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Förord

Förord
I denna rapport redovisas ett projekt som avser brottbelastning av en 55 år gammal
spännbetongbro i Kiruna och därigenom möjliggjord kalibrering av modeller för
tillståndsbedömning. Projektet har utförts inom BBT - Branschprogram för forskning och
innovation avseende byggnadsverk inom transportsektorn. Programmet har tagits fram av
Trafikverket i samverkan med Sveriges Bygguniversitet och Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut. BBT-programmets övergripande effektmål är att bidra till att minska
samhällets relativa kostnader för byggnadsverk inom infrastrukturen genom att åstadkomma
ett effektivt och hållbart byggande innefattande även underhåll och förvaltning.
Trafikverket har beviljat medel för projektet: ”Forskning och utvecklingstjänst gällande
brottbelastning av spännbetongbro” under tiden 2014-03-28 – 2015-10-01, ärendenummer
TRV2014/25757 med ett fast arvode om 1200 kkr. För att starta upp projektet erhölls även
ett uppdragsprojekt: ”Forskning och urvecklingstjänst gällande fullskaleförsök på
spännarmerad betongbro” under tiden 2013-11-15 – 2014-10-01, ärendenummer TRV
2013/88097 med ett fast arvode om 600 kkr. Projektet har dessutom finansierats genom
bidrag från Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, LKAB, och Hjalmar Lundbohm Research
Center, HLRC, med 1200 kkr, från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, med
380 kkr och från Luleå tekniska universitet, LTU, med 420 kkr. Detta ger en total finansiering
av 3800 kkr.
Försöken i projektet har varit omfattande och många goda resultat har erhållits. Mycket
arbete återstår dock med fortsatt analys och tillämpning av de erfarenheter som gjorts.
Samverkan har skett inom ramen för Sveriges Bygguniversitet med forskare från Kungliga
tekniska högskolan, KTH, Chalmers tekniska högskola, Chalmers, och Lunds tekniska
högskola, LTH.

Luleå, Göteborg, Lund och Stockholm i oktober 2015.
Lennart Elfgren, Niklas Bagge, Jonny Nilimaa, Thomas Blanksvärd och Björn Täljsten, LTU;
Håkan Sundquist, KTH; Mario Plos och Jiangpeng Shu, Chalmers; och Oskar Larsson, LTH.
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Sammanfattning

Sammanfattning
En 55 år gammal spännbetongbro med fem spann med längden 121,5 m har provats till brott
för att studera och kalibrera metoder för tillståndsbedömning av befintliga broar. Projektet har
bidragit till att ge svar på flera av de frågor som ställs beträffande hållbart byggande och
uppföljning av befintliga konstruktioner inom BBT - Branschprogram för forskning och
innovation avseende byggnadsverk inom transportsektorn. Framför allt adresseras följande
områden:
A.2.1 Säkerhet, robusthet och sårbarhet – En betydande robusthet finns i den studerade
typen av broar och säkerheten mot brott är större än den som erhålls med modellerna i de
europeiska betongnormerna.
A.2.4 Metodik för individuell bärighetsklassning av broar – En kombination av FE-modellering
och analytiska studier baserade på verklig geometri och aktuella materialdata har goda
förutsättningar att kunna ge betydligt mer kvalificerade bedömningar av kvarvarande
bärförmåga än nu tillämpade metoder.
A.2.5 Beständighet och livslängd hos nya byggnadsverk – Projektet ger underlag för
förbättrade metoder att bestämma beständighet och livslängd hos spännbetongbroar.
A.3.1 Mätmetoder – I projektet har en ny metod för fotografisk töjningsmätning provats.
Resultaten har ännu inte hunnit helt utvärderas men de ser lovande ut.
A.3.2 Bedömning av tillstånd och livslängd – Projektet ger underlag för förbättrade metoder
för bedömning av tillstånd och livslängd.
Projektet har hittills redovisats i en doktors- och en licentiatavhandling och i tio tidskrifts- och
konferensartiklar.
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Mål och syfte

