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 I

FÖRORD 

I denna rapport redovisas en bedömning av deformationskapaciteten hos 
Gruvvägsbron mellan Kiruna centrum och LKAB. På grund av gruvbrytningen 
kommer deformationer i marken att uppstå och frågan är hur stora 
deformationer bron klarar av med full funktionsduglighet.  

I projektet bedöms deformationskapaciteten i bron och lämpliga gränsvärden 
föreslås på vertikala och horisontella stöddeformationer vilka ställs i relation 
till de deformationer som uppmäts vid övervakning av bron. Studien tjänar  
som underlag för val av åtgärder och tidpunkter för att  säkerställa brons 
funktion. 

Arbetet har genomförts på uppdrag av LKAB med Victoria Aidanpää som 
kontaktperson. Dessutom har Jonny Sjöberg, Patrik Hansson och Göran 
Lindmark medverkat. I ett inledande skede var Torbjörn Naartijärvi och 
Christina Dahnér kontaktpersoner.  

Studien har utförts i forskningsämnet Konstruktionsteknik vid Avdelningen för 
Byggkonstruktion och byggproduktion, Institutionen för Samhällsbyggnad och 
naturresurser, Luleå tekniska universitet av Ola Enochsson (projektledning, 
mätningar och beräkningar), Natalia Sabourva (analys av dynamiska 
mätningar), Lennart Elfgren (analys och rapportarbete) och Mats Emborg 
(rapportarbete och övergripande ledning). Vid planering och genomförande av 
mätningar på bron har Claes Fahleson, Georg Danielsson, Håkan Johansson, 
Thomas Forsberg och Ulf Stenman vid institutionens projektlaboratorium 
Complab deltagit.  De inledande beräkningarna med finita element utfördes av 
Guojing He, gästprofessor vid LTU från Central South University of Forestry 
and Technology, Changsha, Hunanprovinsen, Kina.  Dessutom har från LTU 
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Ulf Ohlsson medverkat med handledning och Johan Ojanen med bearbetning 
av mätdata från statiska övervakningsmätningar  

Tore Lundmark och Tomas Bergström, Ramböll, har parallellt arbetat fram en 
metod för att kunna justera pelarnas lägen för att kompensera för ojämna 
markdeformationer som skulle kunna skada bron. Metoden implementerades 
under sommaren 2010. 

En preliminär version av denna rapport togs fram i mars 2010. Den har nu 
kompletterats med fler mät- och beräkningsresultat. 

 

Luleå i maj 2011 

Ola Enochsson, Natalia Sabourova, Mats Emborg och Lennart Elfgren   

 



 
  

 III

SAMMANFATTNING 

En bedömning har gjorts av hur stora deformationer Gruvvägsbron i Kiruna 
kan klara med bibehållen bärförmåga.  I projektet har mätningar av brons 
beteende vid statisk och dynamisk belastning utförts under vinter- respektive 
sommarförhållanden. Mätningarna har utvärderats och analyserats med FEM- 
program för att kunna bedöma brons styvhet och deformationskapacitet. Syftet 
har varit att undersöka hur mycket bron klarar av i stödförändringar på grund 
av gruvdriften. Preliminära gränsvärden för stödförändringar har tagits fram. 

Brons statiska funktionssätt är tillfredsställande. Enligt hittillsvarande 
mätningar (t o m dec 2010) har endast små markrörelser ägt rum vilket inte 
nämnvärt påverkar brons funktion.  

Brons dynamiska funktionssätt är också tillfredsställande. Uppmätta 
egenmoder och egenfrekvenser är normala för denna typ av förspänd balkbro. 

Bron är förhållandevis styv och de analytiska och numeriska beräkningar 
(FEM-analyser) som gjorts tyder på att den har förhållandevis begränsad 
deformationskapacitet. Vi bedömer att bron klarar följande lokala 
deformationsskillnad mellan två närliggande pelare: (a) i horisontalled ca 40 
mm och (b) i vertikalled ca 80 mm.. Om tillåtna värden sätts till hälften av de 
möjliga erhålls: 

Tillåten differens för rörelse  

 (a) i tvärled mellan en pelares över- och underkant  

pel tvärs, till  = ca 20 mm 
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(b) i höjdled mellan två intilliggande stöd:  

balk vert, till  = ca 40 mm  

Värdena kan komma att revideras (förfinas) i samband med att resultat blir 
tillgängliga från fortsatta mätningar och observationer av brons beteende.  

Några markrörelser av betydelse inträffade inte mellan november 2006 och 
2008, men under 2009 och 2010 har rörelser skett med några mm. Brons 
längdändring på grund av temperaturvariationer är dock betydligt större. Bron 
är ca 3 – 4 cm längre på sommaren än på vintern.  

Eftersom markrörelserna förväntas bli betydligt större i samband med att 
gruvans brytningsfront närmar sig bron försågs brons pelare under sommaren 
2010 med en anordning så att deras läge kan justeras om markrörelserna blir 
ojämna.  
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BETECKNINGAR OCH FÖRKORTNINGAR 

Beteckningar och förkortningar förklaras i allmänhet i texten när de 
förekommer första gången. De vanligaste beteckningarna listas nedan. 

Romerska stora bokstäver 

A Area, [m2] 

L Längd [m] 

T Temperatur [oC] 

 

Romerska små bokstäver 

g Tyngdaccelerationen = 9,81 m/s2 

m Fördelade beräknade böjmoment, [kNm] 

 

Grekiska små bokstäver 

Töjning 

Ländutvidgningskoefficient [/ oC] 

Spänning [N/m2 = Pa] 

 Poissons tal, [-] 
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Förkortningar 

SLS Serviceability Limit State  (Bruksgränstillstånd) 

ULS Ultimate Limit State (Brottgränstillstånd) 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Allteftersom brytningen av järnmalm fortskrider i Kiirunavaara-gruvan 
deformeras omkringliggande mark. Deformationerna är ett resultat av 
skivrasbrytningsmetoden och är nödvändiga för att brytningen ska kunna 
fortgå, Figur 1.1. 

 

Deformationszon Sprickzon Raszon

Hängvägg LiggväggMalm

Brytningsnivå

Dagbrott

 

Figur 1.1. Skivrasbrytning med indelning i olika deformationszoner, LKAB (2010). 
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Brytningsmetoden resulterar i att marken på gruvans hängväggsida deformeras 
i flera steg. Deformationerna är störst närmast gruvan där stora sprickor uppstår 
allteftersom gråberget rör sig ner och mot brytningsområdet. Längre ifrån 
gruvan avtar deformationerna samtidigt som dess verkningsriktning blir mer 
horisontellt orienterad. Beroende på deformationernas tänkbara inverkan på 
omkringliggande marks användbarhet delas det utsatta området in i olika zoner: 
deformationszon, sprickzon och raszon, se Figur 1.1.  I ytterkanten av 
deformationszonen är markdeformationerna små och kan endast indikeras med 
mätinstrument. En prognos för deformationsområdets utbredningstakt i 
förhållande till bl.a. Kiruna centrum framgår av Figur 1.2. 

 

Figur 1.2. Långsiktig prognos av deformationsområdets framtida utbredning,                    
 LKAB (2010). 

Enligt en tidig prognos förväntades deformationsområdets front påverka 
området nära järnvägsstationen ungefär år 2008. Genom området sträcker sig 
en viktig tillfartsväg till LKAB, Gruvvägen, vilken innefattar Gruvvägsbron,  
en viadukt (= en bro över en dal, från latinets via = väg och ductus = ledning). 
Den korsar Malmbanan Narvik – Kiruna – Luleå och Europaväg E10, se Figur 
1.2 och 1.3. För att säkra användbarheten av bron och underliggande järnväg 
och Europaväg initierade LKAB en geodetisk positionsbestämning av brons 
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Figur 1.3.  Gruvområdet med Gruvvägsbron i centrum. LKAB (2010). 

 

Kirunavaara-gruvan

Gruvvägsviadukten

Tillfartsväg till LKAB

Järnvägsstation

LKABs huvudkontor 

 

Figur 1.4. Tillfartsväg till LKAB och Kiirunavaara-gruvan. 
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stöd i november 2006. Av samma anledning inledde Luleå tekniska universitet 
på uppdrag från LKAB, en kontinuerlig övervakning av bron från och med juli 
2008.  Mätningarna sammanställs och redovisas separat, se vidare i Enochsson 
et al (2010, 2011). 

1.2 Gruvvägsbron 

Gruvvägsbron är en 121, 5 m lång spännarmerad betongbalkbro med fem 
spann, se Figur 1.2 - 1.6, och 2.1 – 2.2.  Den konstruerades av civilingenjör 
Sven Hultquist konsulterande ingenjörsbyrå, Stockholm, och byggdes 1960 av 
Contractor AB, Skellefteå, och har fram till 2010 fungerat tillfredställande i 50 
år.  Den kommer nu att påverkas av gruvbrytningen och markrörelser dvs 
sättningar kommer att uppträda först vid brons västra sida närmast gruvan vid 
stöd 1 för att därefter sprida sig vidare i östlig riktning mot stöd 6, se Figur 2.1.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna rapport är att bedöma deformationskapaciteten i bron när 
grunden rör sig. Baserat på kapaciteten bedöms lämpliga gränsvärden på 
vertikala och horisontella deformationer som jämförs med de uppkomna 
rörelserna som kontinuerligt dokumenteras av LKAB och LTU. Arbetet tjänar 
som utgångspunkt för åtgärder för att säkerställa brons funktion.  

 

Figur 1.5.  Gruvvägsbron sedd från NO, från Kiruna centrum, juni 2007. 
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Figur 1.6.  Gruvvägsbron sedd från SO, mars 2010. 

1.4 Litteraturöversikt 

Tillståndsbedömning av broar baseras på beräkningar enligt nu gällande 
normer och anvisningar, BBK 04 (2004), Bro 2004 (2004), Betongföreningen 
(2007), BHB-M(1994) och BHB-K(1997). Ett nytt europeiskt normsystem 
håller sedan några år på att införas: CEB-FIP (1999), EN 1991-1 (2006), 
EN1991-2 (2003), EN1992-1-1 (2004) och EN 1992-2 (2005).  

