt från modellen och mätningar föreslår Frýba att kraften H i 
en bros bärande plan skrivs som 

f bH F= γ μ  (4.3) 

där

γf = partialkoefficient för last = 1,3 med 97,7 % konfidensintervall 

μb = ”dynamisk friktionskoefficient” = b1 b2 b3 μ0 där 

b1 = 0,5 för ledlager, 0,45 för groplager (pot bearing) och 0,4 för neoprenlager 

b2 = 1 för helsvetsad räl, 1,2 för bro med rälsskarv med expansionsmöjligheter i 
ena ändan och 1,4 för bro med rälsskarvar med expansionsmöjligheter i bäg-
ge ändar. 

b3 = 1 vid bromsning och vid start (acceleration) på broar med längden L  25 m 
och 25/L vid start på broar med L > 25 m 

μ0 = 0,2 vid bromsning och 0,35 vid start 

F = summan av de vertikala axellaster som samtidigt kan placeras på brons total-
längd L
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Figur 4.4 Kvasistatisk modell av järnvägsbro utsatt för horisontella longitudinella krafter Hin

och beräknade resulterande krafter H för (a) bromskraft och (b) accelerationskraft. Lasten rör sig 
från vänster till höger. Från Frýba (1996).

Om ekvation (4.3) tillämpas på bron över Luossajokk bör partialkoefficienten för last γf

ersättas med en sannolikhetsteoretisk fördelning. Vi använder tills vidare värdet γf = 1. 
För den ”dynamiska friktionskoefficienten” erhåller vi μb = b1⋅b2⋅b3⋅μ0 = 0,5⋅1⋅1⋅0,35 = 
0,175 vid start och 0,1 vid bromsning. Om hela brolängden L = 20,2 m är belastad antar 
vi att två vagnar med 8 axellaster ryms vilket ger F = 8⋅300 kN = 2,4 MN. Insättning ger 
nu

H = γf⋅μb⋅F = 0,175⋅2400 kN = 420 kN vid start och 

H = γf⋅μb⋅F = 0,1⋅2400 kN = 240 kN vid bromsning 

Enligt BV Bärighet (2000) avsnitt 23.251 erhålls för helsvetsad räl 

H = 30 kN/m⋅L⋅0,5 = 30⋅20,2⋅0,5 kN = 303 kN 

Om maximal påkänning inträffar för ett fall där inte hela bron är belastad bör bromskraf-
ten enbart verka på de belastade delarna av bron, se även Bilaga C avsnitt C.2.3. 

En möjlig fördelning av bromslasten kan vara en Beta-fördelning, se t.ex. Schneider 
(1997) och Bilaga B med 
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Genom olika val av parametrarna a, b, r och t kan olika typer av fördelningar simuleras. 
För r = t = 1 fås en rektangulär frekvensfunktion, för r = 1 och t = 2 fås en triangulär 
frekvensfunktion och för högre värden fås klockformade fördelningar. 

För det aktuella fallet fås med H = 303 kN ett moment i mittsnittet i det korta brospan-
net av horisontella broms/accelerationskrafter på 418,8 kNm. Detta kan t.ex. modelleras 
med en Beta-fördelning på olika sätt. För a = -1400 kNm, b = 1420 kNm och r = t = 
5,168 fås m = 10 kNm, s = 418,8 kNm och en lång och bred fördelningsfunktion, Figur 
4.5. För a = -837,6 kNm, b = 857,6 kNm och r = t = 7,692 fås istället m = 10 kNm, s = 
209,4 kNm och en högre och smalare fördelningsfunktion, Figur 4.5. 

a=-1400, b=1420, r=t=5,168 
   (m=10kNm, s=418,8kNm)

a=-837,6, b=857,6, r=t=7,692 
(m=10kNm, s=209,4kNm) 
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Figur 4.5 Fördelningsfunktioner för lasteffekt av broms- alternativt accelerationskrafter för två 
olika val av parametrar till Beta-fördelningar. Den plattare fördelningen ger s = 418,8 kNm 
och den spetsigare ger s = 209,4 kNm, vilket motsvarar hela respektive halva dimensionerings-
värdet enligt BV Bärighet (2000). 

4.3.4 Överlast

Överlast av trafiklast är beaktade med hänsyn till verklig placering av hjulpar utifrån färd-
riktning och värsta tåglasten på bron, i detta fall det nya loket IORE. Beroende på pla-
ceringen av tåglasten utgörs antingen överlasten av de nya vagnarna eller den andra lok-
delen.

Från Boussinesqs ekvation (1885) kan tillskottspänningen på djupet, z under ena hörnet 
på en rektangulär area belastad med en konstant utbredd last, q, se Figur 4.6a) utryckas 
som

( )5
2

3

0 0 2 2 2

3

2

a b
z

qz dydx

x y z
σ =

π + +

vars lösning enligt Newmark (1935) blir 
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eller mer kompakt 

( ),z zq f m nσ =

där influensvärdet fz är en funktion av m och n som beror av rektangelns sidlängder a och 
b i förhållande till djupet z, enligt 
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Figur 4.6 Tillskottspänning på djupet z under ena hörnet på en rektangulär area belastad med 
en konstant utbredd last, q enligt a) Boussinesq (1885) och b) dess tillämpning vid en sliper 
med lastytan 0,2×2,25 m2.

I detta fall, då tillskottsspänningen vid vardera broänden önskas från respektive belastad 
sliper på avståndet x, kan superpositionsprincipen nyttjas då ekvation (4.4) grundar sig på 
elastiskt och homogent material. Om både den korsstreckade och streckade ytan A belas-
tas, se Figur 4.6(b), kan influensvärdet i punkten D utryckas som 

0,2 2,25 2
,zA

x
f

z z
+

För jämvikt belastas den streckade ytan B med negativ last och ger 
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Tillskottspänningen på djupet, z vid aktuell broände fås då från respektive belastad sliper 
(dubbla korsstreckade ytan i Figur 4.6b), i, med lasten q beräknad som trycket under en 
sliper med axellasten 300/2 = 150 kN, som 

( ) ( )150
2 2

0,2 2,25zi zA zB zA zBq f f f fσ = − = −
⋅

Totala tillskottspänningen från totala antalet delaktiga sliprar, n adderas enligt 

1 2z z z znσ = σ + σ + + σ

Metoden är mer teoretiskt korrekt och exaktare än 2:1-metoden, dessutom kan hänsyn 
tas till verklig placering av hjulaxlar och därmed även det antal sliprar som på respektive 
avstånd x ger en tillskottsspänning vid respektive broände, se även beräkningsexempel i 
avsnitt C.2.2. 

Vilojordtryck

Jordtryckstillskottet av överlasten är beräknade för olika djup räknade från underkant sli-
per till respektive gränsdjup ner längs balkliven, överkant platta och underkant platta vid 
både Gällivares och Kirunas broändar, samt även på ett djup nertill underkant frontskärm 
vid Kirunas broände. Totala kraften av tillskottet (trafiklast 4) mot Gällivare broände 
uppgår till -0,16 kN, och mot Kirunas broände till -58,89 kN. Kraftens excentriska pla-
cering i förhållande till tyngdpunktsläget för respektive tvärsnitt uppgår till 0,336 m på 
Gällivaresidan och 0,395 m på Kirunasidan. Moment på grund av excentriciteten blir 
följaktligen -0,06 kNm på Gällivaresidan och -23,27 kNm på Kirunasidan, se även av-
snitt C.2. 

Aktivt jordtryck 

Jordtrycket övergår till aktivt tillstånd vid rörelser av konstruktionen riktad från banval-
len. Den totala kraften av det aktiva jordtrycket uppgår i så fall till -0,10 kN mot Gälliva-
res broände, och till -36,98 kN mot Kirunas broände. Moment på grund av excentricitet 
uppgår till -0,04 kNm på Gällivaresidan och -14,61 kNm på Kirunasidan, se även avsnitt 
C.2.

Passivt jordtryck 

Konstruktionsrörelser mot banvallen orsakar ett mothållande jordtryck som är större än 
vilojordtrycket. Tillskottet av jordtrycksökningen beror av rörelsens storlek, δ i mm. 
Underskrider rörelsen H/200 uppgår jordtryckstillskottet till -0,55δ kN mot Gällivares 
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broände (0 < δ < 2,25 mm), och till -85,31δ kN mot Kirunas broände (0 < δ < 5,25 
mm). Momentillskottet på grund av excentricitet uppgår i så fall till -0,20δ kNm på Gäl-
livaresidan och till -33,71δ kNm på Kirunasidan. Överskrider rörelsen H/200 utvecklas 
fullt passivt jordtryck, vilket då uppgår till -1,23 kN mot Gällivares broände (δ > 2,25
mm), och till -447,86 kN mot Kirunas broände (δ > 5,25 mm). Momentillskottet på 
grund av excentricitet uppgår till -0,45 kNm på Gällivaresidan och till -176,97 kNm på 
Kirunasidan, se avsnitt C.2. Krafter och moment orsakade av ett jordtryck större än vilo-
jordtrycket kan verka kraftigt gynnsamt för aktuell lasteffekt dvs. som kraftigt minskar 
lasteffekten, och ska enligt BV Bärighet (2000) kombineras till lastfall med halva storle-
ken.

4.3.5 Temperaturlast

Temperaturlast ska enligt BV Bärighet (2000) för en trågbro utgöras av en jämn tempera-
turändring beroende av lägsta och högsta dygnsmedelvärdena T0

- och T0
+ i förhållande 

till en medeltemperatur i konstruktionen Tbtg, kombinerat med en ojämn temperaturänd-
ring från ena sidan av konstruktionen med ±ΔT. Dock godtas för broar dimensionerade 
enligt 1966 års trafikbestämmelser eller tidigare att ojämn temperatur inte medräknas. 
Här är båda beaktade i avsikt att belysa dess inverkan och statiska fördelning. 

Jämn temperaturändring 

Med en medeltemperatur om 10 °C och med lägsta och högsta dygnsmedelvärdet upp-
gående till -27 °C respektive 25 °C, kan temperaturskillnaden vid konstruktionens upp-
värmning beräknas till 

+ +Δ = − = − = o
0 25 (10) 15 CbtgT T T

och vid konstruktionens nedkylning till 

− −Δ = − = − − = − o
0 27 (10) 37 CbtgT T T

Om längdförändringen i konstruktionen enligt systembeskrivningen, se Figur 4.1, kan 
antas ske fritt erhålls längdförändringen med längdutvidgningskoefficienten α = 10-5

1/°C, för brodelen på Gällivaresidan till 

+ −Δ α = ⋅ ⋅ =510500 15 10 1,58 mmGL T

− −Δ α = ⋅ − ⋅ = −510500 37 10 3,89 mmGL T
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vid längdutvidgning respektive längdminskning. För brodelen på Kirunasidan erhålls 
längdförändringen till 

+ −Δ α = + ⋅ ⋅ =5(6300 3400) 15 10 1,46 mmKL T

− −Δ α = + ⋅ − ⋅ = −5(6300 3400) 37 10 3,59 mmKL T

Jämn temperaturförändring i sig orsakar inget större moment i bron, men påverkar indi-
rekt i och med hänsynstagande till konstruktionens rörelser (horisontella förskjutningar) 
mot banvallen och därmed utvecklad typ av jordtryck. 

Ojämn temperaturändring 

Ogynnsammaste ojämna temperaturändringen äger rum då broöversidan kyls ned med 
effekten att översidan vill dra ihop sig, vilket förhindras av ett mothållande moment vid 
mittpelaren, se Figur 4.7. Momentet avtar sedan linjärt ut mot brostöden. Temperatur-
förändringen är beaktad i beräkningsprogrammet genom att sätta temperaturen i kon-
struktionens tyngdpunkt till 0 °C. Temperaturen vid konstruktionens översida och un-
dersida är därefter beräknad utifrån avstånd från tyngdpunkt till över- respektive undersi-
da balk och en temperaturförändringen på ΔT = -5 °C från tvärsnittets undersida till 
översida. Tvångsmoment är en statiskt obestämd storhet och den kommer att försvinna i 
brottstadiet om balkarna spricker upp i överkant över mittstödet. 

Figur 4.7 Fördelning av tvångsmoment beroende på nedkylning av brons översida. Stödmomen-
tet i korta spannets mittsnitt blir 374,4 kNm för ΔT = -5 °C d.v.s. drag i överkant. 

Lasteffekten av temperaturlasten har liksom broms- och accelerationskrafterna modelle-
rats med hjälp av Beta-fördelningar. För t.ex. a = -1200 kNm, b = 1220 kNm och r = t
= 4,72 fås m = 10 kNm och s = 374,4 kNm och en lägre och bredare fördelningsfunk-
tion, se Figur 4.8. För a = -749,0 kNm, b = 769,0 kNm och r = t = 7,715 fås m = 10 
kNm och s = 187,2 kNm och en högre och smalare fördelningsfunktion, Figur 4.8. 