1 Mål och syfte
Det specifika målet för projektet var att studera den kvarvarande lastupptagningsförmågan
och deformationskapaciteten hos en 55 år gammal spännbetongbro med syfte att ge
underlag för att kunna kalibrera befintliga metoder och modeller för tillståndsbedömning av
likartade konstruktioner.
Få storskaliga studier har genomförts på spännarmerade betongkonstruktioner och därför
finns begränsad kunskap om verkningssätt, sprickbildning och faktisk bärförmåga. En
provning kan öka tillförlitligheten i de bedömningar som görs med teoretiska metoder och
modeller för andra spännarmerade broar.
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2 Bakgrund
Brobeståndet ökar och åldras och det blir alltmer viktigt att korrekt kunna bedöma
kvarvarande kapacitet och livslängd. Befintliga metoder och modeller behöver utvecklas och
kalibreras mot fullskaleförsök.

2.1

Fullskaleförsök till brott

Det finns relativt få rapporter om fullskaleförsök av broar till brott. Detta beror framför allt på
att försöken är kostsamma och krävande att genomföra. I Bagge (2014) och Puurula et al.
(2014) sammanställdes tidigare utförda studier. De sammanfattas nedan (på engelska):
- A large-scale test (1:3) regarding combined shear-torsion-bending of a curved concrete
box-girder bridge in California was reported by Scordelis et al. (1977, 1979) and Elfgren
(1975). Failure was initiated when concrete spalled off at the bottom corner of the outer
girder due to high shear and torsion stresses.
- Two full scale tests of concrete bridges in Sweden were reported by Plos (1990, 1995) and
Täljsten (1994). A portal slab frame bridge with a span of 21 m (9 years old) and a posttensioned frame beam bridge with a span of 31 m (9 years old) were tested to failure in shear
and bending. For the slab beam a brittle failure occurred when a new shear crack with a low
slope emerged for a point load of 4.5 MN. For the prestressed bridge the failure occurred
when one of the beams punched through the end support wall for a point load of 8.45 MN.
Neither of the failures was predicted by available codes.
- In Switzerland 89 bridges were studied during their demolition, Zwicky and Vogel (2000),
Vogel and Bargähr (2006). However, no detailed loading tests to failure were performed and
no calibration of assessment methods was carried out. The authors recommend improved
methods for the assessment of real loads and for corrosion damages in prestressed concrete
bridges. The tests were also simulated using solid elements by Pimentel et al. (2007) and by
fiber elements capable of considering shear effects by Ferreira et al. (2012).
- In Switzerland, Fernandez Ruiz et al. (2007) performed large scale tests of the load
carrying capacity of box girder beams with thin webs including post-tensioning tendons. The
tendons decreased the load-carrying capacity of the compression struts necessary to
transform the shear forces.
- In the United States a continuous three-span reinforced concrete slab bridge was tested to
flexural failure by Jorgensen et al. (1976).
- In the United States a simply supported two-span prestressed reinforced concrete girder
bridge (4 years old) was tested to failure in Pennsylvania, McClure et al. (1984).
- In Canada a continuous three-span reinforced concrete girder bridge (34 years old) was
tested to failure of the girder. At failure concrete crushing occurred in the compressive flange.
Scanlon et al. (1987).
- In the United States a continuous three-span skew reinforced concrete slab bridge (38
years old) that had deteriorated due to alkali silica reactions and concrete spalling was tested
to punching failure of the slab. The deterioration of the slab was concluded to have had a
considerable impact on the failure, Miller et al. (1994).
- In South Korea a simply supported two-span prestressed reinforced concrete girder bridge
(30 years old) was tested to failure of the girder by Oh et al. (2002).
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- In China a simply supported three-span reinforced concrete girder bridge (43 years old),
deteriorated due to severe concrete cracking, reinforcing steel corrosion and concrete
spalling was tested to failure of the girder by Zhang et al. (2011a). They also tested a simply
supported six-span reinforced concrete girder bridge built in 1992 with severe vertical and
inclined concrete cracks. They obtained a failure of the girder, Zhang et al. (2011b).
- In Denmark a continuous three-span post-tensioned reinforced concrete girder bridge built
in 1976, deteriorated due to aggressive alkali silica reactions. It was tested to punching
failure of the slab by Schmidt et al. (2014).
- In Estonia a three-span concrete bridge on the road between Tallin and Narva was tested in
2013, Idnurm et al. (2013).
- In Sweden recently two tests have been performed on railway bridges, see Figur 2.1 and
Figur 2.2:
1. A reinforced concrete trough bridge (50 years old), strengthened with CFRP was tested
to failure in flexure, shear, torsion and bond. At the time of failure high bond stresses
between the concrete and resin in the outermost groove initiated a bond failure after
yielding of the bottom longitudinal steel reinforcement, SB (2008), SB-6.3 (2007), SB7.3 (2008), Richard et al. (2010), Puurula et al. (2008, 2012, 2013, 2014).
2. A steel truss bridge, Mainline (2013), Blanksvärd et al. (2013), Häggström et al. (2014,
2015).
The Swedish test results indicated a substantial hidden capacity in the bridges. On the other
hand, many bridges also do fail, both during construction and in service, see e.g.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_bridge_failures. So, it is quite obvious that there is a need
to develop better methods for the assessment of existing bridges.