Tillståndsbedömning och förstärkning av broar har nyligen studerats i ett stort 
europeiskt forskningsprojekt ”Sustainable Bridges”. Projektet resulterade bland 
annat i fyra vägledningar för inspektion, beräkning, mätning och förstärkning 
av broar, Sustainable Bridges (2008) 

Förspända broar behandlas bland annat i Collins & Mitchell (1987, 1991), 
Collins et al (2008) och fib B2 (1997). 

Vid Luleå tekniska universitet har tillståndet för flera broar studerats bland 
andra bron över Luossajokk i Kiruna, Enochsson et al (2002); bron över 
Källösund till Tjörn, Enochsson et al (2004), Plos et al (2004) och Puurula 
(2004); fackverksbroar längs Haparandabanan, Enochsson et al (2008a); 
bågbron över Vindelälven, He et al (2006, 2008); plattram, balkram och 
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stålbalksbro, Stenlund et al (2006, 2008). Vidare har en betongtrågbro i 
Örnsköldsvik  belastats till brott för att ge en möjlighet att kalibrera olika 
beräkningsmodeller, Elfgren et al (2007), Puurula et al (2008a, b) och 
Sustainable Bridges (2008). 

Mätningar på broar behandlas bland annat i Bien et al (2007), fib B22 (2003), 
Sustainable Bridges (2008) och Yanev (2007).  

I samband med studier av hur broar fungerar vid jordskalv har storskaliga 
försök utförts i USA.  Bland annat provades 2005 en 20 m lång modell av en 
tvåspanns förspänd bro i skala 1:4. Bron utsattes för horisontella och vertikala 
markrörelser med accelerationer upp till 1,66g, se Figur 1.7. Pelarna med 
diametern 0,7 m var kraftigt armerade i inspänningssnitten och klarade 
dimensionerande jordskalvslaster, Johnson et al (2006). 

 

 

Figur 1.7. Provning av modell i skala 1:4 av en förspänd bro utsatt för 
horisontella och vertikala markrörelser för att studera dess tålighet för 
markrörelser vid jordskalv, Johnson et al (2006). Pelarna hade diametern 0,7 
m och var kraftigt armerade i inspänningssnitten för att klara de kraftiga 
rörelserna.  
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2 GEOMETRI OCH MATERIALEGENSKAPER 

2.1 Geometri 

Brons geometri framgår översiktligt av Figur 1.4 – 1.6 och 2.1-2.2. Den består 
av fem spann med längderna 18,0 + 20,5 + 29,35 + 27,15 +26,5 =  121,5 m i 
centrumlinjen. Ritningar på bron finns i Bilaga A.  

2.2 Materialegenskaper 

Bron är uppförd med betong Btg II, std, K 300, grupp a, T, vattentät i 
underbyggnad och landfästen och med Btg I, std, K400, grupp a, P, vattentät i 
överbyggnad och platta. Armeringen utgörs av slakarmering Ks 40 och Ks 60 
och spännarmering St 145/170, system BBRV. Byggnationen utfördes enligt 
1949 års statliga betongbestämmelser och 1938 års järnbestämmelser (SOU 
1949:64 respektive 1938:37) se sammanställningsritningen i Bilaga A. 

2.3 Tidigare beräkningar av bron  

Bron beräknades ursprungligen enligt Kungl. Väg- och vattenbyggnads-
styrelsens provisoriska föreskrifter av den 8 februari 1955.  

Sweco AB har klassningsberäknat Gruvvägsbron och har under tiden 2005 - 
2007 utfört inspektioner av bron varvid ett antal sprickor har konstaterats i 
huvudbalkarnas underkant intill stöd 2 och 5, SWECO (2006a, 2006 b, 2007). 
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Figur 2.1. Elevation och plan av Gruvvägsbron i Kiruna samt detalj av 
spännarmeringens läge i södra huvudbalken.  Figuren baseras på Sven 
Hultquists konstruktionsritning från 1960 

 

 

Figur 2.2. Tvärsektion av Gruvvägsbron. 
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Spricktillväxten har varit liten vilket kan tyda på att sprickvidderna följer 
årstidsväxlingarna. Sweco menar att dessa sprickor är av äldre datum och att de 
troligen initierats av en hög förspänning i huvudbalkarnas spännarmering som 
ligger i balkarnas överkant intill stöden, se detalj i Figur 2.1, i förhållande till 
mängden slakarmering i underkant eller dess utsträckning från stöden in mot 
spannmitt.  

En viss oro har utryckts över att eventuella ojämna markdeformationer vid 
stöden kan initiera sprickor i överkant av huvudbalkarna. I ett värsta scenario 
kan dessa sammanfalla med de redan befintliga sprickorna i balkarnas 
underkant vilket reducerar balkarnas tvärkraftskapacitet. Upptäckten av de 
befintliga sprickorna har resulterat i en tillfällig nedsättning av brons 
bärighetsklass från BK1(axel/boggie/totallast 12/18/60 ton) till BK2 
(10/16/51,4 ton) eller BK3 (8/12/37,5 ton ).  

2.4 Anordning för pelarjustering 

För att kunna kompensera bron för möjliga kommande ojämna stödsättningar 
projekterade Tore Lundmark, Ramböll, en ombyggnad av pelarfötterna så att 
de skulle kunna justeras i höjd- och sidled. Ombyggnaden genomfördes under 
sensommaren 2010. Ombyggnaden redovisas i Figurerna 2.3 – 2.5. 

 

Figur 2.3. Principskiss för montering av fötter på pelarna som möjliggör att de 
kan justeras i höjd och sidled. 
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Figur 2.4 
Montering av nya 
pelarfötter i 
september 2010 
för att möjliggöra 
justering av 
pelarnas läge i 
höjd- och sidled 
med hjälp av 
shimsplattor. 

 

Figur 2.5 Pelarfot efter 
ombyggnad. Höjdläget kan 
justeras genom att pelarfoten 
lyfts med två domkrafter och 
att antalet shimsplattor 
ändras.  
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3 MÄTNINGAR 

3.1 Inledning 

Ett vanligt förfarande vid optimering av modeller för broar är att bestämma 
brons beteende genom mätning av globala och lokala effekter. Förskjutningar 
och accelerationer är exempel på globala effekter medan töjningar och 
sprickvidder är exempel på lokala effekter. 

För att följa och kontrollera utvecklingen av spänningar och deformationer i 
bron har ett mätprogram tagits fram som omfattar brons globala rörelser samt 
lokala deformationer/töjningar i armeringsstål och betong.  

Två inledande mätomgångar genomfördes i månadsskiftet januari/februari 
2008 och i juli 2008. Vid den första mätningen studerades förskjutningar och 
accelerationer utifrån vilka brons dynamiska och statiska egenskaper kunde 
bestämmas. Vid den andra mätningen monterades även töjningsgivare och 
styvhetsskillnader mellan vinter och sommarförhållanden kunde detekteras. 
Mätningar har därefter fortsatt kontinuerligt (övervakning). 

En översikt och sammanfattning av mätningarna ges nedan. Resultaten av 
övervakningsmätningarna presenteras närmare i Enochsson et al (2010, 2011).  
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3.2 Utrustning 

Mätningarna genomfördes med accelerationsgivare i tre riktningar, med 
optiska laserlägesgivare i två riktningar samt med lägesgivare vid stöd 6 för 
registrering av brons horisontella rörelser, se Figur 3.1 –  3.6.  

Placering av töjningsgivare, svetsade på böjarmeringen, och töjningsgivare, 
limmade på betongens yta visas i Figur 3.1 och 3.2. Beteckningar på givarna 
förtecknas i Tabell 3.1. Figur 3.3 och 3.4 visar placering av sprickviddsgivare i 
spann 1-2 och 2-3 respektive 4-5.  

 

 

1 3 4 5 6 

Track area

L6S,N 

St12Nb 
St12Mb 
St12Sb1,2,3 

St12Nt 
St12Mt 
St12St 

L23S 
L45S,N

L12N 

2 

L6N 

L6S 

St12Nt,b 
T12Nt 

St12Mb 

L45N

L45S

L23S 

L12N 

T12Nt 
T12Mt 
T12M 
T12St 

TBoda 

St12Sb3 
St12St, b1 
T12St 

St12Sb2 

St12Mt; T12Mt; T12M

 

Figur 3.1 Instrumentering för långtidsövervakning. St betecknar töjningsgivare 
på stålarmering, L lägesgivare för mätning av sprickbredd mitt i 
spann och lagerrörelse i stöd och T betecknar temperaturgivare. 
Siffran därefter betecknar vid eller mellan vilka stöd en givare 
befinner sig. Efterföljande kombination med stor och liten bokstav 
anger givarens position: N betecknar norra brosidan, M mitt, S södra 
brosidan, b balkunderkant (bottom) och t balköverkant (top). 
Beteckningarna definieras i detalj i Tabell 3.1 . I mätomgång 1 
användes inte alla givare.   
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Schematiska sektioner av längsgående balkar med givareplaceringar visas i 
Figurerna 3.5 och 3.6. Foton på givarna visas i Figur 3.7 – 3.13.  

Vid övervakningsmätningarna leds mätdata till en dator i en mätbod vid brons 
sydvästra sida. Därifrån överförs de per mobiltelefon till Luleå tekniska 
universitet där de samlas och bearbetas. Se även Figur 3.15 där systemet 
beskrivs närmare vid mätning med dynamiska laster. 

 

 Mitt Norra 
Södra 

St12St 
T12St 

St12Sb1-3 

St12Mt St12Nt

St12Mb St12Nb

T12M, T12Mt T12Nt

 

Figur 3.2 Tvärsektion av överbyggnad i spann 1-2 nära stöd 2 med placering av 
töjningsgivare (St) och temperaturgivare (T) i längsgående balkar. I 
figuren har pelare och tvärbalkar utelämnats. Beteckningar, se Figur 
3.1 och Tabell 3.1. 