33

a=-1200, b=1220, r=t=4,72 
     (m=10kNm, s=374,4kNm) 

a=-749,0, b=769,0, r=t=7,715 
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Figur 4.8 Fördelningsfunktioner för lasteffekt av temperaturlast. Den plattare fördelningen ger s 
= 374,4 kNm och den spetsigare s = 187,2 kNm vilket motsvarar hela respektive halva 
tvångsstödmomentet i korta spannets mittsnitt. 

4.4 Lastkombinationer

Lasterna är kombinerade enligt BV Bärighet (2000), avsnitt 26.21 - Lastkombination A, 
och finns sammanställda nedan i Tabell 4.1. Första kombination, är uppställd i enlighet 
med Nordbotten (1996), med korrigerad lastberäkning vad gäller ballast och jordtryck, se 
Figur 4.9 och lastkombination 1:A5g. Den andra kombinationen, 1:B1g, är uppställd 
som exempel på en korrekt beaktning av lastfall i enlighet med lastkombination A i BV 
Bärighet (2000). Resterande kombinationer i Tabell 4.1 beaktar en mer verklighetsbase-
rad trafik(tåg)last, se Trafiklast 2-4 i avsnitt 4.4.1-4.4.4. Lastkombinationer betecknade 
med ett B beaktar en mer verklighetsbaserad upplagsbredd ifråga om mittpelaren. Last-
kombinationer betecknade med C beaktar även broändarnas upplag med en mer verklig-
hetsbaserad upplagsbredd. 

Tåglastens ogynnsammaste placering på bron erhölls från ett studium av olika möjliga 
lastfall. I första skedet analyserades vilka typer av tåglaster (lok och vagnar, enbart lok eller 
enbart vagnar med eller utan eventuella tomma vagnar) och placering, som gav de största 
momenten i det korta spannets mittsnitt. Tåglast från en lokdel visade sig resultera i det 
största momentet för mittsnittet, beroende på inbördes avstånd mellan hjulgrupper och 
brons spännvidder. Lokdelens mellersta hjulaxel, i någon av de två grupperna med tre 
hjulaxlar, är då placerad 0,1 m från det längsta spannets mittpunkt i riktning mot Kiruna. 
Detta ger ifråga om överlast av både lok och vagnar, att t.ex. ena lokdelen kan befinna sig 
på Gällivaresidan medan vagnarna befinner sig på Kirunasidan, och vice versa. Ifråga om 
överlast av enbart lok, gäller att den andra lokdelen antingen kan placeras på Kiruna- el-
ler Gällivaresidan. I andra skedet beaktades därför placeringen av överlasten, där överlast 
på Kirunasidan visade sig vara ogynnsammast för samtliga typer av tåglaster, jämför Figur 
4.10, Figur 4.11 och Figur 4.12. 
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4.4.1 Trafiklast 1 

Trafiklast 1 utgörs av Tåglast Malm enl. BV Bärighet (1996) och (2000) såsom den till-
lämpats i Nordbotten (1996), se Figur 4.9. Värsta fallet erhålls när broms- eller accelera-
tionskraft verkar mot Gällivaresidan. Fullt passivt jordtryck (ej tillskott av överlast) ut-
vecklas på Gällivaresidan och aktivt jordtryck (tillskott av ekvivalent överlast på 180 
kN/m) på Kirunasidan. 

120
188 180

120120

6400 22502250 6300 3400

[kN/m] 

Figur 4.9 Trafiklast 1: Normlastfall enligt BV Bärighet (1996) och (2000). 

4.4.2 Trafiklast 2 

Trafiklast 2 består av enbart ett lok på väg mot antingen Gällivare eller Kiruna. Lasten 
utgörs av punktlaster om 300 kN motsvarande axellasten från loket, som är placerat med 
en lokdel som överlast på Kirunasidan, se Figur 4.10. Bron belastas antingen med broms- 
eller accelerationskraft mot Gällivare. Fullt passivt jordtryck (ej tillskott av överlast) ut-
vecklas på Gällivaresidan och aktivt jordtryck (tillskott av överlast, lok) på Kirunasidan. 

Kiruna→←Gällivare

1920192019201920 19201920
1001012890

Figur 4.10 Trafiklast 2: Endast lok med båda färdriktningarna möjliga. Broms- eller accelera-
tionskraft mot Gällivare innebär fullt passivt jordtryck (ej tillskott av överlast) på Gällivaresidan 
och aktivt jordtryck (tillskott av överlast, lok) på Kirunasidan. 

4.4.3 Trafiklast 3 

Trafiklast 3 består av enbart ett lok på väg mot antingen Gällivare eller Kiruna. Loket är 
placerat med ena lokdelen som överlast på Gällivaresidan, se Figur 4.11. Bron belastas an-
tingen med broms- eller accelerationskraft mot Gällivare. Fullt passivt jordtryck (tillskott 
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av överlast, lok) utvecklas på Gällivaresidan och aktivt jordtryck (ej tillskott av överlast, 
men däremot från en av tåglastens axlar) på Kirunasidan. 

Kiruna→←Gällivare

Figur 4.11 Trafiklast 3: Endast lok med båda färdriktningarna möjliga. Broms- eller accelera-
tionskraft mot Gällivare innebär fullt utvecklat passivt jordtryck (tillskott av överlast, lok) mot 
Gällivare broände och aktivt jordtryck (ej tillskott av överlast, men däremot från en av tåglastens 
axlar) mot Kiruna broände. 

4.4.4 Trafiklast 4 

Trafiklast 4 består av ett fullastat malmtåg på väg mot Gällivare, se Figur 4.12. Vidare an-
tas tåget bromsa vilket ger upphov till en bromskraft riktad mot Gällivare. Detta ger ett 
fullt utvecklat passivt jordtryck (tillskott av överlast, lok) på broänden mot Gällivare och 
ett aktivt jordtryck (tillskott av överlast, vagnar) mot Kiruna broände. 

←Gällivare

Figur 4.12 Trafiklast 4: Lok och vagnar med färdriktning mot Gällivare. Bromskraft mot Gäl-
livare, vilket medför fullt utvecklat passivt jordtryck (tillskott av överlast, lok) mot Gällivare bro-
ände och aktivt jordtryck (tillskott av överlast, vagnar) mot Kiruna broände. 

4.5 Resulterande lasteffekter 

De resulterande lasteffekterna, moment Md, för olika lastkombinationer redovisas i Tabell 
4.1 och Tabell 4.2. Lastkombination 1:B1g enligt norm, med trafiklast Malm inklusive 
samtliga övriga variabla laster resulterar i det absolut största momentet med –2,30 MNm, 
medan lastkombination 2:B1g med verklig trafiklast enligt Trafiklast 2, Figur 4.10, ger 
den näst största lasteffekten i aktuellt snitt med –2,12 MNm. Resultaten för de övriga 
lastkombinationerna redovisas i Bilaga C avsnitt C.3. 
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Tabell 4.1 Moment i korta spannets mittsnitt för respektive lastkombination, Md [kNm]. 

Nr Beskrivning av lastkombination Beteckning M [kNm] 

TRAFIKLAST MALM ENLIGT BV BÄRIGHET (2000) 

Punktformat pelarupplag för mittpelare, Beräkningsmodell A
1 Trafik och dynamik men exkl. temperatur och överlast  1:A5g  -2252,0 

 Utbrett pelarupplag för mittpelare, Beräkningsmodell B 
2 Inkl samtliga 4 variabla laster (trafik, dyn., temp. och överlast)  1:B1g  -2296,2 
3 Som ovan, men med full effekt av jordtryck  1:B1  -2186,9 
4 Som 2, men exkl. dynamiskt tillskott (36%)  1:B2g  -2066,4 
5 Som 2, men exkl. temp.ändring  1:B3g  -1921,7 
6 Som 2, men exkl. dyn. tillskott och temp.ändring  1:B4g  -1691,9 
7 Som 2, men exkl. temp.ändring och överlast  1:B5g  -1943,9 

TRAFIKLAST ENLIGT AVSNITT 4 

 Utbrett pelarupplag för mittpelare, Beräkningsmodell B 
8 Inkl samtliga 4 variabla laster (trafik, dyn., temp. och överlast)  2:B1g  -2119,1 
9 Som ovan, men med full effekt av jordtryck  2:B1  -2009,8 
10 Som 8, men exkl. dynamiskt tillskott (24%)  2:B2g  -1918,1 
11 Som 8, men exkl. temp.ändring  2:B3g  -1744,6 
12 Som 8, men exkl. dyn. tillskott och temp.ändring  2:B4g  -1543,6 
13 Som 8, men exkl. temp.ändring och överlast  2:B5g  -1680,4 

 Utbredda pelarupplag för mittpelare och ändupplag, Beräkningsmodell C 
14 Inkl samtliga 4 variabla laster (trafik, dyn., temp. och överlast)  2:C1g  -2051,8 
15 Som ovan, men med full effekt av jordtryck  2:C1  -1941,4 
16 Som 14, men exkl. dynamiskt tillskott (24%)  2:C2g  -1860,9 
17 Som 14, men exkl. temp.ändring  2:C3g  -1657,7 
18 Som 14, men exkl. dyn. tillskott och temp.ändring  2:C4g  -1466,8 
19 Som 14, men exkl. temp.ändring och överlast  2:C5g  -1594,1 

OBS: Att kombination nr 13 och 19 är ett fiktivt lastfall dvs. överlastens delaktighet beror på aktuell trafik-
last och ingår egentligen alltid. 

2:B3g

Trafiklast: 
1 malm enl. Figur 4.9 
2 lok enl. Figur 4.10 
3 lok enl. Figur 4.11 
4 lok + vagnar enl. Figur 4.12 

Beräkningsmodell: 
A punktformat pelarupplag enl. Figur 4.1a) 
B utbrett pelarupplag enl. Figur 4.1b) 
C utbredda pelarupplag enl. Figur 4.1c) 

Variabla laster: 
1 samtliga (trafik, dyn, temp och överlast) 
2 exkl. dynamisk inverkan 
3 exkl. temperaturändring 
4 exkl. temperaturändring och dynamisk inverkan 
5 exkl. temperaturändring och överlast 

Gynnsam inverkan av passivt jordtryck är 
beaktat 
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Tabell 4.2a) Moment i korta spannets mittsnitt för alla lasttyper. Tåglast Malm, beräknings-
modell A och B. [kNm]

Lasteffekt [kNm] 
Lasttyp/Fall 1:A5g 1:B1g 1:B1 1:B2g 1:B3g 1:B4g 1:B5g 

Egenvikt -179,0 -171,9 -171,9 -171,9 -171,9 -171,9 -171,9 
Ballast -155,0 -130,9 -130,9 -130,9 -130,9 -130,9 -130,9 
Trafik, lok (+vagn)1 -980,1 -957,3 -957,3 -957,3 -957,3 -957,3 -957,3 
Trafik, lok (+vagn)2 -352,9 -229,7 -229,7 -229,7  -344,6 
Acc. mot Kiruna 
Broms mot Gällivare -518,0 -418,8 -418,8 -418,8 -418,8 -418,8 -418,8 
Jämn temp.ändr.3 -0,1 -0,1 -0,1
Ojämn temp.ändring -374,4 -374,4 -374,4

Summa: -2185,0 -2283,1 -2283,1 -2053,3 -1908,6 -1678,9 -2023,5 

Vilojordtryck4 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 
Vilojordtryck5

Aktivt jordtryck4 -58,4 -58,4 -58,4 -58,4 -58,4 -58,4 
Aktivt jordtryck5 -92,6 -92,6 -92,6 -92,6 -92,6 
Passivt jordtryck4 109,2 218,5 109,2 109,2 109,2 109,2 
Passivt jordtryck5

Summa: -67,0 -13,1 96,2 -13,1 -13,1 -13,1 79,6 
Totalsumma: -2252,0 -2296,2 -2186,9 -2066,4 -1921,7 -1691,9 -1943,9 

Not:
1 Moment av ogynnsammast trafikplacering. 
2 Momenttillskott av dynamisk verkan från trafik, 0,36 % respektive 0,24 %. 
3 Orsakar dels direkt ett litet moment beroende på mittpelarens modellering och dels indirekt ett moment i bron via en 
horisontell förskjutning som därmed bestämmer jordtryckets tillstånd dvs. antingen vilo-, aktivt-, delvist eller fullt ut-
vecklat passivt jordtryck. 
4 Moment av jordens tunghet. 
5 Momenttillskott av överlast, beroende på verklig trafikplacering i aktuellt lastfall, se ovan. 
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Tabell 4.2b) Moment i korta spannets mittsnitt för alla lasttyper. Trafiklast 2, beräkningsmo-
dell B. [kNm] 

Lasteffekt [kNm] 