Figur 2.1: Bro i Örnsköldsvik provad till brott 2006 i EU-projektet ”Sustainable Bridges”,
SB(2008), Puurula et al. (2008, 2012, 2013, 2014).
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Figur 2.2: Stålbro från Åby Älv provad till brott i september 2013 i EU-projektet ”Mainline” Till
vänster: Lastpåföring med domkrafter och injekteringsförankrade stag Nedtill: Knäckning i
överramsstänger i verkligheten och enligt finit element modell. Häggström et al. (2014,
2015).

2.2

Modellering

Modellering av broar med finit elementmetod har utförts av bland andra Broo et al. (2009),
Malm (2009), Schlune et al. (2009) och Richard et al. (2010).
Beträffande genomstansning av brobaneplattor har försök utförts på KTH under lång tid
under ledning av Henrik Nylander, Sven Kinnunen och Håkan Sundquist, se till exempel
Sundquist (2005) and Tazaly (2011).
Temperaturens inflytande på deformationer och töjningar i broar har nyligen studerats av
Oskar Larsson vid LTH, se Larsson (2012).
Ett doktorandprojekt om bärförmågan hos brobanor utförs för närvarande på Chalmers med
stöd från Trafikverket, Shu (2015).

2.3

Normer

Några av de många normer som behandlar dimensionering och tillståndsbedömning av broar
är ACI-318 (2011), ASCE-ACI 445(1998), Bentz et al. (2006), Brigade (2011), BV Bridge
(2003), CEN (2004), Collins et al. (1991), CSA-A23.3 (2004), fib (2008), SB (2008) och SIA
269 (2011).
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3 Upplägg, metod och genomförande
Gruvvägsbron är en 121,5 m lång spännarmerad betongbalkbro med fem spann, se Figur
3.1 och fotot på titelsidan. Bron konstruerades av civilingenjör Sven Hultquist konsulterande
ingenjörsbyrå, Stockholm, och byggdes 1959 av Contractor AB, Skellefteå. Den hade fram till
2014 gjort god tjänst i cirka 55 år. Detaljer om brons geometri framgår av Bagge et al.
(2015f).
Bron påverkades av gruvbrytningen och markrörelser i form av att sättningar uppträdde vid
brons västra sida närmast gruvan vid stöd 1 för att därefter sprida sig vidare i östlig riktning
mot stöd 6. Beslut fattades därför att riva bron under 2014. I samband med rivningen fanns
en möjlighet att provbelasta bron och studera dess verkliga last- och deformationskapacitet.
Detta är av intresse för bedömning av bärigheten hos andra spännarmerade broar såväl
längs Malmbanan som i övriga Sverige.
Projektet genomfördes i följande steg: (1) modellering, (2) provbelastning, (3) mätning och
(4) analys, vilka sammanfattas i kommande avsnitt.
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bron på bästa sätt kunde belastas till brott. Resultat från förberedande modellering framgår
huvudsakligen av Bagge et al. (2015e).