 Mitt Norra 
Södra 

L23S L12N
 

Figur 3.3 Tvärsektion av överbyggnad med placering av sprickviddsgivare (L) i 
längsgående balkar i spann 1-2 och 2-3. I figuren har pelare och 
tvärbalkar utelämnats. Beteckningar, se Figur 3.1 och Tabell 3.1. 

 Mitt Norra 
Södra 

L45S L45N
 

Figur 3.4 Tvärsektion av överbyggnad med placering av sprickviddsgivare (L) i 
längsgående balkar i spann 4-5. I figuren har pelare och tvärbalkar 
utelämnats. Beteckningar, se Figur 3.1 och Tabell 3.1. 
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Stöd 2

Balk i centrum

Balk mot norr

Västra brofäste 
(stöd 1) 

Balk mot söder
St12Sb1 St12Sb2St12Sb3

St12St
T12St

St12Mb

St12Mt 
T12Mt T12M

St12Nb

St12Nt 
T12NtL12N

L23S 

 

Figur 3.5 Schematisk längdsektion av längsgående balkar med placering av 
töjningsgivare (St), temperaturgivare (T) och sprickviddsgivare (L) i 
spann 1-2. Brofäste och pelare har utelämnats. Beteckningar, se Figur 
3.1 och Tabell 3.1. 

 

Balk mot norr L45N 

Stöd 5

Balk mot söder

Stöd 4 

L45S 

 

Figur 3.6 Schematisk längdsektion av två längsgående balkar med placering av 
sprickviddsgivare (L) i spann 4-5. Pelarna har utelämnats i figuren. 
Beteckningar, se Figur 3.1 och Tabell 3.1. 
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Tabell 3.1 Förteckning av givare, se även Figur 3.1-2. I mätomgång 1 användes 
inte töjningsgivarna. 

Beteck- 
ningar  
(*) 

Mät-
storhet 

Sensortyp Position 

St12Sb1 Töjning Töjningsgivare 
 

På böjarmering i u.k. av södra längsgående balken i 
spann 1-2, ca 0,3 m från pelare. 

St12Sb2 Töjning Töjningsgivare På böjarmering i u.k.av södra längsgående balken i 
spann 1-2, ca 1 m från pelare. 

St12Sb3 Töjning Töjningsgivare På böjarmering i u.k. av södra längsgående balken i 
spann 1-2, ca 1,7 m från pelare. 

St12St Töjning Töjningsgivare På längsgående sprickarmering i ö.k. på insidan av 
södra längsgående balken i spann 1-2. 

St12Mb Töjning Töjningsgivare På böjarmering i u.k. av mellersta längsgående balken i 
spann 1-2. 

St12Mt Töjning Töjningsgivare På längsgående sprickarmering i ö.k. av mellersta 
längsgående balken i spann 1-2. 

St12Nb Töjning Töjningsgivare På böjarmering i u.k. av norra längsgående balken i 
spann 1-2. 

St12Nt Töjning Töjningsgivare På längsgående sprickarmering i ö.k. på insidan av 
norra längsgående balken i spann 1-2. 

T12St Temperatur Temptråd 
typ K 

Inborrad i betongens ytskikt i ö.k. på insidan av södra 
längsgående balken i spann 1-2. 

T12Mt Temperatur Temptråd 
typ K 

Inborrad i betongens ytskikt i ö.k. av mellersta 
längsgående balken i spann 1-2. 

T12M Temperatur Temptråd 
typ K 

Fritt hängande i luften vid mellersta längsgående 
balken i spann 1-2. 

T12Nt Temperatur Temptråd 
typ K 

Inborrad i betongens ytskikt i ö.k. på insidan av norra 
längsgående balken i spann 1-2. 

TBoda Temperatur  Inomhus i uppvärmd mätboda. 
L12N Sprickvidd LVDT(**)  

10 mm 
Över bef. spricka på insidan av norra längsgående balk 
i spann 1-2. 

L23S Sprickvidd LVDT(**)  
10 mm 

Över bef. spricka på insidan av södra längsgående balk 
i spann 2-3. 

L45S Sprickvidd LVDT(**)  
10 mm 

Över spricka på insidan av södra längsgående balk i 
spann 4-5. 

L45N Sprickvidd LVDT(**)  
10 mm 

Över spricka på insidan av norra längsgående balk i 
spann 4-5 

L6S Längdrörele LVDT (**) 
100 mm 

Vid östra landfästet (stöd 6), mot rörliga lagret på 
södra brosidan. Lager relativt lagerpall 

L6N Längdrörele LVDT (**) 
100 mm 

Vid östra landfästet (stöd 6), mot rörliga lagret på norra 
brosidan. Lager relativt lagerpall 

*) Första bokstavskombination”St” töjningsgivare på slakarmering, ”T” temperaturgivare, 
”L” lägesgivare. Efterföljande 1-2 siffror anger spann eller stödnummer enligt Figur 3.1. 
Efterföljande bokstavskombination anger om givaren är placerad på norra (N) eller södra (S) 
brosidan samt givarens höjdläge (”b” botten och ”t” topp) i de fall det behövs för åtskillnad. 

**) LVDT,Lägesgivare.”Linear Variable  Differential Transformer”. 

 



 
Översyn av Gruvvägsbron i Kiruna - Deformationskapacitet 
 

16 
 

 

Figur 3.7. Mätning med lasergivare  i jan/feb 2008. 

 

 

Figur 3.8 Mätning med accelerations-givare  i  jan/feb 2008. 
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Figur 3.9. Mätning med accelerometrar vintertid 

 

 

Figur 3.10. Lägesgivare för totalstation på pelare 
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Figur 3.11.  Lägesgivare för rörelse i rörligt lager vid stöd 6. 

 

Figur 3.12. Givare för sprickmätning 
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Figur 3.13. Givare för ståltöjningar, till vänster  St12Mt upptill och St13Mb nedtill på 
mellanbalken och till höger St12Sb3, Sb2 och Sb1 nedtill på södra balken.  Under 
bilden visar en när bild av St12Sb3.  

3.3 Mätresultat vid statiska laster  

Några resultat från den första vintermätningen i januari-februari 2008 visas i 
Figur 3.14 – 3.15. Ett respektive två fordon far över bron. Deformationerna 
ökar något när lasten dubbleras men ökningen är inte linjär. 
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Figur 3.14. Nedböjningsmätning 2008-02-01 kl 17.50 med bil 1 (6,96 + 8,18 + 
8,18 = 23,32 ton med axelavstånden 4,2 + 1,3 = 5,5 m) i södra körfältet på väg 
mot Kiruna. GL1 och GL2 betecknar mätningar med lod i spann 1-2 (grön) och  
spann 5-6 (röd). L2 betecknar lasermätning (blå) i spann 5-6. Den största 
nedböjningen är ca 0,19 mm i spann 1-2 och ca 0,74 mm i spann 5-6. Det är 
noterbart att lasermätningen visar betydligt mindre nedböjning än 
lodmätningen. 
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Figur 3.15. Nedböjningsmätning 2008-02-01 kl 18:16 med två bilar, bil 1 
enligt figur 3.14 och bil 2 (7,92 + 8,06 + 8,06 = 24,04 ton med axelavstånd 
som för bil 1) på väg mot Kiruna. GL1 och GL2 betecknar mätningar med lod i 
spann 1-2 (grön) och spann 5-6 (röd). L2 betecknar lasermätning (blå) i  spann 
5-6. Den största nedböjningen är ca 0,16 mm i spann 1-2 och ca 0,92 mm i 
spann 5-6. De uppmätta deformationerna är därmed något mindre i spann 1-2 
och större än i spann 5-6 än motsvarande nedböjningar i figur 3.14 med en bil. 
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Några resultat från sommarrmätningen i juli 2008 visas i Figur 3.16 – 3.17. Ett 
respektive två fordon for över bron. Deformationerna ökade något när lasten 
dubblerades men ökningen är inte linjär. 

 

 

 

Figur 3.16. Nedböjningsmätning 2008-07-03 kl 00:06 med bil 1 (7,81 + 3,73 + 
3,72 = 15,26 ton med axelavstånden 4,6 + 1,35 = 5,95 m) i södra körfältet på 
väg mot LKAB. G56S, G12S och G12N betecknar mätningar med lod i spann 
5-6 (lila) och spann 1-2 (blå för södra delen och grön för norra delen). Den 
största deformationen är ca 0,55 mm i spann 5-6 och ca 0,13 mm i spann 1-2.  
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Figur 3.17. Nedböjningsmätning 2008-07-03 kl 00:09  med bil 2 (7,15 +8,79 + 
8,79 = 24,74 ton med axelavstånden 4,2 + 1,32 = 5,52 m) i södra körfältet på 
väg mot LKAB. G56S, G12S och G12N betecknar mätningar med lod i spann 
56 (lila) och spann 1-2 (blå för södra delen och grön för norra delen). Den 
största deformationen är ca 1 mm i spann 5-6 och ca 0,19 mm i spann 1-2.  
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3.4 Mätresultat vid dynamiska laster 

3.4.1 Generell procedur  

Vid studier av det dynamiska beteende hos bron har en speciell metod använts 
där bron exciteras med laster från omgivningen, ”ambient vibration testing”, 
AVT. Genom att härvid excitera bron med yttre laster kommer den att svara 
med sina egenfrekvenser. Responsen mäts t ex genom accelerometrar och 
behandlas genom modanalys. Strukturens dynamiska egenskaper kan då 
erhållas; egenfrekvenser, dämpningsfaktorer och hur den deformeras vid 
vibreringen (svängningsmoder)  

3.4.2  Utrustning för försök och försöksparametrar  

Accelerometrar (triaxiella, typ SF3000L fabrikat MEMS) ansluts till ett 
digitaliseringssystem MGCplus (fabrikat HBM) och överförs trådlöst till en 
portabel dator. Datorlagring säkerställs genom mjukvaran Catman (fabrikat 
HBM) för fortsatt utvärdering, se Figur 3.18 -19. Med Catman kontrolleras 
även hur mätprocessen sker.  