Lasttyp/Fall 2:B1g 2:B1 2:B2g 2:B3g 2:B4g 2:B5g 

Egenvikt -171,9 -171,9 -171,9 -171,9 -171,9 -171,9 
Ballast -130,9 -130,9 -130,9 -130,9 -130,9 -130,9 
Trafik, lok (+vagn)1 -837,6 -837,6 -837,6 -837,6 -837,6 -837,6 
Trafik, lok (+vagn)2 -201,0 -201,0 -201,0  -201,0 
Acc. mot Kiruna 
Broms mot Gällivare -418,8 -418,8 -418,8 -418,8 -418,8 -418,8 
Jämn temp.ändr.3 -0,1 -0,1 -0,1
Ojämn temp.ändring -374,4 -374,4 -374,4

Summa: -2134,7 -2134,7 -1933,7 -1760,2 -1559,2 -1760,2 

Vilojordtryck4 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 
Vilojordtryck5

Aktivt jordtryck4 -58,4 -58,4 -58,4 -58,4 -58,4 -58,4 
Aktivt jordtryck5 -64,0 -64,0 -64,0 -64,0 -64,0 
Passivt jordtryck4 109,2 218,5 109,2 109,2 109,2 109,2 
Passivt jordtryck5

Summa: 15,6 124,8 15,6 15,6 15,6 79,6 
Totalsumma: -2119,1 -2009,8 -1918,1 -1744,6 -1543,6 -1680,4 
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Tabell 4.2c) Moment i korta spannets mittsnitt för alla lasttyper. Trafiklast 2, beräkningsmo-
dell C. [kNm] 

Lasteffekt [kNm] 

Lasttyp/Fall 2:C1g 2:C1 2:C2g 2:C3g 2:C4g 2:C5g 

Egenvikt -153,4 -153,4 -153,4 -153,4 -153,4 -153,4 
Ballast -115,9 -115,9 -115,9 -115,9 -115,9 -115,9 
Trafik, lok (+vagn)1 -795,6 -795,6 -795,6 -795,6 -795,6 -795,6 
Trafik, lok (+vagn)2 -190,9 -190,9 -190,9  -190,9 
Acc. mot Kiruna 
Broms mot Gällivare -419,8 -419,8 -419,8 -419,8 -419,8 -419,8 
Jämn temp.ändr.3 -0,1 -0,1 -0,1
Ojämn temp.ändring -394,0 -394,0 -394,0

Summa: -2069,6 -2069,6 -1878,6 -1675,5 -1484,5 -1675,5 

Vilojordtryck4 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 
Vilojordtryck5

Aktivt jordtryck4 -58,1 -58,1 -58,1 -58,1 -58,1 -58,1 
Aktivt jordtryck5 -63,7 -63,7 -63,7 -63,7 -63,7 
Passivt jordtryck4 110,5 220,9 110,5 110,5 110,5 110,5 
Passivt jordtryck5

Summa: 17,7 128,2 17,7 17,7 17,7 81,4 
Totalsumma: -2051,8 -1941,4 -1860,9 -1657,7 -1466,8 -1594,1 
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5 Säkerhet, G = R - S

5.1 Överslag

Enligt avsnitt 3 ovan erhålls att medelvärdet för bärförmågan för moment är 2,89 MNm 
med standardavvikelsen 0,19 MNm, vilket kan jämföras med det formella dimensione-
ringsvärdet 1,99 MNm som erhölls av Nordbotten (1996) och 2,01 MNm som erhölls av 
Björnfot et al. (2000) varvid aktuella partialkoefficienter beaktats. I det nya medelvärdet 
har en lägre effektiv höjd beaktats, att ett av tolv armeringsjärn borrats av samt att be-
tong- och armeringshållfastheterna är högre än de nominella dimensioneringsvärdena. 

På lastsidan erhöll Nordbotten (1996) att de olika lasterna maximalt gav att det formella 
dimensioneringsvärdet för momentet är 2,79 MNm, medan Danielsson et al. (2002) er-
höll 2,34 MNm med ett mer verklighetsnära lastfall. Här har i kapitel 4 ett flertal lastfall 
analyserats, jämför Tabell 4.1 och Tabell 4.2. Det fall som närmast motsvarar klassnings-
beräkningen är fallet med lok + dynamiskt tillskott + överlast, men utan temperatur 
(2:B3g eller 2:C3g) som ger 1,74 MNm respektive 1,66 MNm för fallen med och utan 
utbredda ändupplag. 

Säkerhetsindexet β kan vid normalfördelade funktioner tecknas som β = mG/sG och skall 
i säkerhetsklass 3 vara minst 4,75. För t.ex. fallet med Trafiklast 2 (enbart lok) utan in-
verkan av temperatur med mG = 2,89-1,66 MNm = 1,23 MNm erhålls att sG inte får 
vara större än 

= ≥ ≈β
1,23 0,26 MNm
4,75

G
G

m
s

Med normalfördelade funktioner motsvarar detta en variationskoefficient VG om 

= = ≈0,26 0,21
1,23

G
G

G

s
V

m

vilket är ett helt rimligt värde. 

5.2 Säkerhetsindexmetod

Säkerheten G kan, som tidigare nämnts, tecknas som bärförmågan R minskad med lastef-
fekten S. Vid beräkning enligt första ordningens tillförlitlighetsmetod, FORM (First Or-
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der Reliability Method), serieutvecklar man funktionerna R och S och tar därvid med 
endast första ordningens derivator, se avsnitt 2.5.2. Här kommer vi att använda pro-
grammet VaP (1997), se Petschascher (1993) och Schneider (1997), och bestämma säker-
hetsindexet β med denna metod. Vi tecknar säkerheten G = R - S som skillnaden mellan 
det moment R tvärsnittet förmår bära och lasteffekten S, jämför avsnitt 3 och 4. 

1 (1 )
2

s st
s st g gb j q h t

cc

A f
G R S A f d M M M M D M M

bdf
= − = − − − − − + − −  (5.1) 

Här finns följande 12 variabler som kan modelleras på olika sätt. 

As = armeringsarean [mm2]
b = tvärsnittet bredd [mm] 
d = tvärsnittets effektiva höjd [mm] 
fst = armeringens flytgräns [MPa] 
fcc = betongens tryckhållfasthet [MPa] 
D = dynamisk förstoringsfaktor [-] 
Mg = moment av egentyngd [MNm] 
Mgb = moment av ballast [MNm] 
Mj = moment av jordtryck [MNm] 
Mq = moment av trafiklast [MNm] 
Mh = moment av horisontalkrafter på grund av acceleration och bromsning [MNm] 
Mt = moment på grund av temperatur [MNm] 

Faktorer som beaktar beräkningsmodellens osäkerhet kan också införas. Modellen för R,
momentbrott på grund av armeringsflytning, är väl beprövad och har därför använts utan 
reduktion. Modellerna för uppskattning av momentet S på grund av de olika lasteffekter-
na är också väl beprövade, men själva lasteffekterna och de horisontella randvillkoren är i 
flera fall behäftade med osäkerheter och några olika fördelningar prövas därför nedan. 

Armeringsarean As antas enligt JCSS PMC (2001) vara normalfördelad och ha variations-
koefficienten V = s/m = 0,02. De uppmätta storheterna bredd b och effektiv höjd d antas
vara deterministiska (dvs. kända). Stålets flytgräns antas enligt JCSS PMC (2001) vara 
normalfördelad med medelvärdet m = nominellt värde 400 MPa + två standardavvikelser 
s med s = 30 MPa, dvs. m = 460 MPa och V = s/m = 30/460 = 0,065. I NKB87 (1987) 
antas hållfastheten å andra sidan vara logaritmiskt normalfördelad. Betonghållfastheten an-
tas enligt JCSS PMC (2001) vara logaritmiskt normalfördelad med medelvärde och stan-
dardavvikelse enligt de prover som gjorts, se avsnitt 2.2.

Den dynamiska faktorn D är svårbedömd. Den är antagligen för stor. De mätningar som 
genomförts på bron vid Kallkällan i Luleå, Täljsten och Carolin (1999), indikerade t.ex. 
att skillnaden i nedböjningar och spänningar är mycket liten för vilande och rörlig last. 
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Detta är en företeelse som borde undersökas närmare. Östlund (1997) antar D vara nor-
malfördelad med variationskoefficienten V = 0,5. Vi använder detta i undre serien nedan 
men prövar även fallet V = 0,25 i övre serien, se Figur 5.1-5.2. 

Momenten av egentyngd Mg och ballast Mgb antas enligt JCSS PMC (2001) vara normal-
fördelade med variationskoefficienterna 0,04 respektive 0,05. 

Momentet av jordtryck Mj är svårbedömt. Vi antar att det är normalfördelat med varia-
tionskoefficienten V = 0,5. 

Det värsta momentet av trafiklast som vi kunnat hitta orsakas av de nya malmloken med 
sex axlar med 30 tons axeltryck. Enligt Östlund (1997) antas lasten vara deterministisk 
med medelvärdet m = ληMqnorm, där λ beaktar excentricitet av spåret och snedbelastning 
och antas kunna ha värdet λ = 1,05 och η betecknar hur mycket större en vald övre 
gräns för lasten är än den nominella lasten. Här antar vi för enkelhetens skull att λη = 1. 

Momenten på grund av horisontallast Mh och temperatur Mt är också svårbedömda. De 
kan vara såväl negativa som positiva. Här antar vi att de är fördelade enligt en beta-
funktion, se Bilaga B, som påminner om en normalfördelning, där gränsvärdena a och b
antas motsvara ca ± 3,3 eller ± 2 dimensioneringsvärden. Kurvans form bestäms av pa-
rametrarna r och t som väljs så att s blir ungefär lika med dimensioneringsvärdet (undre 
serien) respektive halva dimensioneringsvärdet (övre serien), se Figur 4.5 och Figur 4.8. 

5.3 Resulterande säkerhetsindex 

I Figur 5.1 och Figur 5.2 redovisas hur säkerhetsindex β varierar för några olika fall. I 
Figur 5.1 gäller randvillkor B enligt Figur 4.1(b) (utbrett perlarupplag; rörliga sidoupplag) 
och i Figur 5.2 gäller randvillkor C enligt Figur 4.1(c) (utbredda pelarupplag och sido-
upplag med viss styvhet mot rörelse i horisontalled). Ett exempel på en beräkning i Vap 
(1997) redovisas i Bilaga D för lastfall 2:B1 och 2:C3g. 

De olika fallen som anges i figurerna motsvarar från vänster till höger: 

Trafik + dynamiskt tillskott + bromskraft + temperatur + överlast med beaktad
gynnsam effekt av jordtrycket dvs. effekten har halverats (2:B1g, 2:C1g). 
Trafik + dynamiskt tillskott + bromskraft + temperatur + överlast med full effekt 
av jordtryckets gynnsamma påverkan (2:B1, 2:C1). 
Trafik + bromskraft + temperatur + överlast med beaktad gynnsam effekt av jord-
tryck, men utan dynamiskt tillskott (2:B2g, 2:C2g). 
Trafik + dynamiskt tillskott + bromskraft med beaktad gynnsam effekt av jord-
tryck, men utan temperatur och överlast (2:B5g, 2:C5g). 
Trafik + dynamiskt tillskott + bromskraft +överlast med beaktad gynnsam effekt av 
jordtryck, men utan temperatur (2:B3g, 2:C3g). 
Trafik + bromskraft +överlast med beaktad gynnsam effekt av jordtryck, men utan 
dynamiskt tillskott och temperatur (2:B4g, 2:C4g). 
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Figur 5.1 Säkerhetsindex β för olika lastkombinationer i beräkningsmodell B med utbrett pe-
larupplag, rörliga sidoupplag, se Fig. 4.1(b). I undre serien antas förhållandevis stor standardav-
vikelse för dynamisk faktor, horisontallast och temperaturlast medan i övre serien hälften så stora 
standardavvikelser används för dessa laster. 
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Figur 5.2 Säkerhetsindex β för olika lastkombinationer i beräkningsmodell C medutbrett pelar-
upplag samt sidoupplag med viss styvhet mot horisontalrörelse, se Fig. 4.1(c). I undre serien an-
tas förhållandevis stor standardavvikelse för dynamisk faktor, horisontallast och temperaturlast 
medan i övre serien hälften så stora standardavvikelser används för dessa laster. 
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Vi ser i Figur 5.1 att kravet β  4,75 i ej uppnås för undre serien men väl för de fyra se-
nare värdena i övre serien. I Figur 5.2 uppfylls kravet nästan av det näst sista värdet i 
undre serien och av alla utom ett värde i övre serien. 