3.2

Provbelastning

Bropelarna har försetts med ok i underkant för att möjliggöra justering av deras höjdläge, se
Figur 3.2, Enochsson et al. (2011), Bagge et al. (2015c). Dessa ok utnyttjades aldrig för
höjdjustering eftersom deformationerna i undergrunden inte blivit så stora som befarats.
Dessa ok har däremot nyttjats för att initialt belasta bron genom att höja pelarrad 3 och
samtidigt mäta töjningar och deformationer i bron. Därefter genomfördes pålastningar genom
att bron trycktes nedåt med hjälp domkrafter och stag som injekteras fast i berget i mittfält
mellan pelarraderna 2 och 3. Detta genomfördes enligt samma princip som vid provningen
av bron i Örnsköldsvik, se Figur 2.1 och bron från Åby älv, se Figur 2.2. Härvid genomfördes
även stansprov på broplattan för att kalibrera de laboratorieförsök som genomförts på KTH,
Sundquist (2005), Bagge et al. (2015b). Förfarandet för provbelastningarna beskrivs i detalj i
Bagge et al. (2014).
Det exakta brottförloppet och tidsåtgången vid försök är svåra att uppskatta när provningar
utförs i full skala. De erfarenheter som finns i Sverige från tidigare fullskaleförsök gör dock att
rimligt säkra uppskattningar kan göras. Av naturliga skäl blir samtidigt kostnaderna svåra att
uppskatta. Här gällde det att försöka ha en viss flexibilitet för att kunna möta oväntade
förlopp.

Figur 3.2: Pelarfot efter ombyggnad. Höjdläget kan justeras genom att pelarfoten lyfts med
två domkrafter och att antalet shimsplattor ändras. Bagge et al. (2015c).

3.3

Mätning

Bron instrumenterades med traditionella läges-, töjnings-, och temperaturgivare. För att få en
mer nyanserad information om sprickbildning och töjningar användes även en ny fotometrisk
deformations- och töjningsutrustning där större områden, ca 1 m2, kan analyseras, se Figur
3.3. Fullständigt mätprogram framgår av Bagge et al. (2014).
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Figur 3.3: Töjnings- och deformationsmätning med fotometrisk utrustning (skyddad mot
ljuspåverkan) på utsida balk. Se Sas et al. (2011, 2012) och SB 7-3(2008) för motsvarande
mätning vid provning av bron i Örnsköldsvik.

3.4

Analys

Efter genomförda provningar analyserades mätresultaten och slutsatser drogs under hösten
2014 och våren 2015, se vidare avsnitt 5 nedan.
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4 Projektorganisation och medverkande parter
Projektet har letts av en styrgrupp bestående av erfarna byggkonstruktörer från Sveriges
Bygguniversitet och Trafikverket. Den praktiska provningen utfördes av Complab vid Luleå
tekniska universitet.

4.1

Styrgrupp

Professor Lennart Elfgren, professor Björn Täljsten och tekn dr Thomas Blanksvärd, LTU.
Professor Håkan Sundquist, KTH
Docent Mario Plos, Chalmers
Universitetslektor Oskar Larsson, LTH
Tekn dr Anders Carolin, Trafikverket

4.2

Forskare

Doktorand Niklas Bagge, LTU
Problem rörande stansning studeras dessutom vid KTH av Mikael Hallgren, rörande FEMmodellering vid Chalmers av Jiangpeng Shu och rörande förstärkning vid LTU av Jonny
Nilimaa och vid Chalmers av Reza Haghani.