Vid försöken måste en mängd praktiska hänsynstaganden ske t ex lokalisering 
av accelerometrar, tidsperiod och samplingsfrekvens.  

Samplingsfrekvensen väljs för att bl a undvika distorsion. För Gruvvägsbron 
intressanta egenfrekvenser bedömdes liga under 20 Hz. En grundregel är att 
samplingsfrekvensen ska vara minst fem gånger de frekvenser som är av 
intresse vilket innebär här 100 Hz. Vid mätningarna valdes 400 Hz som 
samplingsfrekvens.    

Samplingstiden bör väljas att omfatta minst 1000 perioder av den lägsta 
frekvensen av intresse.  Beräkningar med FEM-program hade gett en lägsta 
egensfrekvens av 2 Hz vilket motsvarar en period av 0,5 sekunder vilket i sin 
tur innebär en tid av minst 8,33 minuter. I aktuella försök valdes samplingstider 
till 15- 28 minuter vilket med frekvensen 400 Hz resulterar i 480 000 
samplingar.   
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Figur 3.18. System för mätning av dynamiska egenskaper och efterföljande analyser . 

Sensorplaceringen är viktig för ett lyckat försök så att effekter kan kartläggas 
av t ex sviktande stöd, globala och lokala styvheter samt modifieringar av det 
statiska systemet. Genom att det endast fanns 6 accelerometrar att tillgå lades 
stor möda på givareplaceringen. Ett utnyttjade av referenspunktsteknik ger en 
effektiv datainsamling. Två accelerometrar är då hela tiden placerade på 
samma ställe vid varje mätomgång och övriga sensorer flyttas runt så mer 
heltäckande information erhålls. Intressanta givarlägen söks för att t ex hitta 
svängningsmoder och tillräckligt starka signaler.  
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Figur 3.19. Fältutrustning; MGC plus och accelerometrar 

3.4.3 Efterbehandling 

Modal analys av samplade mätdata (omtransformerade i binär form) skedde 
med den kommersiella mjukvaran ARTeMIS (version 5,0, SVS). Beräkningar 
sker av frekvenser och dämpningsfaktorer samt de svängningsmoder som är 
associerade till egenfrekvenserna.  

3.4.4 Fältförsök 

Två mätomgångar genomfördes: en under vintern 2008 (två kompletta 
tidsserier) och en under sommaren 2008. Mätningarna genomfördes med 5 resp 
6 accelerometrar. Genom referenspunkttekniken var antalet mätpunkter 
betydligt mer: 26 på vintern i 8 olika uppställningar och 14 på sommaren i tre 
uppställningar. Varje punkt ger tre vinkelräta värden av acceleration 
(longitudinellt, transversellt och vertikalt). Punkterna på vintern omfattade 
både brobaneplatta och på varje pelartopp (centrum bron). Mätningarna pågick 
under normal trafik på bron dvs ingen speciellt styrd belastning skedde.  
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Ett exempel på en uppställning vid en av vintermätningarna visas i Figur 3.20 
och Figurna 3.21 – 23 visar exempel på obearbetade och bearbetade utdata från 
en mätpunkt i de tre riktningarna. Figur (a) visar den uppmätta accelerationen 
från accelerometern. Accelerationerna i olika punkter låg inom området            
- 0,028g och 0,028g (där g är gravitationen). Figur (b) och (c) visar analyserade 
frekvensspektra; FFT (Fast Fourier Transform) och PSD (Power Spectral 
Density). PSD kan sägas vara en matematisk utjämning av FFT för att  
tydliggöra frekvensspektrat. PSD visar någorlunda tydligt egensfrekvenserna; t 
ex kan man se i Figur 3.22 (transversell riktning) att den första 
egensfrekvensen är ca 3 Hz. 

 

 

 

Figur 3.20. Exempel på försöksuppställning - nr 3 vid vintermätning, 
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Figur 3.21. Vintermätning accelerometer nr 5, uppställning 3, longitudinell riktning 

 

 

Figur 3.22. Vintermätning accelerometer nr 5, uppställning 3, transversell riktning 
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Figur 3.23. Vintermätning accelerometer nr 5, uppställning 3, vertikal riktning 

Det kan nämnas att under vintermätningarna var förhållandena så ogästvänliga 
att man blev tvungen att förlägga mätningen under två dagar med olika 
temperaturer, en i viss mån påverkande faktor.  

Sommarmätningarna genomfördes i en något minskad omfattning. Här 
provades med en flyttning av referenspunkterna jämfört med vintermätningarna 
vilket skulle visa sig ge mer tydliga resultat. Sommarmätningarna gav  
accelerationer inom området -0,024g till 0,024g.   

3.4.5  Modalanalys med ARTeMIS  

Modalanalysen med det danska programmet ARTeMIS (2003) baseras på två 
olika tekniker; FDD (Frequency Domain Decomposition) och SSI (Stochastic 
Subspace Identification). Detta säkerställer att strukturens svängningsnoder 
fångas in på rätt sätt. 

Basen till ARTeMIS är en geometrisk modell som i detta fall har gjorts så 
enkel som möjligt för att ändå kunna beskriva bron tillräckligt väl. Modellen 
gestaltar brons kurvatur och lutning på ett korrekt sätt men antalet frihetsgrader 
reduceras till de tredimensionella mätpunkterna, se Figur 3.24. 
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Figur 3.24. Transversell mod 1, vinter- och sommarmätning, egenfrekvens och 
dämpningsfaktor. 

3.4.6  Resultat av modanalys och tillämpningar 

Modanalysen ger enligt tidigare som resultat egenfrekvenser, 
dämpningsfaktorer och svängningsnoder, se Tabell 3.2 där värden för de 12 
första moderna presenteras liksom värden från inledande FEM-beräkningar 
med LUSAS. Figur 3.24 – 27 visar exempel på några av moderna i tabellen. De 
lägsta egensvängningsmoderna för Gruvvägsbron är böjning i transversalled 
med egenfrekvensen 2 – 2,7 Hz, böjning i vertikalled med egenfrekvensen 4,2 
– 5,1 Hz och vridning med egenfrekvensen 4,6 – 5,5 Hz. 

För vinterfallet ligger värden mellan 2,74 och 12,56 Hz för de tolv första 
moderna och för sommarfallet mellan 2,02 och 10.97 Hz. Det visar sig alltså att 
styvheten är något högre vintertid än sommartid. Detta är naturligt med tanke 
på den uppstyvande inverkan som kyla och isbildning har på asfalt, betong och 
undergrund. Förhållandet har bland andra uppmärksammats av Peeters and De 
Roek (2001) som vid mätningar på en lådbalksbro av betong i Schweiz fann att 
egenfrekvenserna ökade med 0,5 till 0,7 Hz när temperaturen sjönk från +10o 
till -10 oC. De förklarar ökningen i första hand med att asfaltbeläggningen 
styvnar till. 

De båda mätningarna på vintern gav förhållandevis likvärdiga resultat vilket 
visar att tekniken är okänslig för ändringar i lastförhållanden.  

Resultaten från analysen ska användas bl a till att kalibrera elastiska 
egenskaper m m hos teoretiska FEM-analyser. Därför är det intressant att 
studera de smärre avvikelser som finns i förhållande till FEM-beräkningarna 
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med LUSAS. Målet är att kalibrera denna modell eller andra modeller, se 
vidare nedan så att bättre överensstämmelse sker. Enligt Tabell 3.2 ger 
beräkningarna med LUSAS något lägre egenfrekvenser än 
sommarmätningarna, vilket tyder på att modellen är något vekare än den 
verkliga bron. 

En annan tillämpning av de dynamiska mätningarna är möjligheten att 
analysera det strukturella tillståndet hos en konstruktion. Genom att jämföra 
dessa parametrar vid återkommande mätningar och efterföljande analyser kan 
förändringar i tillståndet indikeras. 

 

Figur 3.25. Vertikal mod 2, vinter- och sommarmätning, egenfrekvens och 
dämpningsfaktor. (Två värden anges för vinterfallet vilket är resultat av två 
analsyförsök och visar viss spridning i metoden) 

 

Figur 3.26. Torsionsmod 3, vinter- och sommarmätning, egenfrekvens och 
dämpningsfaktor. 
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Figur 3.27. Vertikal böjmod 7, vinter- och sommarmätning, egenfrekvens och 
dämpningsfaktor.  

Tabell 3.2. Egensfrekvensmoder framtagna med FEM (LUSAS) och med 
ARTeMIS för vinter och sommarfall; frekvenser, dämpningsfaktorer och form. 

 



 
  

33 
 

 

 

3.5 Mätresultat från fortlöpande övervakningsmätning 

De fortlöpande övervakningsmätningarna påbörjades 2006 (geodetiska 
mätningar, LKAB) och 2008 (mätningar av LTU). Hittills utförda mätningar 
redovisas i Enochsson et al (2010, 2011). Nedan ges en kort sammanfattning. 

Vi börjar med rörelsen i det rörliga lagret i brons östra ända (stöd 6), se Figur 
3.11 (placering) och 3.28 (resultat). Rörelsen har dels mätts för hand med 
linjal, övre delen i Figur 3.28, dels med lägesgivare, undre figuren. Avbrotten i 
kurvorna beror på uppehåll i mätningarna på grund av strömavbrott mm.   

Det framgår att rörelsen är starkt beroende av temperaturen. Med en 
längdutvidgningskoefficient för stål och betong med värdet  = 10-5  per grad 
fås längdskillnaden L för brons totala längd L = 18,0 + 20,5 +29,35 + 27,15 
+26,5 =  121,5 m vid en temperaturdiffrerens om T = 30 oC  till 

 L  = ·L· T  = 10-5·121,5· m  36 mm 

Detta värde stämmer bra med uppmätta rörelser, jämför med övre delen i Figur 
3.28 där bron förkortas ca 35 mm mellan sommar och vinter (från september 
2008 till januari 2009 och från juli 2009 till mars 2010 samtidigt som 
temperaturen minskar från ca + 15oC till ca -15oC). 