I BV Bärighet (2000) anges att ojämn temperatur inte behöver beaktas för broar byggda 
före 1966. Detta motsvarar lastkombination 2B3g (utan horisontalstyvhet) som ger β = 
3,56 för ”breda” lastfördelningar (undre serie), och β = 5,66 för en mer trolig lastfördel-
ning (övre serie), se Figur 5.1. Det motsvarar även lastkombinationen 2C3g (med viss 
horisontalstyvhet) som ger β = 3,82 för ”breda” lastfördelningar (undre serie), och β = 
6,03 för en mer trolig lastfördelning (övre serie), se Figur 5.2. Känslighetsfaktorerna αi , 
se ekvationerna (15) och (16) i avsnitt 2.5, har följande värden i Fall 2C3g: 

Armeringens flytgräns, fst [MPa]  -0,792 
Armeringsarean, As [mm2]  -0,171 
Betongens tryckhållfasthet, fcc [MPa]  -0,005 
Moment av horisontalkrafter, Mh [MNm] 0,546 
Dynamisk förstoringsfaktor, D [-]  0,206 
Moment av jordtryck, Mj [MNm]  0,038 
Moment av egentyngd, Mg [MNm]  0,026 
Moment av ballast, Mgb [MNm]  0,025 

Man ser att störst betydelse har armeringens flytspänning (-0,792) följt av horisontalkraf-
terna (accelerations- och bromskrafter, 0,546) och den dynamiska förstoringsfaktorn 
(0,206). Minst inverkan har betongens tryckhållfasthet (-0,005). 

5.4 Diskussion och slutsatser 

Beräkningarna visar att medelvärdet för bärförmågan för moment är 2,89 MNm med 
standardavvikelsen 0,19 MNm i det mest utsatta snittet med dragpåkänningar i överkant i 
korta spannet. Detta kan jämföras med det formella dimensioneringsvärdet 1,99 MNm 
som erhölls i klassningsberäkningen med beaktande av aktuella partialkoefficienter. I det 
nya medelvärdet har en lägre uppmätt effektiv höjd beaktats, att ett av tolv armeringsjärn 
borrats av samt att betong- och armeringshållfastheterna är högre än de nominella dimen-
sioneringsvärdena.

På lastsidan gav klassningsberäkningen i motsvarande snitt att det formella dimensione-
ringsvärdet för momentet är 2,79 MNm. En analys av verkliga uppträdande laster ger att 
medelvärdet maximalt uppgår till 2,05 MNm. Detta lastfall utgörs av ett lok placerat med 
tre axlar i längsta spannet och tre axlar placerade på konsolen, om såväl bromslast som 
ojämn temperaturlast och dynamiskt tillskott uppträder samtidigt. Enligt BV Bärighet 
(1996) behöver ojämn temperatur inte beaktas, vilket är rimligt med tanke på att detta är 
en statiskt obestämd last som försvinner vid uppsprickning i brottstadiet. Det har heller 
inte medräknats i tidigare klassningsberäkningar. I så fall fås att lasten har medelvärdet 
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1,66 MNm och att säkerhetsindex β varierar mellan 3,8 och 6,0 beroende på vilka anta-
ganden som görs om lasternas statistiska fördelning. För en rimlig fördelning innehålls 
kravet i säkerhetsklass 3 att säkerhetsindex β  4,75. 

Några antaganden har gjorts som kan vara på osäker sida:

- De fördelningar som används i NKB87 (1987) har inte tillämpats för alla fall. För stålets 
flytgräns har en normalfördelning enligt JCSS PMC (2001) använts istället för en NKBs 
logaritmiska normalfördelning. För horisontalkrafter på grund av acceleration och/eller 
bromskrafter och för temperaturlaster har beta-fördelningar använts istället för normal-
fördelningar på grund av att de enklare modellerar laster som kan byta tecken. 

- Ingen modellosäkerhet har beaktats i beräkningen av tvärsnittets böjmomentkapacitet. 
Modellen bygger dock på en jämviktsbetraktelse och en sådan skall enligt NKB 87 
(1987) inte anses ha några osäkerheter. Ej heller har eventuell spårexcentricitet, snedbe-
lastning eller överlast beaktats. Ett skäl till detta är att alla malmvagnarna vägs innan de 
släpps iväg. Östlund (1987) har gjort likartade antaganden om överlast. 

Andra antaganden som gjorts är på säker sida:

- De antagna statiska systemen i Figur 4.1 är konservativa. Bron förutsätts i stort sett 
kunna röra sig fritt i horisontalled, vilket är ett antagande på säker sida. I verkligheten 
torde bron ha en avsevärd styvhet för krafter i horisontalled bland annat genom skenor, 
ballast och den friktion som finns i brons båda ändupplag. Genom att i beräkningsmodell 
C modellera sidoupplagen som pelare istället för som rullager erhålls 3-5 % mindre mo-
ment än i beräkningsmodell B. 

- De genomförda mätningarna, Danielsson et al (2001), visar inga tecken på att stora 
dragspänningar skulle uppkomma i armeringen för de trafiklastfall 2-4 som beräknings-
mässigt visat sig vara de farligaste enligt avsnitt 4.4. Enligt principerna för Bayesk sanno-
likhet, se avsnitt 2.6, innebär detta att sannolikheten minskar för att farliga påkänningar 
skall uppträda i studerat snitt. Eller med andra ord: Eftersom utförda mätningar inte visar 
på några stora töjningar i aktuellt snitt för representativa laster är det mindre sannolikt att 
sådana påkänningar uppträder. 

Sammanfattningsvis visar sig bron, enligt vår bedömning, ha erforderlig bärförmåga för 
de lastfall som normalt kan tänkas uppträda om hastigheten begränsas på bron så att even-
tuella dynamiska tillskott blir låga och/eller inverkan av ojämn temperatur försummas. 

Brons fortsatta uppförande bör kontrolleras genom ett mätprogram. Detta bör förutom 
armeringstöjningar med befintliga givare även inkludera mätningar av nedböjningar för 
att säkerställa att använda beräkningsmodeller och randvillkor på ett korrekt sätt återger 
brons beteende. Storleken på den dynamiska förstoringsfaktorn D bör även mätas. Mät-
ningar som gjorts på bron vid Kallkällan i Luleå indikerar att den dynamiska förstorings-
faktorn D är betydligt lägre än den här använda. 
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Även mätningar av bromskrafter och ojämn temperaturfördelning bör göras. På så sätt 
kan ett säkrare underlag erhållas för bedömning av frekvensfunktionerna för dessa vanliga 
lasteffekter.
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Bilaga A Differentialekvation för dynamisk inverkan av 
rörlig last 

För att visa hur inverkan av en rörlig last kan modelleras ställer vi upp ekvationen för en 
linjärt elastisk fritt upplagd balk med böjstyvheten EI och massbeläggningen m påverkad 
av en rörlig last q(x,t), se Figur A.1. Framställningen har inspirerats av idéer i Sahlin-
Sundquist (1995a) och Åkesson (1972). Se även Hillerborg (1951). 

4

4
( , )

y
EI my q x t

x

∂ + =
∂

 (a) 

x

y(x,t)

q(x,t)

Figur A.1 Nedböjningen av en linjärt elastisk fritt upplagd balk med böjstyvheten EI och 
massbeläggningen m påverkad av en rörlig last q(x,t).

Vi försummar balkens dämpning samt fordonets fjädring och dämpning och ansätter det 
som en enda punktlast P i läget x = vt, där v är hastigheten och t är tiden. Problemet lö-
ses genom en Fourieransats för lasten 

1

0

( , ) sin

2 ( , ) sin

n
n

L

n

n xq x t C
L

n xC q x t dx
L L

∞

=

π=

π=
 (b) 

I vårt fall med en punktlast P i x = vt får vi 

2 sinn
P n vtC
L L

π=  (c) 

Vi ansätter lösningen av (a) som en produkt av en tid- och en rumsberoende del 

( , ) ( ) sinn
n xy x t T t
L
π= ⋅  (d) 
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Insättning av (d) i (a)-(c) ger för den n:te termen 

( ) ( )

( ) ( )

4

4

2( ) sin sin sin sin      eller

2( ) sin

n n

n n

n n x n x P n vt n xEIT t mT t
L L L L L L

n P n vtEIT t mT t
L L L

π π π π π+ =

π π+ =
 (e) 

där faktorn sinnπx/L förkortats bort. Ekvation (e) har en homogen lösning Tno(t) och en 
partikulärlösning Tnp(t) som kan skrivas som 

( ) ( )4 2

( ) sin cos

2 1( ) sin

no n n n n

np

T t A t B t

P n vtT t
L Ln n vEI m

L L

= ω + ω
π=

π π−
 (f) 

Insättning av den homogena lösningen i den homogena delen av (e) ger 

( ) [ ]
4

2 sin cos 0n n n n n
nEI m A t B t
L
π − ω ω + ω =  (g) 

Den första parentesen ger egenvinkelfrekvenserna som en icke trivial lösning  

2 2
4n

EIn
mL

ω = π  (h) 

Genom att sätta in partikulärlösningen Tnp(t) i (e) erhålls en kontroll på att lösningen är 
korrekt.

Om balken är i vila vid tiden t = 0 då fordonet kör ut får vi randvillkoren 

( ,0) ( ,0) 0  för 0y x y x t= = =

Insättning av (f) i (d) ger 

 (0) 0 0 0 varur 0n n nT B B= = + + =

( ) ( )4 2
2(0) 0n n n

n v
P LT A
L n n vEI m

L L

π
= = ω +

π π−
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varur

( ) ( )4 2 2 4 2 22
4 2

2 2
n

n n

n v n v
P PL LA
L L n mv Ln n v EI nEI m

L L L EI

π π
= − = −ω ω ππ π −−

π

Om vi inför beteckningen 

1 12
vL v v

L f LEI
m

πα = = =ωπ
 (i) 

där ω1 =
2 4EI mLπ  [rad] och f1 = ω1/2π [Hz] är den lägsta egenvinkelhastigheten och 

egensvängningsfrekvens hos balken kan vi skriva 

3

2 4 4 2
2 22 2 5

44 2

2 2

( ) 1
n

n
P PLLA

n EIEI
EI nn n

LmL n

πν
α= − ⋅ = − ⋅

π π α− απ −

Lösningen till ekvation (a) kan nu skrivas som 

( )
1

( , ) ( ) ( ) sinnp no
n xy x t T t T t
L

∞
π= +

2

3

4 2 24 51
2 2

sinsin
2( , ) sin

1 1

n vtn vt
PL L n xLy x t

LEI n n
n n

∞ ππ
α π= − α

π α α− −
 (j) 

För α = 0 får vi ett specialfall som är serieutvecklingen för nedböjningen y i en punkt x
=vt (= konstant) av en punktlast P i punkten: 

( )
( )2

3

4 4
1

sin
2,

n vt
LPLy vt t

EI n

∞ π
=

π
 (k) 
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Som jämförelse gäller att nedböjningen för en punktlast som står mitt på balken är 
y(L/2)stat = PL3/(48EI).

Om vi approximativt endast tar med den första termen (n = 1) i serien i ekvation (j) får 
vi

3

4 2 2

sinsin
2( , ) sin

1 1

vtvt
PL x LLy x t

LEI

ππ
π α= − α

π − α − α
 (l) 

Vi kan nu med hjälp av (k) och (l) skriva den dynamiska förstoringsfaktorn D = 
ymax/ymax,stat av en punktlast i punkten x = vt

max
2 2

max,

sin

sin
1

1 1stat

vt
L
vt

y LD
y

π
α
π

= ≈ − α
− α − α

 (m) 

Den dynamiska inverkan bör vara störst i mittområdet av balken där sin(πvt/L) = 1. Den 

andra termen i D ovan har det maximala värdet +α/(1-α2) för sin 1
t

L
πν = −
α

. Detta ger 

2
1

1 1 1 1
1 21

vD
f L

+ α≈ = ≈ + α = +− α− α
 (n) 

Det är alltså viktigt att egenfrekvensen f1 är stor i förhållande till den frekvens 
L
ν

 som en 

lastpassage över bron har. 

Enligt BV Bärighet (2000), avsnitt 23.226, beaktas tåglastens dynamiska inverkan genom 
en dynamikkoefficient (dynamisk lastfaktor) D med likartad struktur som (n) enligt 

41,0
8 tot

D
L

= + +

där Ltot är den bestämmande längden. För en fritt upplagd bro är Ltot lika med spännvid-
den och för en kontinuerlig bro är Ltot det aritmetiska medelvärdet av spännvidderna 
multiplicerat med 1,2 (två spann), 1,3 (tre spann), 1,4 (fyra spann) eller 1,5 (vid fem eller 
flera spann). 
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Bilaga B Vanliga fördelningstyper, Schneider (1997) 
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Bilaga C Lastberäkning och lasteffekter 

C.1 Permanenta laster 

C.1.1 Egentyngd
Egentyngder av platta, balk och pelare beräknas av program enligt definierade tvärsnitt 
och längdsektioner, se Figur 2.3 och 4.1. Varje delsektions tvärsnitt, enligt Figur 4.1b)-c) 
är definierade och beräknade i FEM-Design, Section Editor. Programmet beräknar bl.a. 
tvärsnittets area A, tyngdpunkt i z- och y-led, tröghetsmoment I och böjmotstånd W.