4.3

Provning

Provning och mätningar utfördes av Complab tillsammans med entreprenörer för
avspärrning, lastpåläggning, uppröjning mm. Provningen koordinerades av civ.ing. Niklas
Bagge, tekn. lic. Jonny Nilimaa, civ. ing. Patrik Larsson och lab. chef Lars Åström. Dessutom
deltog från Complab forskningsingenjörerna Georg Danielsson, Erik Andersson, Håkan
Johansson, Roger Lindmark och Mats Petersson.
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5 Resultat
5.1

Publikationer

I detta avsnitt sammanfattas de resultat som hittills framkommit i projektet. Resultaten har
redovisats i följande publikationer: Bagge (2014), Bagge et al. (2014), Bagge et al. (2015 af), Nilimaa (2015), Nilimaa et al. (2015 a-b) och Sas et al. (2015). Publikationerna förtecknas
nedan, i referenslistan i avsnitt 7 samt ges i sin helhet i bilaga:
Bagge, N. (2014). Assessment of Concrete Bridges: Models and Tests for Refined Capacity
Estimates. Licentiate Thesis. Luleå: Luleå University of Technology.
Bagge, N., Nilimaa, J., Blanksvärd, T. & Elfgren, L., (2014). Instrumentation and Full-Scale
Test of a Post-Tensioned Concrete Bridge. Nordic Concrete Research, 51, pp. 63-83.
Bagge, N., Sas, G., Nilimaa, J., Blanksvärd, T., Elfgren, L., Tu, Y. & Carolin, A., (2015a).
Loading to failure of a 55 year old prestressed concrete bridge. Helsinki, IABSE Workshop
Helsinki – Safety, Robustness and Condition Assessment of Structures.
Bagge, N., Shu, J., Plos, M. & Elfgren, L., (2015b). Punching Capacity of a Reinforced
Concrete Bridge Deck Slab Loaded to Failure. Oslo, Nordic Concrete Federation:
Residual capacity of deteriorated concrete structures.
Bagge, N., Nilimaa, J., Enochsson, O., Sabourova, N., Grip, N., Emborg, M., Elfgren, L.,
Lundmark, T. & Tu, Y., (2015c). Protecting a five span prestressed bridge against ground
deformations. Geneva, IABSE Workshop – Structural Engineering: Providing Solutions to
Global Challenges.
Bagge, N., Nilimaa, J., Blanksvärd, T., Bernspång, L., Täljsten, B., Elfgren, L., Sas, G. & Tu,
Y., (2015d). Performance of a prestressed concrete bridge loaded to failure. Geneva,
IABSE Conference – Structural Engineering: Providing Solutions to Global Challenges.
Bagge, N. & Elfgren, L., (2015e). Structural performance and failure loading of a 55 year-old
prestressed concrete bridge. Foz do Iguaçu, 8th International Conference on Bridge
Maintenance, Safety and Management (submitted).
Bagge, N., Nilimaa, J. & Elfgren, L., (2015f). Residual prestress force evaluation of a
decommissioned concrete bridge through field tests and FEA. Journal of Structural
Engineering (submitted).
Nilimaa, Jonny (2015): Concrete Bridges. Improved Load Capacity. Doctoral Thesis. Luleå:
Luleå University of Technology, Division of Structural Engineering, ISBN 978-91-7583344-3 (pdf), 180 pp.
Nilimaa, J., Bagge, N., Blanksvärd, T. & Täljsten B. (2015a). NSM CFRP strengthening and
failure loading of a post-tensioned concrete bridge. Journal of Composites for
Construction (accepted for publication).
Nilimaa, J., Blanksvärd, T., Bagge, N., Haghani, R., Al-Emrani, M. & Täljsten B. (2015b).
Validation of an innovative prestressed CFRP laminate system for strengthening posttensioned concrete bridges. Submitted to: Composites Part B: Engineering.
Sas, G., Bagge, N., Häggström, J., Nilimaa, J., Puurula, A., Blanksvärd, T., Täljsten, B.,
Elfgren, L., Carolin, A., & Paulsson, B., 2015. Tested versus code capacity of existing
bridges - Three examples. Geneva, IABSE Conference – Structural Engineering:
Providing Solutions to Global Challenges, 8 pp.
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5.2