Lägesförändringen i den övre delen av Figur 3.28 visar även att avståndet 
mellan stöd 1 och stöd 6 ökat med ca 15 mm mellan december 2007 och 
december 2009 vid en temperatur på -10 °C i båda fallen och att den fortsatt att 
öka under 2010. LTU:s övervakning med lägesgivare i den undre figuren visar 
att avståndet ökat med ca 10-15 mm om man förenklat jämför resultat i oktober 
2008 och oktober 2009 vid en likvärdig temperatur (-4,6 respektive      -4,0 
°C). Lägesförändringen är dock liten i förhållande till den temperaturberoende 
längdändringen av bron. 

De geodetiska inmätningarna tyder på att avståndet mellan de båda brostöden 
ökat i medeltal med ca 35 mm under tiden november 2006 till mars 2010, se 
Figur 3.29. Detta är drygt dubbelt så mycket som enligt mätningarna i Figur 
3.28 och av samma storleksordning som temperaturrörelserna.  
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Figur 3.28. Horisontell positionsförändring av lagerrulle i stöd 6 (kurva A) 
och samhörande temperatur. Förändringen beror dels på brons 
temperaturberoende längdförändring dels på stödförskjutning av landfäste 1 i 
förhållande till landfäste 6 (dvs mellan brons västra och östra ände). Övre 
figuren visar mätningar för hand med linjal och undre figuren kontinuerliga 
mätningar med lägesgivare på norra och södra sidan. Avbrotten i kurvorna 
beror på uppehåll i mätningarna på grund av strömavbrott mm.  
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Även vertikalt och transversellt kan man utläsa en ökning av avståndet mellan 
de båda ändstöden. Markdeformationen var i stort sett obefintlig mellan 
november 2006  och 2008, men har därefter ökat i vertikalled med ca 3 mm i 
stöd 5 och ca 25 mm i stöd 1 under 2009 och de första tre månaderna av 2010, 
se Figur 3.29. Detta illustrerar att rörelserna nu börjat accelerera. Transversellt 
har ändstöd 1 (västra brostödet mot LKAB) förflyttat sig längre söderut med i 
medeltal 6 mm i förhållande till ändstöd 6 (östra brostödet), se Figur 3.30.  

Den övervakning av töjningar och sprickvidder som CompLab vid LTU utför  
sedan 2008-07-05 visar på mindre förändringar som huvudsakligen kan 
härledas till normala temperaturberoende rörelser i bron. Ett dygns- och 
årstidsberoende kan utläsas från resultaten. 

Sammantaget tyder resultaten på obetydliga förändringar av töjningar och 
sprickvidder medan mätningen av stödens positioner visar på en tendens av att 
rörelserna börjat accelerera. En mer utförlig presentation av uppmätta rörelser 
och deformationer ges i Enochsson et al (2010, 2011). 
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Figur 3.29.  Ackumulerade längsgående stödrörelser i x-led i förhållande till stöd 6 
enligt geodetiska mätningar. Medelvärden från båda brosidorna. 
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Figur 3.30. Ackumulerade vertikala stödrörelser i z-led i förhållande till stöd 6. 
Värden för respektive  stöd utgörs av medelvärden från båda brosidorna. 
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Figur 3.31. Ackumulerade transversella stödrörelser i y-led i förhållande till stöd 6. 
Värden för respektive stöd utgörs av medelvärden från båda brosidorna. 

 



 
  

37 
 

 

4 ANALYTISKA ÖVERSLAGSBERÄKNINGAR  

4.1 Allmänt  

Ett överslag av deformationskapaciteten har gjorts med en handberäkning 
enligt avsnitt 4.6 Deformationer i BHB-K (1990). Deformationer i 
betongkonstruktioner behandlas även i t ex  fib B52 (2010). 

I Figur 4.1 studeras några möjliga deformationsscenarior.  I fall I rör sig stöd 1 
(brons fasta ändlager) sträckan  nedåt och i fall II rör sig såväl stöd 1 som 
stöd 2 sträckan  nedåt.  De moment M som uppstår i spann 1-2 respektive 2-3 
redovisas för det fall att själva stöden förblir horisontella och att deformationen 
tas upp i mellanliggande spann med längden L. I verkligheten blir momenten 
något mindre eftersom deformationerna fördelas över flera stöd. Den krökning, 
 = 1/R, som uppkommer kan skrivas som  

w” = 1/R = -M/EI 

där w är nedböjningen, w´´ dess andraderivata,  R  krökningsradien, M  
momentet och EI  böjstyvheten. Nedböjningens andraderivata w” kan 
integreras två gånger (genomförs med geometriska betraktelser i Figur 4.1 för 
fallet konstant EI) varvid den vertikala rörelsen  för fall II erhålls som 

 = L2/(6R) 
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Figur 4.1. Två scenarior för brons sättning, fall I och II, och beräkning av den 
vertikala rörelsen  som funktion av spannlängden L och krökningen 1/R.   
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För fall I erhålls på motsvarande sätt ett dubbelt så stort värde på , vilket 
innebär att en dubbelt så stor deformation kan tålas för samma krökning som i 
fall II, se även Figur 4.3. 

4.2 Krökning och deformationskapacitet i brobalkar 

I Figur 4.2 studeras hur stor den maximala krökningen kan bli innan 
armeringen börjar flyta.  

Först studeras ett moment som ger dragning i balkens underkant (motsvarar 
stöd 2 i Fall II i Figur 4.1). Där finns endast 3 16 Ks 40 med flyttöjningen y = 
y/E = 400 / 200 000 = 2 · 10-3. Krökningsradien R vid begynnande flytning 
kan bestämmas ur geometrisk likformighet för ett balkelement med bredden dx 
varur 

     varur      

Med en inre hävarm  d – x ≈ 1,6 m fås 1/R =  2 · 10-3 / 1,6 = 1,25 · 10-3 [1/m] 
och  

 = L2/(6R) = 202 · (1,25 · 10-3 / 6)  m = 83 mm 

För fallet där momentet ger dragning i balkens överkant (motsvarar stöd 3 i 
Fall II i Figur 4.1) är det flytning i spännarmeringen som är avgörande.  Vi 
räknar först ut hur mycket spännarmeringen redan töjts på grund av 
uppspänningen, ps , och ansätter att spännkraften är  P = 600 kN i en 
spännkabel med arean A = 900 mm2.  

ps = P / (AE) = 600 · 103 / (900 · 200 000) = 3,3· 10-3 

Spännarmeringens flyttöjning är y = y/E = 1 450 / 200 000 = 7,25 · 10-3. Den 
resulterande möjliga töjningen blir då ps  - y  ≈ 4·10-3 , vilket är dubbelt så 
mycket som i fallet ovan med dragning i underkant.  Det innebär att 
deformationen  kan uppgå till ca 160 mm innan spännarmeringen flyter i 
överkanten.  
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Figur 4.2. Beräkning av maximal krökning 1/R vid begynnande flytning i under- 
respektive överkant stöd och samhörande maximala rörelser  83 mm respektive 
166 mm.  I nederdelen av figuren beräknas på motsvarande sätt maximal krökning vid 
begynnande flytning i spännarmeringen vid en transversell rörelse tvärs brons 
längsriktning och samhörande maximal rörelse 24mm. 
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4.3 Krökning och deformationskapacitet i tvärled i brobaneplattan 

Om vi studerar deformationskapaciteten i tvärled och undersöker när 
spännarmeringen börjar flyta ser vi av Figur 4.2 att den inre hävarmen är ca 11 
m vilket ger att krökningen  

1/R = ps  - y  / (d – x) =  4 · 10-3 / 11 = 0,36 · 10-3 [1/m]  och att 

 = L2/(6R) = 202 · ( 0,36 · 10-3 / 6 )  m = 24 mm 

Den mest kritiska deformationen är därför den som uppträder i tvärled (tvärs 
emot brons längsriktning). Detta beror på att hela brobaneplattan verkar som en 
styv skiva och att det därför krävs små deformationer innan spännarmeringen 
börjar flyta. Eftersom pelarna är betydligt mer flexibla är det troligt att de får ta 
upp huvuddelen av deformationen i tvärled.  Eftersom de var och en har ett litet 
tvärsnitt är de förhållandevis flexibla.  

4.4 Krökning och deformationskapacitet i tvärled i pelare 

I Figur 4.3 studeras på motsvarande sätt deformationskapaciteten i en 
bropelare. Den var ursprungligen ledat infästad i brons längsled men inspänd i 
tvärled.  Efter det att  pelarjusteringsanordningar kom på plats sommaren 2010 
är pelarna i underkant  ledade i såväl längs- som tvärled.  Krökningen i tvärled 
vid begynnande flytning i inspänningsarmeringen är  

1/R =  y  / (d – x) =  2· 10-3 / 0,4 = 5 · 10-3 [1/m]  

Den kritiska deformationen för en 5 m lång pelare som är inspänd i bägge 
ändar blir då 

 = L2/(6R) = 52 · (5 · 10-3 / 6)  m = 21  mm 

Om pelaren är ledad i ena ändan och fast inspänd i den andra blir 
deformationen dubbelt så stor 

 = L2/(3R) = 52 · (5 · 10-3 / 3)  m = 42  mm 
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Figur 4.3. Krökning 1/R vid begynnande flytning i en pelare vid rörelse tvärs bron och 
samhörande deformation  ca 20 mm (fast inspänning upptill och nedtill) respektive 
  ca 40 mm (fast inspänning upptill och led nedtill).  I nederdelen av figuren visas 
med grafisk integration sambandet mellan moment, krökning och deformation för en 
pelare med konstant böjstyvhet EI med ledad respektive fast inspänning i underkant. 
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4.5 Jämförelse av deformationskapaciteten i olika brodelar 

I befintligt skick är bron känsligast för horisontella deformationer tvärs 
broriktningen. Flytning i pelarnas ändar inträffar vid brons ursprungliga 
utformning redan vid en horisontell deformation av  

pel tvärs, initiellt  = ca 20  mm.  

Efter det att pelarjusteringsanordningar installerats är pelarna nu i tvärled  
ledade i nedtill men fortfarande inspända upptill. Detta fördubblar 
deformationskapaciteten till   

pel tvärs, just  = ca 40 mm  

Detta motsvarar en lutning på 42/5000 = 0,8 % innan pelarna behöver justeras i 
horisontalled.  