Ändskärm

Ändskärm på Kirunasidan är beaktad som en punktlast applicerad 0,15 m in efter balkens 
tyngdpunktslinje. Volymen av skärmen är beräknad till 

30,3 0,6 4,5 0,81 mV b h l= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =

och med tungheten, γ  = 24 kN/m3 erhölls punktlasten till 

 24 0,81 19,44 kNF V= γ ⋅ = ⋅ =

C.1.2 Ballast på konstruktion 
Belastning av ballast är beräknad med en konstant del för ballast ovanpå platta plus ett 
tillskott av varierande plattjocklek (vattenavrinning), samt ett tillskott av balkhöjdens va-
riation mot Gällivare och Kiruna. Ballastens tunghet uppgår till γ = 20 kN/m3.

Ballast på platta 

Lastintensitet för konstant del av ballast ovanpå platta, se Figur C.1, är beräknad till 

3,4 2,9
20 0,82 51,66 kN m

2
q A

+= γ ⋅ = ⋅ ⋅ =

Den varierande delen av belastningen varierar från 0 kN/m vid längden L = 0 m till 

2,9 0,1
20 2,9 kN m

2
q A

⋅= γ ⋅ = ⋅ =

vid längden L = L (vid avvattningspunkter), se Figur C.1a) och Figur 2.3. 
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Ballast på balk 

Lastintensiteten för ballast ovanpå balk på Gällivaresidan varierar från 0 kN/m vid läng-
den L = 0 m till  

2 0,55 0,084 2 0,88 0,084
20 0,277 8,39 kN m

2 2
q A

⋅ + ⋅ += γ ⋅ = + ⋅ ≈

vid längden L = 4,16 m, se Figur C.1 och Figur 2.3. På Kirunasidan varierar lastintensite-
ten från 0 kN/m vid längden L = 0 m till 

2 0,55 0,086 2 0,88 0,086
20 0,281 8,52 kN m

2 2
q A

⋅ + ⋅ += γ ⋅ = + ⋅ ≈

vid längden L = 4,22 m. 

a) Längdsektion, 1:200

Kiruna→←Gällivare

4160 4220 

L←0 0→L L←0 0→L L←0
5250 5250 3350 3350 3000 

L←0 0→L

b) Tvärsektion, 1:100

2900
4500

550 ∼85
3400  

880∼85 320

820

Gällivare
281
Kiruna

277

Figur C.1 a) Längdsektion och b) tvärsektion av bron med ballast.
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C.1.3 Jordtryck av jordens tunghet 
Jordtryck av jordens tunghet verkande mot respektive broände utgörs antingen av vilo-, 
aktivt-, delvis passivt- eller fullt passivt jordtryck. Vilojordtryck råder endast i det fall då 
de permanenta lasterna inte orsakar horisontella rörelser av konstruktionens broändar i 
förhållande till respektive banvall. I det fall då lasterna orsakar en horisontell rörelse av en 
broände med riktning från banvallen övergår vilojordtrycket till aktivt jordtryck, och då 
en broändes rörelser är riktade mot banvallen övergår vilojordtrycket till antingen delvis 
utvecklat passivt jordtryck (0 < δ < δgräns) eller fullt utvecklat passivt jordtryck (δ > δgräns),
där gränsvärdet beror på broändens höjdförhållande enligt, δgräns = H/200.

2900
4500

550 ∼84-86
3400

550∼84-86
Gällivare Kiruna

800800

539
281277

543
450450
600

P1

P2
P3

P4

Gällivare Kiruna

874872
tp

a) b)

Figur C.2 a) Brotvärsnitt med ballast och b) jordtryckets fördelning av jordens tunghet. 

Vilojordtryck

Vilojordtrycket verkande mot respektive broände är beräknat med tungheten γ = 18
kN/m3 och vilojordtryckskoefficient K0 = 0,43, vilket motsvarar jordarten sand, eftersom 
jordarten är okänd, se BV Bärighet (2000) Tabell 22.32. Tryckfördelningen enligt Figur 
C.2 för Gällivares och Kirunas broändar på respektive djup zi är beräknat enligt 

0 0i ip z K= γ ⋅ ⋅

och resultatet redovisas nedan i Tabell C.1. 
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Tabell C.1 Vilojordtryck mot Gällivares och Kirunas broändar på respektive djup, [kN/m2].

Jordtryck/Broände Gällivare Kiruna 

p1 (ök balk)  -2,14  -2,17 

p2 (ök platta)  -6,35  -6,35 

p3 (uk platta)  -9,83  -9,83 

p4 (uk skärm)   -14,47 

Horisontell tryckkraft mot respektive broände och konstruktionsdel i är beräknad som 
produkten av respektive konstruktionsdels area och medeltrycket av jordtrycket verkande 
i överkant respektive underkant konstruktionsdel, se Figur C.2b). Mot balkdelen på Gäll-
livaresidan erhålls exempelvis ett bidrag av den rektangulära delen av tryckarean mellan 
över- och underkant balk från båda sidorna till 

( ) ( )rektangel
balk 1balk

0,55 0,80 0,084
2 2 0,543 2,14 1,67 kN

2
N A p

+ +
= ⋅ = ⋅ − ≈ −

och för den triangulära delen till 

( ) ( )( )2 1tringangel
balkbalk

6.35 2,14
2 1,434 0.543 1,64 kN

2 2

p p
N A

− − −−
= ⋅ = ⋅ ⋅ ≈ −

Beräknade resultat är redovisade nedan i Tabell C.2. 

Tabell C.2 Horisontell tryckkraft mot Gällivares och Kirunas broändar för respektive konstruk-
tionsdel, [kN]. 

Tryckkraft/Broände Gällivare Kiruna 

Nbalk (rektangel)  -1,67  -1,68 

Nbalk (triangel)  -1,64  -1,61 

Nplatta (rektangel)  -12,85  -12,85 

Nplatta (triangel)  -3,53  -3,53 

Nskärm (rektangel)    -26,54 

Nskärm (triangel)    -6,27 

Summa tryckkraft, N:  -19,68  -52,49 
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Tyngdpunktsläget från överkant balk, av resulterande tryckkraft mot respektive broände 
är beräknat enligt 

1 1 2 2

1 2

0,277 eller 0,281 n n
tp

n

Tp N Tp N Tp N
N

N N N

⋅ + ⋅ + + ⋅
= +

+ + +

vilken för Gällivaresidan blir 0,983 m och för Kirunasidan 1,362 m. Detta medför en ex-
centricitet mellan verkande tryckkraft och tyngdpunktsläge av respektive tvärsnitt, som 
på Gällivaresidan uppgår till 0,110 m och på Kirunasidan till 0,488 m. 

Den excentriskt verkande tryckkraften mot respektive broände är ersatta med en tryck-
kraft verkande i aktuell tvärsnittstyngdpunkt och ett moment motsvarande produkten av 
det excentriska avståndet, etp och resulterande tryckkraft, N. På Gällivaresidan uppgår 
momentet till 

( )0,110 19,68 2,17 kNmtpM e N= ⋅ = ⋅ − ≈ −

och på Kirunasidan till 

( )0,488 52,49 25,59 kNmM = ⋅ − ≈ −

Se även Tabell C.3. 

Aktivt jordtryck 

Om jordtrycket övergår i aktivt tillstånd, ersätts tryckkraften och momentet för vilojord-
trycket med motsvarande för aktivt jordtryck, vilka kan beräknas enligt 

0
0

a
a

K
N N

K
= ⋅

och

0
0

a
a

K
M M

K
= ⋅

där jordtryckskoefficienten för aktivt jordtryck, Ka = 0,27, se resultat i Tabell C.3. 

Passivt jordtryck 

Om jordtrycket övergår i fullt utvecklat passivt tillstånd, erhålls till vilojordtrycket ett 
tryckraftstillskott av den del av totala passiva jordtrycket som överstiger vilojordtrycket, 
enligt
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0 0
0

p
p fullt

K
N N N

K
Δ = −

och ett momenttillskott enligt 

0 0
0

p
p fullt

K
M M M

K
Δ = −

där jordtryckskoefficienten för passivt jordtryck, Kp = 3,7, se resultat i Tabell C.3. 

Övergår jordtrycket istället till delvis utvecklat passivt tillstånd, erhålls till vilojordtrycket 
ett tryckkraftstillskott av den del av totala passiva jordtrycket som överstiger vilojord-
trycket i förhållande till aktuell horisontell förskjutning, δ och gränsförskjutning, H/200
enligt

200
p p fulltN N

H
Δ = Δ ⋅ ⋅ δ

och ett momenttillskott enligt 

200
p p fulltM M

H
Δ = Δ ⋅ ⋅ δ

där brohöjden H uppgår till 450 mm på Gällivaresidan och 1050 mm på Kirunasidan 
(plattjocklek+frontskärm). Slutlig storlek på tillskottet av delvis utvecklat passivt jordtryck 
erhålls vid en iteration mellan ansatt och erhållen förskjutning, som beror av samtliga 
verkande laster i aktuell lastkombination, se grundvärden i Tabell C.3. 

Tabell C.3 Normalkrafter och moment av jordtungheten vid Gällivares och Kirunas broändar. 

Gällivare Kiruna 

Jordtryckstillstånd N [kN] M [kNm] N [kN] M [kNm] 

Aktivt, Ka = 0,27  -12,36  -1,36  -32,96  -16,07 

Vilo, K0 = 0,43  -19,68  -2,17  -52,49  -25,59 

Passivt [kN/δ, kNm/δ]  -66,53  -7,33  -76,03  -37,07 

Fullt passivt, Kp = 3,7  -149,69  -16,49  -399,14  -194,61 
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C.2 Variabla laster 

C.2.1 Normenlig trafiklast 
Tåglast på brobana 

Lastintensitet av normenlig tåglast är ansatt med nominella värden utefter brobanan, ef-
tersom ett beaktande av lastspridning enligt t.ex. 2:1-metoden inte är förenlig med en 
beräkning enligt balkteori. Lastintensiteter och dess ogynnsammaste placering framgår av 
Figur C.3. 

120
188 180

120120

6400 22502250 6300 3400

[kN/m] 

Figur C.3 Trafiklast 1: Normlastfall enligt BV Bärighet (1996) och (2000). 

Dynamiskt tillskott av trafiklast 

Tåglasten kompletteras med ett dynamiskt tillskott utefter brobanan som enligt Nordbot-
ten (1996) beräknats till 36 %, vilket ger ett tillskott med intensiteter enligt Figur C.4. 

43,2
67,68

43,243,2

6400 22502250 6300 3400

[kN/m]

Figur C.4 Lastintensitet för dynamiskt tillskott av trafiklast Malm enligt Nordbotten (1996). 

Det dynamiska tillskottet har för lastkombinationerna 1:Bxx korrigerats i enlighet med 
BV Bärighet (2000) som beräknats till 24 %, vilket ger ett tillskott enligt Figur C.5, se 
även avsnitt 4.4. 
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Figur C.5 Lastintensitet för dynamiskt tillskott av trafiklast Malm, korrigerad enligt BV Bä-
righet (2000).

Överlast på banvall 

Överlast av trafiklast Malm ger ett jordtryckstillskott till aktivt-, vilo-, delvis utvecklat 
passivt- och fullt utvecklat passivt jordtryck. Vilojordtrycket av överlast på djup motsva-
rande överkant platta, överkant skärm och underkant skärm enligt Figur C.6 är framräk-
nade med 2:1-metoden, enligt 

0z
q

p K
z B

=
+

där q = 180 kN/m 
z är aktuellt djup från underkant sliper [m]. 
B är sliperns bredd [m]. 
K0 är vilojordtryckskoefficienten. 

Värden för z + B på respektive djup framgår av nedanstående Figur C.6. Beräknade till-
skott till vilojordtrycket är samlade i Tabell C.4. 

2760

2250

301
510
960
1560

P1

P2

P3

3210

3810

U.k. sliper

Figur C.6 Jordtryckets fördelning mot broände p.g.a. av överlast på banvallen, enligt 2:1-
metoden.
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Tabell C.4 Vilojordtryckets tillskott av överlast vid Gällivares och Kirunas broändar på respek-
tive djup, [kN/m2].

Jordtryck/Broände Gällivare Kiruna 

p0 (uk sliper, ej delaktig)  -34,40  -34,40 

p1 (ök platta)  -28,04  -28,04 

p2 (uk platta)  24,11  24,11 

p3 (uk skärm)    -20,31 

Resulterande tryckkraft, dess excentricitet och tillhörande moment vid respektive broän-
de är framräknat likadant som tidigare, se avsnitt C.1.3. Excentriciteten uppgår till 0,167 
m på Gällivaresidan och 0,484 m på Kirunasidan. Tillskottet av överlasten till normal-
kraften och momentet i aktivt-, delvis utvecklat passivt- och fullt utvecklat passivt till-
stånd är beräknat likadant som tidigare, se resultat i nedanstående Tabell C.5. 

Tabell C.5 Normalkrafter och moment av överlasten Malm vid Gällivares och Kirunas broän-
dar.