Bärighet, robusthet och duktilitet

Vid provbelastning av brons huvudbärverk studerades dess beteende och slutligen hur
brottet utvecklades. Särskilt studerades vilka deformationer som uppkom innan bärförmågan
var uttömd. Detta är av stort värde när konstruktionens säkerhet skall bedömas. Ett segt,
duktilt brott innebär en förvarning om att något håller på att ske så att åtgärder kan vidtas,
medan ett sprött brott utan förvarning innebär risk för olyckor med stora konsekvenser.
Vid provbelastningen erhölls ett kombinerat böj- och tvärkraftsbrott, vilket var av duktil
karaktär, se ytterkalkens tillstånd efter brott i Figur 5.1 och last-deformationskurvan i Figur
5.2. Bron brottkapacitet var 2-3 gånger högre än erhållen kapacitet enligt modellerna i
Eurokod 2, vilket påvisar ett behov av mer ingående studier av brottförloppet och gällande
beräkningsmodeller. Provbelastningen, såväl som rivningen av bron, påvisade att en robust
konstruktion med hög residualkapacitet även vid försämrad funktionalitet hos vissa bärande
element, se Figur 5.3.

Figur 5.1: Segt böjskjuvbrott i den södra huvudbalken, Bagge (2014).
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Figur 5.2: Last-deformationskurva för provning av brons huvudbärverk, Bagge et al. (2015e).
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Figur 5.3: Segt brott tvärled vid rivning av Gruvvägsbron.
Som ett led i att studera brons deformationskapacitet, har dess förmåga att motstå stora
stödförskjutningar utretts. Både analytiska beräkningar och beräkningar med finita element
har genomförts för ojämna stödförskjutningar i bron vertikala riktning respektive tvärriktning,
se illustration av analytisk beräkningsmodell i Figur 5.4.

Figur 5.4: Analytisk beräkning av deformationskapacitet, Bagge et al. (2015c).

5.3

Förstärkning

För att öka brons momentkapacitet i fältmitt provades två förstärkningsmetoder, se Figur 5.5
– Figur 5.7. Istället för att erhålla ett renodlat böjbrott, välstuderat sedan tidigare,
eftersträvades på så sätt ett kombinerat böj- och tvärkraftsbrott, där händelseutvecklingen är
mindre känd och där de normer som finns i Europa och Amerika skiljer sig åt på väsentliga
punkter.
De provade förstärkningsmetoderna var:
1.
2.

Förspända kolfiberlaminat som apterades i ena ytterbalkens underkant med en metod
som utvecklats av Stål- och träbyggnad vid Chalmers, se Figur 5.6.
Kolfiberarmeringsstänger som limmades fast i längsgående ursparingar som sågas ut i
mittenbalkens underkant (Near Surface Mounted Reinforcement, NSMR) enligt en
metod utvecklad vid LTU, se Figur 5.7.
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Resultaten presenteras närmare i Nilimaa et al. (2015a-b).
4 hydraulic jacks with cables
anchored in bedrock
4

3

Beam 2

3 prestressed
CFRP laminates
(1.4x80 mm2)

2

N
1

Beam 1

3 NSM CFRP
rods (10x10 mm2)

Figur 5.5: Placering av provade förstärkningsmetoder, Bagge et al. (2014).