Brobaneplattan tål deformationen platta tvärs  = ca 24 mm i horisontalled tvärs 
bron mm innan spännarmeringen börjar flyta. Eftersom plattan är betydligt 
styvare än pelarna är det dessa som kommer att deformeras först.   

I längsled tål brobaneplattan och pelarna betydligt större deformationer 
eftersom pelarna från början försetts med leder i den riktningen för att klara 
rörelserna på grund av temperaturskillnader mellan sommar och vinter. 

I vertikalled är bron känsligast för en sättning av ett stöd i förhållande till 
intilliggande stöd. Armeringen börjar flyta i brobalkarna underkant vid en 
vertikal rörelse nedåt om  

balk vert  = ca 80 mm  

En relativ rörelse uppåt i förhållande till ett intilliggande stöd är ungefär hälften 
så känslig. Här tål bron ca 160 mm.  

 

4.6 Inverkan av styvhetens variation 

I beräkningarna ovan har böjstyvheten EI antagits vara konstant i respektive 
brodel och krökningen 1/R0 har beräknats i det mest ansträngda snittet med 
lägst styvhet.  Styvheten är därför större i angränsande delar och krökningen 
mindre vilket ger något lägre deformationer än de som beräknats här.   
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4.7 Uppskattning av nedböjningen 

För en elastiskt fritt upplagd balk med längden L och böjstyvheten EI som 
belastas med en jämnt utbredd last g (egentyngd) fås nedböjningen w 

wg,fri =  5gL4 / (384 EI) = 0,013023 gL4 / EI 

Om ett upplag är fritt och ett fast inspänt blir deformationen något mindre. Den 
är som störst för x = 0,42 L 

wg,fri-insp =  gL4 / (185 EI) = 0,005405 gL4 / EI 

För en i båda ändar fast inspänd balk fås än mindre deformation  

wg,insp =  gL4 / (384 EI) = 0,002604 gL4 / EI 

 

Figur 4.5 Tvärsnittsdata för nedböjningsberäkningar 

Med geometri enligt Figur 4.5 och en uppskattad elasticitetsmodul E = 40 GPa 
fås arean A = 5,78 m2, tyngdpunktavståndet från överkant  xTP = 0,458 m, 
tröghetsmomentet  I = 1,6684 m4 och egentyngden  g =  145 kN/m vilket ger för  

Spann 1-2 med L = 18 m att   w  ≈  0,007 gL4 / EI = 1,6 mm 

Spann 5-6 med L = 26,5 m att w  ≈  0,007 gL4 / EI = 7,5 mm 

Spann 3-4 med L = 29,35 m att w ≈ 0,004 gL4 / EI = 6,5 mm 
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För en elastiskt fritt upplagd balk med längden L och böjstyvheten EI som 
belastas med en punktlast Q mitt på spannet fås nedböjningen w: 

wfri =  QL3 / (48 EI) = 0,020833 QL3 / EI 

Om ett upplag är fritt och ett fast inspänt blir deformationen något mindre. Den 
är som störst när punktlasten står i läge x = 0,59 L 

wfri-insp =  QL3 / (102 EI) = 0,009346 QL3 / EI     

Om lasten delas upp på två axlar med avståndet 5 m erhålls 10 - 15 % 
reduktion av deformationen för L = 20 m. 

Nedböjningen påverkas även av vridning, se Bygg (1983) och Byggtabeller 
(1983).  Med ett uppskattat Saint-Venantskt vridmotstånd GKV = 5,25 GNm2  
enligt Fall 14 i Tabell A23:42 i Byggtabeller (1983) och ett Vlassovskt 
välvmotstånd EKW = 222,48 GNm4 enligt Fall 9 i Tabell A22:66 i Byggtabeller 
(1983) fås förhållandet α mellan de båda vridningarna för L = 18 m  

=  - GKVL2/(π2EKW) = -2,43      

Enligt Tabell A24:44a i Byggtabeller (1983) gäller för Fall 3 gaffellagrad 
tvåstödsbalk med ett koncentrerat vridande moment Q på mitten att vridvinkeln 
 för blandad vridning blir 

  =  (QL3 / (48 EKW)) χ(

Enligt figur A24:44a i Bygg (1983) gäller att  χ(

Med Q  =  P · e = 152 · 2,5 = 382,5 kNm för ett typiskt fordon placerat med 
excentriciteten e =  2,5 m   erhålls 

 ·

Den extra nedböjningen på grund av vridning längst ut vid broräcket blir då 

w = · 7,75 = 0,5 mm 
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4.8 Rekommendationer 

Med beaktande av osäkerheten beträffande styvhetens variation föreslås att 
tillåtna deformationer för olika brodelar begränsas till hälften av de 
deformationer som anges ovan. Detta innebär: 

Tillåten differens för rörelse i tvärled mellan en pelares över- och underkant:  

pel tvärs, till  = ca 20 mm  

Detta innebär en lutning på 20/5000 = 0,4 % innan pelarna behöver justeras i 
horisontalled.  

Tillåten differens för rörelse i höjdled mellan två intilliggande stöd:  

balk vert, till  = ca 40 mm  
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5 BERÄKNINGAR MED FINIT ELEMENT 
METOD 

5.1 Inledning 

Beräkningar av konstruktioner med hjälp av datorer började på allvar på 1960-
talet. Förutom att klassiska numeriska beräkningsmetoder programmerades 
utvecklades även nya metoder. Den så kallade finita element-metoden, FEM, 
där energimetoder används för att studera spänningsfördelningen i små 
element, användes först inom flygindustrin och har därefter kommit att 
tillämpas inom alla ingenjörsvetenskaper, se t ex Zienkiewicz (1977).  

För armerad betong användes först linjär-elastiska metoder och ett i Sverige 
mycket använt program är STRIP - Step 2 respektive STRIP - Step 3 för två- 
respektive tre-dimensionella konstruktioner. Det utvecklades på 1960-talet av 
Åke Bengtsson, Nordisk ADB AB, Stockholm, och av John P Wolf, Digital 
A.G, Zürich, se Bengtson & Wolf (1969, 1970) och Kostro (1973). 
Programmet användes av SWECO (2006) vid deras beräkning av bron.   

Med tiden har även icke-linjära metoder utvecklats. Tre ofta använda program 
som vi använt här är Atena (2010), Brigade (2010) och Lusas (2010). Atena 
har utvecklats speciellt för icke-linjär analys av betongkonstruktioner.  Brigade 
är ett program avsett för broanalys utvecklat från det mer generella 
programmet Abaqus.  Lusas är ett allmänt tillgängligt generellt program från 
början huvudsakligen för linjär analys. Valet av program har styrts av deras 
tillgänglighet och våra erfarenheter av dem.  

Inledande beräkningar gjordes med Lusas och Atena för att studera brons 
kapacitet för olika bärighetsklasser och deformationsscenarier. Mer noggranna 
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beräkningar med Brigade kalibreras därefter mot de mätresultat som 
mätningarna ger för att ge en uppfattning om brons deformationskapacitet.  
Metoder för kalibrering/uppdatering av FEM-modeller diskuteras i bl. a. 
Schlune et al (2009).  

Den analytiska överslagsberäkningen av brons deformationskapacitet redovisad 
kapitel 4 kan ses som ett komplement till FEM-beräkningarna.  

5.2 Beräkningar med Lusas 

Inledande beräkningar av deformationer vid statisk och dynamisk belastning 
har gjorts med LUSAS av Ola Enochsson och  Guojing He, gästprofessor vid 
LTU från Changsa i Kina. Programmet LUSAS valdes främst för att professor 
He hade god erfarenhet av det från tidigare broanalyser. Syftet med de 
inledande beräkningarna var bland annat att få en uppfattning om 
givareplacering vid fältmätningarna.  

Det var främst de dynamiska egenskaperna som var intresse. I Figur 5.1 
illustreras de fyra alternativa modeller som studerades och i Figur 5.2 visas den 
första transversella böjsvängningsegenmoden med en egenfrekvens av ca 2 Hz, 
jämför de dynamiska mätresultaten i Figur 3.24.  
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Figur 5.1.  Fyra modeller: Rak, alternativt krökt bro med pelare fria att rotera 
eller fast inspända. FEM-modell i Lusas. 
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Figur 5.2. Beräkning av egensvängningar med programmet Lusas. 
Beräkningen ger att första egenmoden är transversell böjning med 
egenfrekvensen ca 2 Hz. Jämför med Figur 3.21 

I Tabell 5.1 redovisas beräknade egenfrekvenser för de fyra modellerna. De 
jämförs även med de uppmätta värdena från Tabell 3.2. De uppmätta värdena 
är i allmänhet något högre än de beräknade vilket tyder på att modellerna är 
något för veka. I Tabell 5.1 redovisas även värden beräknade med Brigade, se 
avsnitt 5.4.2.  Egenfrekvenserna är något högre och stämmer bättre med de 
uppmätta värdena. 
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Tabell 5.1 Beräkningar av egenfrekvenser (Hz) med olika FEM- modeller 
enligt  Lusas och Brigade. 

Mod 
nr  

Lusas 
Böjd,  

fri  

Lusas 
Rak,  
fri  

Lusas 
Böjd, 
fast  

Lusas 
Rak,  
fast  

Brigade 
Skal/balk-

modell 

Uppmätta värden 
från Tabell 3.2 

1  1,97  2,01  1,98  2,01  2,17 2,0-2,7 

2  3,52  3,54  3,60  3,62  4,15 4,2-5,1 

3  3,98  4,00  4,04  4,06  4,67 4,6-5,5 

4  4,31  4,38  4,42  4,48  4,99 - 

5  4,51  4,59  4,58  4,68  5,12 5,2-5,4 

6  4,78  4,85  4,82  4,89  5,50 5,9-6,3 

7  5,54  5,54  5,55  5,54  6,19 5,0-6,7 

8  6,02  6,06  6,04  6,08  6,61 6,8-7,4 

9  6,22  6,24  6,24  6,26  7,09 7,4-7,9 

10 7,60 7,61 7,69 7,70 8,49 8,5-9,4 

11 8,43 8,22 8,52 8,31 9.60 10,5 

12 9,98 10,11 10,00 10,12 11,16 11,0-12,6 

13 10,40 10,32 10,43 10,35 11,40 - 
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5.3 Beräkningar med Atena  

5.3.1 Allmänt  

En analys av Gruvvägsbron har genomförts med ATENA i ett examensarbete 
av Antoni Gali Isus (2009). Programmet är lättanvänt och är speciellt avsett för 
icke-linjära betongberäkningar.  