Gällivare Kiruna 

Jordtryckstillstånd N [kN] M [kNm] N [kN] M [kNm] 

Aktivt, Ka = 0,27  -20,34  -3,40  -52,22  -25,27 

Vilo, K0 = 0,43  -32,39  -5,41  -83,17  -40,24 

Passivt [kN/δ, kNm/δ]  -109,47  -18,28  -120,47  -58,29 

Fullt passivt, Kp = 3,7  -246,30  -41,12  -632,47  -306,01 

C.2.2 Verklighetsbaserad trafiklast 
Tåglast på brobana 

Lastintensitet utefter brobanan av de verklighetsbaserade tåglasterna är beaktade enligt 
2:1-metoden, se Figur C.7. Dess placering utefter brobanan beror av lokdelens och ax-
larnas placering, se avsnitt 4.4. Metoden ger den spänning som verkar mitt under cent-
rum av slipern, vilken är den absolut största spänningen inom fördelningsområdet. Detta 
ger en lastintensitet på säkra sidan, då intensiteten i detta fall applicerats inom hela fördel-
ningsområdet för en sliper. 
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Figur C.7 Principfigur för lastspridning enligt 2:1-metoden via sliprar och ballast till platta. 

Lastintensiteten för de yttre fördelningsområdena, 0,6 m, är beräknade enligt 

( ) ( )
150

211,27 kN m
0,51 0,2

F
q

z L
= = ≈

+ +

och för det inre området, 0,11 m, med dubbla intensiteten 

2 422,54 kN mq =

Dynamiskt tillskott av trafiklast 

Det dynamiska tillskottet av trafiklast 2-4 i lastkombinationerna 2:Bxx och 2:Cxx är be-
räknade enligt BV Bärighet (2000) och uppgår till 24%, se avsnitt 4.3.2, vilket ger ett dy-
namiskt tillskott på 

0,24 211,27 50,70 kN mdynq = ⋅ =

och för området med dubbla intensiteten 

2 101,41 kN mdynq =
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Överlast på banvall 

Överlast av trafiklast är beaktade med hänsyn till verklig placering av hjulpar utifrån färd-
riktning och värsta tåglasten på bron, i detta fall det nya loket IORE. Beroende på pla-
ceringen av en tåglasten utgörs antingen överlasten av de nya vagnarna (på Kirunasidan) 
eller den andra lokdelen (antingen på Gällivare- eller Kirunasidan). 

Tillskottsspänningen från trafiklast 2-4, se avsnitt 4.4, motsvarande ett djup nertill ö.k. 
platta, u.k. platta och u.k. skärm har beräknats enligt Newmarks metod, se bakgrundsteo-
ri i avsnitt 4.3.4. För varje djup á en centimeter har tillskottspänningen från varje delaktig 
sliper beräknats och summerats, med avsikt att dels finna det gränsdjup nedefter balk där 
totala bidraget från överlasten börjar ge en tillskottspänning, och dels det djup där respek-
tive delaktig sliper slutar att ge ett tillskott. Beräkningarnas komplexitet och mängd 
omöjliggör här en redovisning till fullo. Här kommer endast beräkningen för en sliper att 
demonstreras, medan slutresultatet redovisas för samtliga undersökta trafiklaster. 

Beräkningsförfarandet enligt Newmarks metod innebär att verklig lastställning kan beak-
tas, vilket inte är möjligt med 2:1-metoden. Dessutom ger Newmarks metod betydligt 
exaktare tryckfördelning p.g.a. en mer korrekt bakgrundsteori. Dock bör nämnas att här 
antas förenklat en likartad tryckfördelning i ytterkanterna av brotvärsnittet som i centrum 
(motsvarar beräkningspunkten D i Figur C.9), jämför Figur C.7 och Figur C.8. Detta in-
nebär att jordtrycket överskattas något i övre ytterkant, för att någonstans ner utefter 
tvärsnittet närma sig det teoretiskt korrekta jordtrycket. Överskattningen i överkant in-
nebär att excentriciteten mellan resulterande tryckkraft och tvärsnittets tyngdpunkt mins-
kar, och därmed minskar även storleken på momentet. Däremot blir storleken på resulte-
rande tryckkraft större, totalt sett. Sammanfattningsvis, så har detta en gynnsam betydelse 
för totala momentet i korta spannets mittsnitt vid beaktande av lastkombinationer med 
överlast på Gällivaresidan, medan det för lastkombinationer med överlast på Kirunasidan 
endast verkar gynnsamt ifråga om excentriciteten d.v.s. att momentet av jordtrycket 
minskar. Detta påverkar dock obetydligt det totala resultatet, eftersom den ogynnsamt 
verkande normalkraften samtidigt ökat. 

2250

301, u.k. sliper

510, ö.k. platta
960, ö.k. skärm

1560, u.k. skärm

Gränsdjup

Figur C.8 Jordtryckets principiella fördelning mot en broände, enligt Newmarks metod p.g.a. av 
överlast på banvallen. 
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Figur C.9 Uppställd geometri vid tillämpning av Newmarks metod för beräkning av tillskott-
spänning på djupet, z mitt under punkten, D på avståndet, x från beaktad sliper. 

Den mest ogynnsamma överlasten erhölls från trafiklast 2 d.v.s. då den andra lokdelen är 
placerad på Kirunasidan. Första slipern är då placerad 0,292 m från Kirunas broände, vil-
ket innebär att sidlängd/djupförhållandet på djup 0,51 m för rektangel ACDF, se Figur 
C.9, kan beräknas enligt 

0,2 0,2 0,292
0,9647

0,51A
x

m
z
+ += = ≈

2,25 2 2,25 2
2,2059

0,51An
z

= = ≈

vilket insatt i ekvation 4.4 (frånsett den utbredda lasten q) ger influensvärdet 

2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2
1

2 2 2 2

2 0,9647 2,2059 0,9647 2,2059 11 0,9647 2,2059 2

4 0,9647 2,2059 1 0,9647 2,2059 0,9647 2,2059 1

2 0,9647 2,2059 0,9647 2,2059 11
sin 0,1984

4 0,9647 2,2059 1 0,9647 2,2059

zAf

−

⋅ ⋅ + + + += ⋅ ⋅ +
π + + + ⋅ + +

⋅ ⋅ + ++ ⋅ ≈
π + + + ⋅

För rektangeln ABDE erhålls motsvarande till 

0,292
0,5725

0,51B
x

m
z

= = ≈

2,25 2 2,25 2
2,2059

0,51Bn
z

= = ≈
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2 2 2 2 2 2

2 2
1

2 2 2 2

2 0,5725 2,2059 0,5725 2,2059 11 0,5725 2,2059 2

4 0,5725 2,2059 1 0,5725 2,2059 0,5725 2,2059 1

2 0,5725 2,2059 0,5725 2,2059 11
sin 0,1493

4 0,5725 2,2059 1 0,5725 2,2059

zBf

−

⋅ ⋅ + + + += ⋅ ⋅ +
π + + + ⋅ + +

⋅ ⋅ + ++ ⋅ ≈
π + + + ⋅

Tillskottspänningen på djupet, z = 0,51 m vid Kirunas broände fås då från den belastade 
slipern på avståndet 0,292 m, till 

( ) ( )σ = − = − =
⋅

2150
2 2 0,1984 0,1493 32,73 kN m

0,2 2,25zA zBq f f

Tillskottspänningen på samma djup från samtliga delaktiga sliprar kan sedan adderas. 

De erhållna totala tryckfördelningarna för respektive uppställning består inte av ett linjärt 
samband bl.a. beroende på att delaktiga sliprar sinsemellan inte är jämnt fördelade. För-
delningen av vertikalspänningen är därför approximerad med ett linjärt samband för att 
förenkla fortsatt beräkning av total horisontell tryckkraft, dess tyngdpunkt och moment, 
se nedan Figur C.10 - Figur C.13. 
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Figur C.10 a) Beräknad och b) Approximerad vertikalspänning av överlast (andra lokdel) vid 
Kirunas broände (trafiklast 2). 
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Figur C.11 a) Beräknad och b) Approximerad vertikalspänning av överlast (andra lokdel) vid 
Gällivares broände (trafiklast 3). 
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Figur C.12 a) Beräknad och b) Approximerad vertikalspänning av överlast (tåglast på bron) 
vid Kirunas broände (trafiklast 3).
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Figur C.13 a) Beräknad och b) Approximerad vertikalspänning av överlast (vagnar) vid Kiru-
nas broände (trafiklast 4). 

Resulterande tryckkraft, dess excentricitet och tillhörande moment vid respektive broän-
de och lastuppställning är framräknat likadant som i avsnitt C.1.3. Excentriciteten är re-
dovisad i Tabell C.6, medan bidraget från överlasten för varje tåguppställning i form av 
normalkraft och moment är redovisade i Tabell C.7-C.9. 

Tabell C.6 Normalkraftens excentricitet i förhållande till tvärsnittets tyngdpunkt för varje last-
uppställning vid Gällivares och Kirunas broändar, [m].

Lastuppställning Gällivare Kiruna 

Lokdel vid Kiruna broände (2)   0,393 

Lokdel vid Gällivare broände (3)  0,366  0,393 

Vagnar vid Kiruna broände (4)  0,366  0,395 

Gränsdjup
a)

b)

Broände 
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Tabell C.7 Normalkrafter och moment av överlast med andra lokdelen vid Kirunas broände 
(trafiklast 2). 

Gällivare Kiruna 

Jordtryckstillstånd N [kN] M [kNm] N [kN] M [kNm] 

Aktivt, Ka = 0,27    -36,73  -14,44 

Vilo, K0 = 0,43    -58,50  -23,00 

Passivt [kN/δ, kNm/δ]  -84,73  -33,31 

Fullt passivt, Kp = 3,7    -444,85  -174,89 

Tabell C.8 Normalkrafter och moment av överlast med andra lokdelen vid Gällivares broände 
(trafiklast 3). 

Gällivare Kiruna 

Jordtryckstillstånd N [kN] M [kNm] N [kN] M [kNm] 

Aktivt, Ka = 0,27  -0,10  -0,04  -36,69  -14,41 

Vilo, K0 = 0,43  -0,16  -0,06  -58,44  -22,96 

Passivt [kN/δ, kNm/δ]  -0,55  -0,20  -84,64  -33,25 

Fullt passivt, Kp = 3,7  -1,23  -0,45  -444,38  -174,57 

Tabell C.9 Normalkrafter och moment av överlast med andra lokdelen vid Gällivares broände 
och vagnar vid Kirunas broände (trafiklast 4). 

Gällivare Kiruna 

Jordtryckstillstånd N [kN] M [kNm] N [kN] M [kNm] 

Aktivt, Ka = 0,27  -0,10  -0,04  -36,98  -14,61 

Vilo, K0 = 0,43  -0,16  -0,06  -58,89  -23,27 

Passivt [kN/δ, kNm/δ]  -0,55  -0,20  -85,31  -33,71 

Fullt passivt, Kp = 3,7  -1,23  -0,45  -447,86  -176,97 
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C.2.3 Broms- och accelerationskraft 
Broms- och accelerationskraften har beräknats enligt BV Bärighet (2000) avsnitt 23.251, 
motsvarande trafiklasten Malm, vilken uppgår i båda fallen till 30 kN/m. Med broläng-
den 20,2 m fås totala bromskraften till 

20,2 30 606 kN dock 6000 kNH = ⋅ = ≤

Accelerationskraften uppgår till detsamma, dock gäller att kraften ≤ 1000 kN. Då rälen är 
är helsvetsad får broms- och accelerationskraft reduceras med 50 %, men dock med högst 
600 kN. I detta fall erhölls en applicerbar last för både broms- och accelerationskraften på 

0,5 606
15 kN m

20,2
H

⋅= =

C.2.4 Temperaturändring
Temperaturlast ska enligt BV Bärighet (2000) för en trågbro utgöras av en jämn tempera-
turändring beroende av lägsta och högsta dygnsmedelvärdena T0

- och T0
+ i förhållande 

till medeltemperaturen i konstruktionen Tbtg, kombinerat med en ojämn temperaturänd-
ring från ena sidan av konstruktionen med ±ΔT. Dock godtas för broar dimensionerade 
enligt 1966 års trafikbestämmelser eller tidigare att ojämn temperatur inte medräknas. 
Här är båda beaktade i avsikt att belysa dess inverkan och statiska fördelning, se avsnitt 
4.3.5.