Figur 5.6: Förankring av förspända laminat i ytterbalkens underkant, Nilimaa et al. (2015a).

Figur 5.7: Montering av kolfiberarmeringsstänger i utskurna rännor i mittbalkens underkant,
Nilimaa et al. (2015b).
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5.4

Spännkablarna kondition och kvarvarande spännkraft

Spännkablarnas kondition och kvarvarande spännkraft har studerats 55 år efter
uppspänningen 1959. Konditionen var god med mycket få antydningar till rostangrepp, se
Figur 5.8 och vidare Bagge et al. (2015f).

Figur 5.8: Kablar efter provning, Bagge et al. (2015f).
Utvärderingsmetoder för kvarvarande spännkraft kan kategoriseras som förstörande eller
icke-förstörande, se Figur 5.9 som illustrerar existerande metoder. För Gruvvägsbron
nyttjades två olika metoder, en i vardera kategorin, för att bestämma spännkrafterna, se
Figur 5.9 (b) och (f). Ett led i utvärderingen var att vidareutveckla dessa metoder för mer
generella förhållanden än de som studerats i tidigare försök.

Figur 5.9: Förstörande och icke-förstörande provningsmetoder för att bestämma kvarvarande
spännkraft, Bagge et al. (2015f).
En metod studerades där betongtöjningen mättes när snitt sågades upp i betongens
underkant, se Figur 5.9f. Härigenom kunde man bestämma hur stor förändring som uppkom
när förspänningens inverkan avlägsnades. I Figur 5.10 visas en finita elementmodell för att
simulera responsen i betongen när spår sågas i balkens underkant och i Figur 5.11 jämförs
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simulerad och uppmätt respons för att uppskatta aktuell spännkraft. Kvarvarande
förspänning enligt icke-förstörande metod varierade mellan 25 och 80 % av spännkablarnas
flytgräns beroende på i vilken snitt längs balken som bestämningen skedde.

Figur 5.10: FE modellering av sågade snitt i betongen underkant, Bagge et al. (2015f).

Figur 5.11: Uppmätta och modellerade betongtöjningar i underkant balk med avseende på
sågdjup, Bagge et al. (2015f).

5.5

Genomstansning av brobaneplattan

Vid KTH har omfattande studier genomförts av genomstansbrott sedan lång tid tillbaka, se t
ex Forsell & Holmberg (1946) och Sundquist (2005). Nya beräkningsmodeller håller nu på att
tas fram i Europa och dessa har kalibrerats mot det fullskaleförsök som genomförts. Arbetet
har av Mikael Hallgren rapporterats i den arbetsgrupp han leder för revision av nuvarande
Eurokod inom området. Preliminära resultat har redovisats av Bagge et al. (2015b) vid ett
nordiskt betongforskningsseminarium i Oslo. Brottet var sprött och lasten var ungefär 2-3
gånger högre än den som erhålls med nuvarande modell i de europeiska betongnormerna
Eurokod 2. I Figur 5.12 ges uppställningen för försöket och i Figur 5.13 redovisas lastdeformationskurvor tillhörande försöket (huvudbalkar och brobaneplatta). Fortsatta studier
pågår vid Chalmers av Jiangpeng Shu.
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Figur 5.12: Uppställning för provning av brobaneplatta, Bagge et al. (2015b).

Figur 5.13: Last-deformationskurva för provning av brobaneplatta, Bagge et al. (2015b).