Eftersom brons geometri är komplex studerades hela bron endast översiktligt 
och detaljstudier har därefter gjorts på utvalda delar över stöd 2, se Figur 5.3. I 
beräkningarna simulerades rörelser i spannmitt mellan stöd 2 och 3 (LC1 
respektive LC2 i Figur 5.4 – 5.6) och betong- och armeringsspänningar samt 
sprickvidder erhölls, se Figur 5.4 – 5.6. 

 

Figur 5.3. En del av bron har studerats med Atena, Isus (2009). 
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5.3.2 Resultat  

Exempel på betongspänningar i mitten av spann 1- 2 visas i Figur 5.4. För det 
sannolika fallet LC2, dvs en sättning av stöd 2 jämfört med stöd 1 och 3, ger 
beräkningarna att betongkrossbrott (här en betongtyckspänning av 30 MPa) 
inträffar vid en rörelser av ca 25 mm. En motriktad rörelse, LC1, ger något 
lägre belastning på betongen.  

De beräknade armeringsspänningarna är relativt låga för samma rörelser LC2 
och LC1, se Figur 5.5. Man uppnår inte mer än 300 MPa i vare sig 
pelarunderkant eller balkmitt vilket är under stålets flytspänning. 

De sprickvidder som erhålls i underkant vid pelare är inte större än 0,5 mm, se 
Figur 5.6.  

. 

 

Figur 5.4. Betongtryckspännigar i underkant spannmitt vid olika markrörelser. 
Isus (2009). 
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Figur 5.5. Armeringsspänningar i pelarunderkant (streckad) och i balkmitt 
(heldragen) som funktion av markrörelser. Isus (2009). 

 

Figur 5.6. Sprickbredd i underkant invid pelare för olika markrörelser. Isus 
(2009). 

5.4 Beräkningar med Brigade 

5.4.1 Enkel modell - balkrost 

Först gjordes en förenklad modell som en balkrost, se Figur 5.7, där balkarna 
bildar ett galler som bär i bägge riktningar (från tyska Roste = halster, jämför 
med rostbiff). 
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Figur 5.7.  Enkel modell för studium av grundläggande egenskaper. 

De tre första egenmoderna och tillhörande egenfrekvenser visas i Figur 5.8. De 
har samma storleksordning som de som redovisas i Tabell 5.1. 

 

Figur 5.8. Egenmoder och egenfrekvenser beräknade med balkrostmodell. Den 
Mod1 är lägre och mod 3 är högre än de uppmätta, jämför med Tabell 5.1 
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5.4.2 Avancerad modell 

I en mer avancerad modell modelleras brons geometri i detalj, se Figur 5.1. 
Enligt den fås nedböjningar av egenvikt enligt Figur 5.2. Maximalt erhålls 11,7 
mm i det längsta spannet 3-4 med spännvidden 29,35 m och ca 10 mm i 
upplagsspannet mot Kiruna 5-6 med spännvidden 26,5 m. I Figur 5.11 visas de 
tre lägsta egenmoderna transversell böjning, vertikal böjning och torsion 
(vridning).  Motsvarande egenfrekvenser ligger nära de uppmätta värdena, se 
Tabell 3.2 och 5.1. I Figur 5.12 visas nedböjningen för belastningsfallet i Figur 
3.16 och i Figur 5.13 nedböjningen för lastfallet i Figur 3.17.  De beräknade 
nedböjningarna i spann 1-2 är 0,43 mm (15,26 ton) respektive 0,70 mm (24,74 
ton) medan de mätta värdena är något lägre, 0,13 respektive 0,19 mm.  
Skillnaden beror delvis på att lasten i modellen anbringats som en koncentrerad 
last medan den verkliga lasten är utbredd på flera axlar. Modellen kan också 
fortfarande vara något vekare än verkligheten på grund av att t ex asfalten inte 
modellerats med tillräcklig styvhet. Det kan också vara så att mätloden har en 
viss tröghet och inte förmår registrera de maximala utslagen.  De beräknade 
nedböjningsvärdena ligger därmed på säker sida och modellen borde kunna 
användas för att uppskatta tillåtna deformationer.  De med Brigade beräknade 
värdena stämmer även förhållandevis väl överens med de med analytiska 
metoder uppskattade nedböjningarna i avsnitt 4.7. 

 

Figur 5.9  Modell av balk- och skalelement. 
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Figur 5.10. Nedböjning för egenvikt. 

 

Figur 5.11.  Egenmoder: Mod 1- transversell, 2,17 Hz; Mod 2 – vertikal 4,15 
Hz och Mod 3 – torsion 4,67 Hz. Jämför med Tabell 5.1 
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Figur 5.12. Nedböjning vid överfart med lastbil 1 (15,26 t) 2008-07-04, jämför 
med uppmätta värden i Figur 3.16. 

 

 

 

Figur 5.13. Nedböjning vid överfart med lastbil 2 (24,74 t) 2008-07-04, jämför 
med uppmätta värden i Figur 3.17 
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5.5 Simulering av markrörelser. Diskussion 

De inledande beräkningarna med Lusas gav egenfrekvenser som 
överensstämmer hyfsat med de uppmätta resultat som redovisas i kapitel 3. 
Icke-linjära beräkningar med  Atena med en del av bron (ett pelarstöd samt 
intilliggande spann) visar på att bron klarar en ojämn markdeformation av 
ungefär 25 mm innan betongkrossbrott uppstår. Detta är något mindre än vad 
den analytiska överslagsberäkningen ger i kapitel 4. Den mer noggranna 
modelleringen med Brigade ger egenfrekvenser som stämmer väl överens med 
de uppmätta och nedböjningar som är något större än de mätta.  Modellen 
krävde dock väsentligt mer arbete än vi uppskattade för att ge godtagbara 
resultat. Den ger en mer detaljerad bild av brons betende för olika typer av 
deformationer än de andra modellerna. Den styrker vidare resultaten av de 
analytiska överslagen i kapitel 4. Vidare beräkningar med modellen kan ge mer 
detaljerade resultat. Det ligger dock utanför omfattningen av denna studie.  
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6 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

6.1 Inledning 

Dessa slutsatser och rekommendationer baserar sig på de mätningar som gjorts 
och på de beräkningar som gjorts med en analytisk överslagsberäkning i kapitel 
4. Dessutom har resultat från finita elementmodeller i beräkningsprogrammen 
Lusas, Atena och Brigade använts. Brigade ger de noggrannaste resultaten. 

6.2 Slutsatser 

Bron är förhållandevis styv och de analytiska och numeriska beräkningar som 
gjorts visar på att den har förhållandevis begränsad deformationskapacitet.  

Vi bedömer att bron klarar följande lokala deformationsskillnad mellan två 
närliggande pelare: (a) i horisontalled ca 40 mm och (b) i vertikalled ca 80 mm. 
Den möjliga rörelsen i horisontalled förutsätter att pelarna i underkant utformas 
med ledlager så som skett under sensommaren 2010. Om tillåtna värden sätts 
till hälften av de möjliga erhålls: 

Tillåten differens för rörelse  

(a) i tvärled mellan en pelares över- och underkant  

pel tvärs, till  = ca 20 mm 

(b) i höjdled mellan två intilliggande stöd:  
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balk vert, till  = ca 40 mm  

Några markrörelser av betydelse inträffade inte mellan november 2006 och 
2008, men därefter verkar markrörelserna nu tendera att bli mer påtagliga. 
Bron bör därför hållas under kontinuerlig uppsikt för att pelarjusteringar skall 
kunna vidtas då så erfordras.  
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A Dynamic response

A.1 Introduction

In this appendix the dynamic properties of the Gruvvägsviadukten bridge are considered. To
obtain these properties the ambient vibration testing technique was used.
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A.1.1 Ambient vibration testing

Definition and general procedure. Ambient vibration testing (AVT) is a tool for studying
a structure on a subject of its dynamic behavior. In such kind of tests a structure is excited by
what is called ambient forces, e.g. wind, waves, vehicular or pedestrian traffic, other service
loadings, ground-transmitted vibrations, tremors, etc.. When a structure is being excited with
ambient forces it will noticeably (minor vibrations) response in its resonant frequencies. This
response usually in terms of acceleration, velocity or displacement can be measured with the
help of highly sensitive sensors. Thereafter the inherent dynamic properties which are also
called modal properties of a structure are extracted from the measured response using modal
analysis techniques. These properties include resonant or natural frequencies, damping ratios
and mode shapes (forms of vibration) (see [9], [20]).

Which are the assumptions of modal analysis for AVT. It must be emphasized that
in ambient vibration testing input excitation is not under control of engineer and in order
to make modal analysis work for these tests it is necessary to make some assumptions about
this excitation. Firstly, it is assumed that ambient excitation is a stationary random process
represented in the frequency domain by a uniform (flat) spectrum, i.e. white noise. In reality
this assumption is, of course, rarely completely true, yet it makes sense because of random ar-
rival times of the vehicles, the random dynamic characteristics of vehicles’ suspension systems
and randomness in road surface irregularities (c.f. [18]). In this case peaks in the response
spectrum correspond to the resonant behavior and provide the information about the modal
properties of a structure. Other necessary assumptions of modal analysis for AVT are time-
invariance and ergodicity of ambient excitation (see [2], [15]). All this govern the measurement
procedure in the sense of choice of the time and duration of measurement, pre-processing of
received data, etc..