Jämn temperaturändring 

Med en medeltemperatur om 10 °C och med lägsta och högsta dygnsmedelvärdet upp-
gående till -27 °C respektive 25 °C, kan temperaturskillnaden vid konstruktionens upp-
värmning beräknas till 

+ +Δ = − = − = o
0 25 (10) 15 CbtgT T T

och vid konstruktionens nedkylning till 

− −Δ = − = − − = − o
0 27 (10) 37 CbtgT T T

Om längdförändringen i konstruktionen enligt systembeskrivningen, se Figur 4.1, kan 
antas ske fritt erhålls längdförändringen med längdutvidgningskoefficienten α = 10-5

1/°C, för brodelen på Gällivaresidan till 

+ −Δ α = ⋅ ⋅ =510500 15 10 1,58 mmGL T
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− −Δ α = ⋅ − ⋅ = −510500 37 10 3,89 mmGL T

vid längdutvidgning respektive längdminskning. För brodelen på Kirunasidan erhålls 
längdförändringen till 

+ −Δ α = + ⋅ ⋅ =5(6300 3400) 15 10 1,46 mmKL T

− −Δ α = + ⋅ − ⋅ = −5(6300 3400) 37 10 3,59 mmKL T

Jämn temperaturförändring i sig orsakar inget större moment i bron, men påverkar indi-
rekt i och med hänsynstagande till konstruktionens rörelser (horisontella förskjutningar) 
mot banvallen och därmed utvecklad typ av jordtryck. 

Ojämn temperaturändring 

Ogynnsammaste ojämna temperaturändringen äger rum då bro översidan kyls ned med 
effekten att översidan vill dra ihop sig, vilket förhindras av ett mothållande moment vid 
mittpelaren, se Figur 4.7. Momentet avtar sedan linjärt ut mot brostöden. Temperatur-
förändringen är beaktad i beräkningsprogrammet genom att sätta temperaturen i kon-
struktionens tyngdpunkt till 0 °C. Temperaturen vid konstruktionens översida och un-
dersida är därefter beräknad utifrån avstånd från tyngdpunkt till över- respektive undersi-
da balk, med en temperaturförändring på ΔT = -5 °C från tvärsnittets undersida till över-
sida.

C.3 Iteration och totala lasteffekter 
Totala lasteffekten för respektive lastkombination har beräknats med ett iterativt förlopp i 
och med att jordtryckstillståndet är okänt vid beräkningens start. Lasteffekt (moment i 
korta spannets mittsnitt) och horisontella förskjutningar (vid respektive broände) har be-
räknats med 3D Frame. De avlästa lasteffekterna och förskjutningarna per lasttyp har där-
efter införts i Excel, där iterationen av ansatta förskjutningar och beräknade förskjutning-
ar fortgått till en överensstämmelse med en 10 000-dels millimeter. Nedan följer ett ex-
empel på iteration av lastkombination 2:B1g, se Tabell C.10. 

Resultaten av momentet i korta spannets mittsnitt, per lasttyp och lastkombination är 
presenterade i Tabell C.11-C.14. 
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Tabell C.10 Iteration av moment och horisontella förskjutningar orsakade av beaktade laster i 
lastkombination 2:B1g. 

Höjd broändar, H [mm]: 450 1050

Gränsförskjutning, H/200 [mm]: 2,25 5,25

Delaktighet laster (1=delaktig, 0=ej delaktig)

Beakta gynnsamhet 1 

Trafiktillskott dynamisk verkan 1 

Broms/accelerationskraft mot Kiruna 0 

Broms/accelerationskraft mot Gällivare 1 

Jämn temperaturändring, ΔT+ = 15ºC 0

Jämn temperaturändring, ΔT- = -37ºC 1

Ojämn temperaturändring, ΔT = 5ºC 1

Överlast, Lokdel på Gällivare sida (TrL 3) 0 

Överlast, Tåglast på Kiruna sida (TrL 3) 0 

Överlast, Lokdel på Kiruna sida (TrL 2) 1 

Överlast, Vagnar på Kiruna sida (TrL 4) 0 

Gällivare Kiruna 

Lasttyp δ [mm] δ [mm] M [kNm]

Egenvikt 0,452 -0,415 -171,90

Ballast 0,316 -0,291 -130,90

Trafik 0,976 -0,977 -837,60

Tillskott dynamisk verkan 0,234 -0,234 -201,00

Broms/accelerationskraft mot Kiruna 0,000 0,000 0,00

Broms/accelerationskraft mot Gällivare 13,780 -13,777 -418,80

Jämn temperaturändring, ΔT+ = 15ºC 0,000 0,000 0,00

Jämn temperaturändring, ΔT- = -37ºC -3,885 -3,589 -0,08

Ojämn temperaturändring, ΔT = 5ºC -0,075 -0,034 -374,40

Summa: 11,798 -19,317 -2134,68

δAnsatt: 10,6350 -18,1870
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Jordtunghet, Gällivare broände    

Aktivt jordtryck 0,000 0,000 0,00

Vilojordtryck -0,896 0,893 28,73

Passivt jordtryck 0,000 0,000 0,00

Passivt jordtryck, fullt 0,000 0,000 0,00

Passivt jordtryck. Gynnsamhet beaktat 0,000 0,000 0,00

Passivt jordtryck, fullt. Gynnsamhet beaktat -3,407 3,395 109,23

Summa: -4,303 4,288 137,96

Jordtunghet, Kiruna broände 

Aktivt jordtryck 1,501 -1,510 -58,41

Vilojordtryck 0,000 0,000 0,00

Passivt jordtryck 0,000 0,000 0,00

Passivt jordtryck, fullt 0,000 0,000 0,00

Passivt jordtryck. Gynnsamhet beaktat 0,000 0,000 0,00

Passivt jordtryck, fullt. Gynnsamhet beaktat 0,000 0,000 0,00

Summa: 1,501 -1,510 -58,41

Överlast, Lokdel på Gällivaresidan (TrL 3, TrL 4)

Aktivt jordtryck 0,000 0,000 0,00

Vilojordtryck 0,000 0,000 0,00

Passivt jordtryck 0,000 0,000 0,00

Passivt jordtryck, fullt 0,000 0,000 0,00

Passivt jordtryck. Gynnsamhet beaktat 0,000 0,000 0,00

Passivt jordtryck, fullt. Gynnsamhet beaktat 0,000 0,000 0,00

Summa: 0,000 0,000 0,00

Överlast, Tåglast på Kirunasidan (TrL 3)

Aktivt jordtryck 0,000 0,000 0,00

Vilojordtryck 0,000 0,000 0,00

Passivt jordtryck 0,000 0,000 0,00

Passivt jordtryck, fullt 0,000 0,000 0,00

Passivt jordtryck. Gynnsamhet beaktat 0,000 0,000 0,00

Passivt jordtryck, fullt. Gynnsamhet beaktat 0,000 0,000 0,00

Summa: 0,000 0,000 0,00
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Överlast, Lokdel på Kirunasidan (TrL 2)

Aktivt jordtryck 1,681 -1,690 -63,95

Vilojordtryck 0,000 0,000 0,00

Passivt jordtryck 0,000 0,000 0,00

Passivt jordtryck, fullt 0,000 0,000 0,00

Passivt jordtryck. Gynnsamhet beaktat 0,000 0,000 0,00

Passivt jordtryck, fullt. Gynnsamhet beaktat 0,000 0,000 0,00

Summa: 1,681 -1,690 -63,95

Överlast, Vagnar på Kirunasidan (TrL 4)

Aktivt jordtryck 0,000 0,000 0,00

Vilojordtryck 0,000 0,000 0,00

Passivt jordtryck 0,000 0,000 0,00

Passivt jordtryck, fullt 0,000 0,000 0,00

Passivt jordtryck. Gynnsamhet beaktat 0,000 0,000 0,00

Passivt jordtryck, fullt. Gynnsamhet beaktat 0,000 0,000 0,00

Summa: 0,000 0,000 0,00

Totalsumma: 10,6770 -18,2290 -2119,08
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Tabell C.11 Moment i korta spannets mittsnitt per last och lastkombination. Tåglast Malm, 
systemmodell B. [kNm]

Lasteffekt [kNm] 
Lasttyp/Fall 1:A5g 1:B1g 1:B1 1:B2g 1:B3g 1:B4g 1:B5g 

Egenvikt -179,0 -171,9 -171,9 -171,9 -171,9 -171,9 -171,9 
Ballast -155,0 -130,9 -130,9 -130,9 -130,9 -130,9 -130,9 
Trafik, lok (+vagn)1 -980,1 -957,3 -957,3 -957,3 -957,3 -957,3 -957,3 
Trafik, lok (+vagn)2 -352,9 -229,7 -229,7 -229,7  -344,6 
Acc. mot Kiruna 
Broms mot Gällivare -518,0 -418,8 -418,8 -418,8 -418,8 -418,8 -418,8 
Jämn temp.ändr.3 -0,1 -0,1 -0,1
Ojämn temp.ändring -374,4 -374,4 -374,4

Summa: -2185,0 -2283,1 -2283,1 -2053,3 -1908,6 -1678,9 -2023,5 
Aktivt jordtryck4 -58,4 -58,4 -58,4 -58,4 -58,4 -58,4 
Aktivt jordtryck5 -92,6 -92,6 -92,6 -92,6 -92,6 
Vilojordtryck4 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 
Vilojordtryck5

Passivt jordtryck4 109,2 218,5 109,2 109,2 109,2 109,2 
Passivt jordtryck5

Summa jordtryck: -67,0 -13,1 96,2 -13,1 -13,1 -13,1 79,6 
Totalsumma: -2252,0 -2296,2 -2186,9 -2066,4 -1921,7 -1691,9 -1943,9 

Not:
1 Moment av ogynnsammast trafikplacering. 
2 Momenttillskott av dynamisk verkan från trafik, 0,36% respektive 0,24 %. 
3 Orsakar dels direkt ett litet moment beroende på mittpelarens modellering och dels indirekt ett moment i bron via en 
horisontell förskjutning som därmed bestämmer jordtryckets tillstånd dvs. antingen vilo-, aktivt-, delvis eller fullt ut-
vecklat passivt jordtryck. 
4 Moment av jordens tunghet. 
5 Momenttillskott av överlast, beroende på typ av trafiklast. 

Beteckningar:
1:Xxx - Trafiklast 1, ekvivalent trafiklast för malmtåg enligt BV Bärighet (1996) och (2000). 
2:Xxx - Trafiklast 2, realistisk trafiklast utgörandes av enbart lokset IORE med ena lokdelen placerad på Kirunasidan. 
3:Xxx - Trafiklast 3, realistisk trafiklast utgörandes av enbart lokset IORE med ena lokdelen placerad på Gällivaresidan. 
4:Xxx - Trafiklast 4, realistisk trafiklast utgörandes av lokset IORE och fullastade vagnar på väg mot Gällivare. 
x:Axx - Beräkningsmodell enligt Vägverket konsult, Nordbotten (1996). 
x:Bxx - Beräkningsmodell enligt LTU, med två upplagspunkter i vardera 1/4-delspunkt för mittpelaren. 
x:Cxx: - Beräkningsmodell enligt LTU, med två upplagspunkter för mittpelaren och de båda brostöden i vardera 1/4-
delspunkt av respektive upplagsbredd. 
x:X1x - Kombination med samtliga variabla laster beaktade. 
x:X2x - Som ovan, men exklusive dynamisk verkan. 
x:X3x - Som 1, men exklusive temperaturändring. 
x:X4x - Som 1, men exklusive temperaturändring och dynamisk verkan. 
x:X5x - Som 1, men exklusive temperaturändring samt överlast. 
x:Xxg - Gynnsam inverkan av passivt jordtryck är beaktat. 
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Tabell C.12 Moment i korta spannets mittsnitt per last och lastkombination. Trafiklast 2, sy-
stemmodell B. [kNm] 

Lasteffekt [kNm] 

Lasttyp/Fall 2:B1g 2:B1 2:B2g 2:B3g 2:B4g 2:B5g 

Egenvikt -171,9 -171,9 -171,9 -171,9 -171,9 -171,9 
Ballast -130,9 -130,9 -130,9 -130,9 -130,9 -130,9 
Trafik, lok (+vagn)1 -837,6 -837,6 -837,6 -837,6 -837,6 -837,6 
Trafik, lok (+vagn)2 -201,0 -201,0 -201,0  -201,0 
Acc. mot Kiruna 
Broms mot Gällivare -418,8 -418,8 -418,8 -418,8 -418,8 -418,8 
Jämn temp.ändr.3 -0,1 -0,1 -0,1
Ojämn temp.ändring -374,4 -374,4 -374,4

Summa: -2134,7 -2134,7 -1933,7 -1760,2 -1559,2 -1760,2 
Aktivt jordtryck4 -58,4 -58,4 -58,4 -58,4 -58,4 -58,4 
Aktivt jordtryck5 -64,0 -64,0 -64,0 -64,0 -64,0 
Vilojordtryck4 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 
Vilojordtryck5

Passivt jordtryck4 109,2 218,5 109,2 109,2 109,2 109,2 
Passivt jordtryck5

Summa jordtryck: 15,6 124,8 15,6 15,6 15,6 79,6 
Totalsumma: -2119,1 -2009,8 -1918,1 -1744,6 -1543,6 -1680,7 

Not:
1 Moment av ogynnsammast trafikplacering. 
2 Momenttillskott av dynamisk verkan från trafik, 0,36% respektive 0,24 %. 
3 Orsakar dels direkt ett litet moment beroende på mittpelarens modellering och dels indirekt ett moment i bron via en 
horisontell förskjutning som därmed bestämmer jordtryckets tillstånd dvs. antingen vilo-, aktivt-, delvis eller fullt ut-
vecklat passivt jordtryck. 
4 Moment av jordens tunghet. 
5 Momenttillskott av överlast, beroende på typ av trafiklast. 