5.6

Beräkningsmetodik

Utvärdering av brottbelastningen av såväl brons huvudbärverk som brobaneplatta påvisade
mycket kraftig överkapacitet jämfört med de beräkningsmetoder som vanligtvis tillämpas för
klassning av befintliga betongbroar. Vid båda provningarna erhölls lastkapaciteter som var 23 gånger högre än vad som beräknats enligt beräkningsmodeller enligt Eurokod 2. Samtidigt
är det svårt att genom normerna avgöra aktuell brottmod. Däremot kan förfinade icke-linjära
analyser med finit element metod nyttjas för att tillförlitligt bestämma såväl brons brottlast
som respons, se Figur 5.2. Fortsatta studier pågår vid LTU av Niklas Bagge och vid
Chalmers av Jiangpeng Shu.
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5.7

Temperaturdeformationer

Vid LTH har studier genomförts av de dygns- och årstidsberoende deformationer som
uppkommer i broar, Larsson (2012). För Gruvvägsbron har töjningarnas dygnsvariation
studerats och jämförts med de töjningar som beror av påförd last. De första preliminära
resultaten visar att stora töjningar uppkommer på grund av varierande temperatur. En mer
förfinad analys krävs dock för att kunna dra några slutsatser angående resultaten. Fortsatta
studier pågår vid LTH.

5.8

Livscykelkostnader

För att kunna göra kalkyler av livscykelkostnader behövs data om bärförmåga och
nedbrytning för befintliga broar. Metoder för detta har tagits fram på KTH, ETSI (2013), Safi
(2013), Du (2015). Livscykelkostnader har även studerats vid LTU, Ditrani (2010), och i
Mainline (2013). För Gruvbrons har studier av livscykelkostnaderna påbörjats.

5.9

Koppling till och relevans för branschprogrammet

Projektet har bidragit till att ge svar på flera av de frågor BBT-branschprogrammet ställer
beträffande hållbart byggande och uppföljning av befintliga konstruktioner inom framför allt
följande områden:
A2. Hållbart byggande - säkerhet, bärighet, funktion och miljö
A.2.1 Säkerhet, robusthet och sårbarhet – En betydande robusthet finns i den studerade
typen av broar och säkerheten mot brott är större än den som erhålls med modellerna i de
europeiska betongnormerna.
A.2.4 Metodik för individuell bärighetsklassning av broar – En kombination av FE-modellering
och analytiska studier baserade på verklig geometri och aktuella materialdata har goda
förutsättningar att kunna ge betydligt mer kvalificerade bedömningar av kvarvarande
bärförmåga än nu tillämpade metoder.
A.2.5 Beständighet och livslängd hos nya byggnadsverk – Projektet ger underlag för
förbättrade metoder att bestämma beständighet och livslängd hos spännbetongbroar.
A3. Uppföljning och utveckling av befintliga konstruktioner – Projektet ger underlag för
metoder för bättre uppföljning och utveckling av befintliga konstruktioner
A.3.1 Mätmetoder – I projektet har en ny metod för fotografisk töjningsmätning provats.
Resultaten har ännu inte helt hunnit utvärderas men de ser lovande ut.
A.3.2 Bedömning av tillstånd och livslängd – Projektet ger underlag för förbättrade metoder
för bedömning av tillstånd och livslängd.

5.10 Tidsplan
Modellering av bron ägde rum under januari-april 2014 och följdes av provbelastning i majjuni. Därefter vidtog analys och kalibrering av använda modeller under hösten 2014 och
våren 2015, se Tabell 5.1
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Tabell 5.1: Övergripande tidplan.
Aktivitet

Jan-April
2014

Inledande analys. Detaljplanering
Belastningsförsök
Kalibrering av metoder för
tillståndsbedömning
Fortsatta analyser och
rapportskrivning

X

Maj-Juli
2014

AugustiDecember
2014

Januari –
Juni
2015

X
X
X
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6 Fortsatta studier
Fortsatta studier planeras av metoder och modeller för utvärdering av säkerhet,
funktionskrav och hållbarhet hos andra befintliga spännbetongbroar. Specifikt behöver
säkerhet, robusthet och sårbarhet, tekniska funktionskrav, hållbarhet och livscykelanalys
studeras närmare för att göras praktiskt tillämpbara. Även analysen av temperatureffekter
behöver förfinas för att kunna dra slutsatser från denna bro.
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