Beteckningar:
1:Xxx - Trafiklast 1, ekvivalent trafiklast för malmtåg enligt BV Bärighet (1996) och (2000). 
2:Xxx - Trafiklast 2, realistisk trafiklast utgörandes av enbart lokset IORE med ena lokdelen placerad på Kirunasidan. 
3:Xxx - Trafiklast 3, realistisk trafiklast utgörandes av enbart lokset IORE med ena lokdelen placerad på Gällivaresidan. 
4:Xxx - Trafiklast 4, realistisk trafiklast utgörandes av lokset IORE och fullastade vagnar på väg mot Gällivare. 
x:Axx - Beräkningsmodell enligt Vägverket konsult, Nordbotten (1996). 
x:Bxx - Beräkningsmodell enligt LTU, med två upplagspunkter i vardera 1/4-delspunkt för mittpelaren. 
x:Cxx: - Beräkningsmodell enligt LTU, med två upplagspunkter för mittpelaren och de båda brostöden i vardera 1/4-
delspunkt av respektive upplagsbredd. 
x:X1x - Kombination med samtliga variabla laster beaktade. 
x:X2x - Som ovan, men exklusive dynamisk verkan. 
x:X3x - Som 1, men exklusive temperaturändring. 
x:X4x - Som 1, men exklusive temperaturändring och dynamisk verkan. 
x:X5x - Som 1, men exklusive temperaturändring samt överlast. 
x:Xxg - Gynnsam inverkan av passivt jordtryck är beaktat. 
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Tabell C.13 Moment i korta spannets mittsnitt per last och lastkombination. Trafiklast 2, sy-
stemmodell C. [kNm] 

Lasteffekt [kNm] 

Lasttyp/Fall 2:C1g 2:C1 2:C2g 2:C3g 2:C4g 2:C5g 

Egenvikt -153,4 -153,4 -153,4 -153,4 -153,4 -153,4 
Ballast -115,9 -115,9 -115,9 -115,9 -115,9 -115,9 
Trafik, lok (+vagn)1 -795,6 -795,6 -795,6 -795,6 -795,6 -795,6 
Trafik, lok (+vagn)2 -190,9 -190,9 -190,9  -190,9 
Acc. mot Kiruna 
Broms mot Gällivare -419,8 -419,8 -419,8 -419,8 -419,8 -419,8 
Jämn temp.ändr.3 -0,1 -0,1 -0,1
Ojämn temp.ändring -394,0 -394,0 -394,0

Summa: -2069,6 -2069,6 -1878,6 -1675,5 -1484,5 -1675,5 
Aktivt jordtryck4 -58,1 -58,1 -58,1 -58,1 -58,1 -58,1 
Aktivt jordtryck5 -63,7 -63,7 -63,7 -63,7 -63,7 
Vilojordtryck4 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 
Vilojordtryck5

Passivt jordtryck4 110,5 220,9 110,5 110,5 110,5 110,5 
Passivt jordtryck5

Summa jordtryck: 17,7 128,2 17,7 17,7 17,7 81,4 
Totalsumma: -2051,8 -1941,4 -1860,9 -1657,7 -1466,8 -1594,1 

Not:
1 Moment av ogynnsammast trafikplacering. 
2 Momenttillskott av dynamisk verkan från trafik, 0,36% respektive 0,24 %. 
3 Orsakar dels direkt ett litet moment beroende på mittpelarens modellering och dels indirekt ett moment i bron via en 
horisontell förskjutning som därmed bestämmer jordtryckets tillstånd dvs. antingen vilo-, aktivt-, delvis eller fullt ut-
vecklat passivt jordtryck. 
4 Moment av jordens tunghet. 
5 Momenttillskott av överlast, beroende på typ av trafiklast. 

Beteckningar:
1:Xxx - Trafiklast 1, ekvivalent trafiklast för malmtåg enligt BV Bärighet (1996) och (2000). 
2:Xxx - Trafiklast 2, realistisk trafiklast utgörandes av enbart lokset IORE med ena lokdelen placerad på Kirunasidan. 
3:Xxx - Trafiklast 3, realistisk trafiklast utgörandes av enbart lokset IORE med ena lokdelen placerad på Gällivaresidan. 
4:Xxx - Trafiklast 4, realistisk trafiklast utgörandes av lokset IORE och fullastade vagnar på väg mot Gällivare. 
x:Axx - Beräkningsmodell enligt Vägverket konsult, Nordbotten (1996). 
x:Bxx - Beräkningsmodell enligt LTU, med två upplagspunkter i vardera 1/4-delspunkt för mittpelaren. 
x:Cxx: - Beräkningsmodell enligt LTU, med två upplagspunkter för mittpelaren och de båda brostöden i vardera 1/4-
delspunkt av respektive upplagsbredd. 
x:X1x - Kombination med samtliga variabla laster beaktade. 
x:X2x - Som ovan, men exklusive dynamisk verkan. 
x:X3x - Som 1, men exklusive temperaturändring. 
x:X4x - Som 1, men exklusive temperaturändring och dynamisk verkan. 
x:X5x - Som 1, men exklusive temperaturändring samt överlast. 
x:Xxg - Gynnsam inverkan av passivt jordtryck är beaktat. 
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Tabell C.14 Moment i korta spannets mittsnitt per last och lastkombination. Trafiklast 3 och 
4, systemmodell B. [kNm] 

Lasteffekt [kNm]

Lasttyp/Fall 3:B1g 4:B1g

Egenvikt -171,9 -171,9
Ballast -130,9 -130,9
Trafik, lok (+vagn)1 -837,6 -837,6
Trafik, lok (+vagn)2 -201,0 -201,0
Acc. mot Kiruna 
Broms mot Gällivare -418,8 -418,8
Jämn temp.ändr.3 -0,1 -0,1
Ojämn temp.ändring -374,4 -374,4

Summa: -2134,7 -2134,7
Aktivt jordtryck4 -58,4 -58,4
Aktivt jordtryck5 -63,7 -64,1
Vilojordtryck4 28,7 28,7
Vilojordtryck5 0,2 0,2
Passivt jordtryck4 109,2 109,2
Passivt jordtryck5 0,9 0,9

Summa jordtryck: 17,7 16,6
Totalsumma: -2117,7 -2118,1

Not:
1 Moment av ogynnsammast trafikplacering. 
2 Momenttillskott av dynamisk verkan från trafik, 0,36% respektive 0,24 %. 
3 Orsakar dels direkt ett litet moment beroende på mittpelarens modellering och dels indirekt ett moment i bron via en 
horisontell förskjutning som därmed bestämmer jordtryckets tillstånd dvs. antingen vilo-, aktivt-, delvis eller fullt ut-
vecklat passivt jordtryck. 
4 Moment av jordens tunghet. 
5 Momenttillskott av överlast, beroende på typ av trafiklast. 

Beteckningar:
1:Xxx - Trafiklast 1, ekvivalent trafiklast för malmtåg enligt BV Bärighet (1996) och (2000). 
2:Xxx - Trafiklast 2, realistisk trafiklast utgörandes av enbart lokset IORE med ena lokdelen placerad på Kirunasidan. 
3:Xxx - Trafiklast 3, realistisk trafiklast utgörandes av enbart lokset IORE med ena lokdelen placerad på Gällivaresidan. 
4:Xxx - Trafiklast 4, realistisk trafiklast utgörandes av lokset IORE och fullastade vagnar på väg mot Gällivare. 
x:Axx - Beräkningsmodell enligt Vägverket konsult, Nordbotten (1996). 
x:Bxx - Beräkningsmodell enligt LTU, med två upplagspunkter i vardera 1/4-delspunkt för mittpelaren. 
x:Cxx: - Beräkningsmodell enligt LTU, med två upplagspunkter för mittpelaren och de båda brostöden i vardera 1/4-
delspunkt av respektive upplagsbredd. 
x:X1x - Kombination med samtliga variabla laster beaktade. 
x:X2x - Som ovan, men exklusive dynamisk verkan. 
x:X3x - Som 1, men exklusive temperaturändring. 
x:X4x - Som 1, men exklusive temperaturändring och dynamisk verkan. 
x:X5x - Som 1, men exklusive temperaturändring samt överlast. 
x:Xxg - Gynnsam inverkan av passivt jordtryck är beaktat. 
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Bilaga D Beräkning av säkerhetsindex 
Nedan följer två exempel på beräkningar av säkerhetsindexet β med hjälp av programmet 
VaP (1997). Beräkningsexemplen gäller lastkombination 2:B1 och 2:C3g, dvs. trafiklast 
lok (Figur 4.10), beräkningsmodell C (Figur 4.1c), variabla laster exkl. temperaturändring 
samt med beaktande av gynnsam inverkan av passivt jordtryck. 

D.1 Lastkombination 2:B1 
Function

G = As*fst*d*(1-As*fst/(2*b*d*fcc))/1000000-(Mg+Mgb+Mj+Mq+Md+Mh+Mt) 

Variables of G: 

Name Distr Mean/a Sdev/b r t 

As N 5,400e+03 107,992 
Md N 201 100,5 
Mg N 171,9 6,876 
Mgb N 130,9 6,545 
Mh B -1400 1420 5,168 5,168 
Mj N 124,8 62,4 
Mq D 837,6 
Mt B -1200 1220 4,72 4,72 
b D 1,400e+03 
d D 1,178e+03 
fcc LN 4,192 0,080 
fst N 460,000 30,000 

G(E[X]) for G: 

G(E[X]) = 1405,32 

FORM Analysis of G: 

HL - Index = 2,27      P(G<0) = 0,0116 

Name Alpha Design Value 

As -0,096 5376 
Md 0,178 241,582 
Mg 0,012 172,09 
Mgb 0,012 131,072 
Mh 0,676 664,773 
Mj 0,11 140,445 
Mt 0,618 552,68 
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fcc -0,004 66,137 
fst -0,329 437,603 

Numerical Integration (Evans) of G: 

mean = 1404,95  sdev = 606,415  skew = 0,00092  kurt = 2,82754 

Respective Johnson curve 

SB-variate: g = 0,006961, d = 3,18312, xl = 7905,86, xi = -2543,76 

ajv =  0: snv = -2,36672 -> pf = 0,008973 

Expectation of G: 

E[G(X)] = 1577,44 

D.2 Lastkombination 2:C3g 
Function

G = As*fst*d*(1-As*fst/(2*b*d*fcc))/1000000-(Mg+Mgb+Mj+Mq+Md+Mh) 

Variables of G: 

Name Distr Mean/a Sdev/b r t 

As N 5,400e+03 107,992 
Md N 190,900 47,725 
Mg N 153,400 6,136 
Mgb N 115,900 5,795 
Mh B -839,600 859,600 7,692 7,692 
Mj N 17,700 8,850 
Mq D 795,600 
b D 1,400e+03 
d D 1,178e+03 
fcc LN 4,192 0,080 
fst N 460,000 30,000 

G(E[X]) for G: 

G(E[X]) = 1608,02 

FORM Analysis of G: 

HL - Index = 6,03     P(G<0) = 8,28e-10 

Name Alpha Design Value 

As -0,171 5,288e+03 
Md 0,206  250,053 
Mg 0,026 154,378 
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Mgb 0,025 116,772 
Mh 0,546 620,370 
Mj 0,038 19,734 
fcc -0,005 66,023 
fst -0,792 316,692 

Numerical Integration (Evans) of G: 

mean = 1607,65  sdev = 290,708  skew = 0,00831169  kurt = 2,91212 

Respective Johnson curve 

SB-variate: g = 0,124557, d = 4,60891, xl = 5422,46, xi = -1067,37 

ajv =  0: snv = -6,35626 -> pf = 1,03364e-10 

Expectation of G: 

E[G(X)] = 1661,97 

Crude Monte Carlo Analysis of G: 

5 runs with each 100000 samples: 

1, mean = 1608 sdev = 289,9 skew = 0,009 kurt = 2,92 p = 0,000000 
2, mean = 1609 sdev = 290,8 skew = 0,012 kurt = 2,89 p = 0,000000 
3, mean = 1608 sdev = 289,7 skew = 0,011 kurt = 2,93 p = 0,000000 
4, mean = 1608 sdev = 290,3 skew = 0,008 kurt = 2,93 p = 0,000000 
5, mean = 1607 sdev = 291,7 skew = 0,021 kurt = 2,89 p = 0,000000 
 mean = 1608 sdev = 290,5 skew = 0,012 kurt = 2,91 p = 0,000000 
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