Limitations and errors with AVT. Besides above mentioned assumptions, making it
possible to use modal analysis for AVT there are also some limitations and potential errors
that are connected to this type of tests.

Since the excitation energy is small the ambient vibration testing mainly analyzes a linear
dynamic behavior of structures (see [10], [20]). At the same time linear behavior of a structure
is a necessary assumption for all modal analysis methods [20]. Insufficient excitation energy
also implies that only few lowest modes can be obtained with this type of tests, typically
5− 10, and even fewer, typically 3− 6, modes can be identified with confidence [16].

There are also a number of factors that can lead to potential errors in ambient vibration testing,
such as temperature influences and nonlinear phenomena, electromagnetic interference, i.e.
disturbances by other electrical equipments or systems, equipment damages, misuse of filters,
influences of harmonic forcing components, etc. (see [20], [1]). Each of these factors can, for
example, imply changes in the response spectrum and therefore can lead to misunderstanding
of the results of modal analysis. To overcome the uncertainties some recommendations were
worked out. For example, the importance of considering environmental factors during the
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measurement procedure, such as temperature, humidity, wind speed and wind direction, rain,
was pointed out by strategic European research project on vibration monitoring SIMCES (see
[16]).

Validity of the results obtained by AVT. Ambient vibration testing of large structures,
e.g. buildings, dams, bridges, etc. has been regularly in use since 1970 and in the last
2 decades the interest to this method just increasing [10]. The reason for this is that not
so much instrumentation is needed and the structure is tested under its normal operational
conditions that together implies a lower cost of AVT compared to the forced vibration methods.
However the arguments for and against AVT still appear. For example, Brownjohn et al. [6]
obtained that shaker testing resulted in the best (more reliable) quality data. On the other
hand, Peeters et al. [15] found the results of AVT are comparable to those obtained either by
shaker or drop weight impact. Despite the lack of consensus among the researchers about the
reliability of AVT results this method of testing was identified as being the most practical for
large structures [8]. Literature reviews on system identification techniques based on ambient
vibration testing can be found in [10], [7], [19], [8] and [20].

A.1.2 Data acquisition system and postprocessing

Main components. Ambient vibration measurement system as any other measurement sys-
tem necessary comprises a data acquisition system (DAQ). Data acquisition system (see Figure
1 and 2) used for measuring, sampling and digitalizing acceleration data consisted of 6 tri-axial
SF3000L accelerometers of MEMS technology, stand-alone modular computer-controllable
measuring amplifier system MGCplus from Hottinger Baldwin Messtechnik (HBM) with multi-
channel amplifiers of type ML801 and connection boards AP801. MGCplus was supplied with
power from a generator model Honda 20i. The analog signal from an accelerometer was trans-
mitted to the MGCplus connection boards via 10 − 100 meters coaxial wires. In MGCplus
the analog signal was digitalized using (16 bit, 100 kHz) purely integrated analog to digital
converter and filtered. The digitalized data was transferred via wireless network to a portative
computer where it was checked for consistency with the help catman R©Professional software
from HBM and stored for future processing. The same software also controlled the process of
data acquisition (i.e. sampling frequency, sampling time, triggering, digitally filtering, etc.).

There exist a number of practical issues of the ambient vibration testing connected to data
acquisition, such as the locations of the sensors, recording time and sampling frequency.

Sampling frequency. The properly choice of the sampling frequency is mainly inspired by
necessity to avoid the aliasing errors. For the Gruvvägsviadukten bridge the frequencies of
interest are located below 20 Hz. According to the book on ambient vibration monitoring
[20] there is a following basic rule for determining the sampling frequency. It says that in
order to determine the spectrum reliably the sampling frequency should correspond to fivefold
maximum identified frequency of the target. This means that if highest desirable frequency
to be identified is 20 Hz, then the sampling frequency should be at least 100 Hz. This rule
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Figure 1: Data acquisition system with post-processing software

has been tested in different measurements until now and recommends a significant increase
in sampling frequency compared to that from the Shannon sampling theorem (see [2]). If in
addition the information about the individual events is needed the sampling frequency should
be increased appropriately. In our case the sampling frequency was chosen to be 400 Hz.

Sampling time. Another practical issue of ambient vibration testing is sampling time.
According to Brincker et al. [4] the sampling time should be chosen to measure at least
1000 periods of the lowest frequency of interest. In the case of Gruvvägsviadukten bridge
the dynamic analysis of finite element model built in LUSAS software identified the lowest
frequency of about 2 Hz that corresponds to the period of 0.5 seconds. Thus according to
the above mentioned rule the sampling time should be at least 8.33 minutes. Taking into
account the loading conditions the sampling time was set to 15-28 minutes. As example,
twenty minutes long sampling with sampling frequency 400 Hz resulted in 480000 samples
and the binary file of size 21 kB.
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Figure 2: Instrumentation in field: MGCplus and accelerometer.

Sensors. In our tests we measured the acceleration in different points of the bridge: deck
and piers. Having just 6 accelerometers we used reference point technique. Thus in our case
two accelerometers were stayed in the fixed positions during all measurements and other four
were moved (rolled) around. Reference sensors make it possible to combine measurements
done on the bridge in different time and under different loading conditions.

Below you can see the technical specifications (25◦C) for the tri-axial sensors SF3000L of
MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) technology used in the measurements.

Specification Value Unit
Linear output range ±3g m/s2

Sensitivity 1.2 V/g
Frequency response DC to 1000 Hz

Noise 300 to 500 ngms/
√
Hz

Linearity error ±0.1 % Full Scale

The frequency relative linear region of sensitivity is shown on Figure 3. Sensors were connected
to the AP801 connection board of MGCplus via 10− 100 meters coaxial wires. On the Figure
2 the measuring amplifier system MGCplus together with an accelerometer with its power
supply placed in the middle span of the bridge are shown. In order to avoid natural vibrations
the sensors were mounted onto aluminium platforms. Every sensor was also marked with a
number in order to simplify its calibration.

If not only frequencies but also the actual amplitude of vibration are required the laser mea-
surement can be performed. Laser measurement gives more accurate data compared with
amplitude determination by means of double integration of the acceleration signals (see [20]).
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Figure 3: Linear region of sensitivity of SF3000L accelerometer.

Sensor location. Measurements of the dynamic behavior of a structure in clever chosen
locations and identifying modifications in resonant frequencies and vibration forms can provide
information on structural changes such as, for example, sagging of supports, changes in local
and global stiffness, modifications in the static system (see [20]).

Because every structure is individually built and has its specific load-bearing behavior there
is no standard rules how to locate measuring sensors. Measuring points are usually chosen
based on the available information on building materials, construction solution, foundation
soil, construction condition, load and damage information. In particular, for example, joints,
coupling spots, need to be considered [20]. However, the number of measuring points is always
limited mainly by their accessibility and by the number of available sensors.

The goal is not only to select the measuring points that are of main engineering interest but
also those which make it possible to identify and distinguish different mode shapes and in
which the response signal is above the noise level. Thus, for example, it is necessary to avoid
node points. The reference points should be chosen with even more concern. Since they are
used in refereing the individual measurements to each other, strong response signals should be
produced in these points for the all identified mode shapes. The reference points are usually
selected on the basis of the dynamic results from the preliminary built finite element model.

Modal analysis with ARTeMIS. Modal analysis of the sampled data was done with the
help of commercial software ARTeMIS release 5.0 from SVS (see [17]). In order to speed
up the loading of sampled data it was first converted into the binary format compatible with
ARTeMIS software. Frequencies and damping ratios were found by methods in both frequency
and time domains. Mode shapes were determined using the normalization process by obtaining
spectral ratio for each of the recording points to the reference points.
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Figure 4: Winter measurement, setup 3.

During the analysis of measured acceleration signals we came to conclusion that to view
the signal during the sampling process in both time and frequency domain essentially helps to
improve the data quality and consistency and to reduce the data length by making a reasonable
decision on optimization of the recording parameters.

A.2 Measurements in field

To obtain the modal parameters of the bridge two extended measurements were performed:
one in winter 2008 (two complete time series) and one in summer 2008. The measurements
were done with 5 and 6 accelerometers respectively. The number of measurement points
in summer and winter measurements were significantly larger than the number of available
accelerometers and thus the above mentioned reference point technique was used. In both cases
two accelerometers were located in the fixed reference points. Other sensors were moved around
between different measurement configurations called setups. In both winter and summer the
accelerometers on the deck were placed along two parallel sidelines close to the reinforced
concrete core and above its connections to the piers as well as in the middle points of each
span. Measurements were done in three directions: longitudinal (LKAB-Kiruna center, West-
East, x), transverse (South-North, y) and vertical (z).

A.2.1 Measurements 31 January - 1 February 2008

In the measurements performed in winter 2008 the acceleration was obtained in totally 26
measuring points, in three directions in each point: 20 points were chosen on the bridge deck
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Figure 5: Winter measurement, setup 4.

and 6 on in the middle of 6 piers. Measurements were performed with 5 sensors that resulted
in 8 different setups. The examples of some of these setups you can see on Figure 4 and 5.
The same setups were used to obtained two time series of the acceleration data.

The accelerations measured in different points on the deck and piers were in the range between
−0.028g and 0.028g (g - gravitational acceleration) or between −0.27 to 0.27m/s2. On Figures
6, 7, 8, 9, 10 and 11 you can see the acceleration data obtained by one of the reference sensors
in winter measurements together with their frequency contents: Fast Fourier Transform (FFT)
and Power Spectral Density (PSD). It can be seen that FFT spectrum is rather noisy. In order
to improve this the Welch method of spectrum averaging is commonly used. The results of
this method are shown in PSD plots. Before calculating FFT and PSD the signals were filtered
with Butterworth low-pass filter with cut-off frequency of 17 Hz. On the PSD plots it can be
seen more clearly the tops of the spectrum lines corresponding to the resonant frequencies.
Thus the first transversal mode has frequency around 3 Hz (see Figure 7c and 10c).

It should be noted that the winter condition made it difficult to install and move the instru-
mentation and measurements extended over two days. During these two days the temperature
changes were considerable (about 10◦C) and in the settings of ambient vibration analysis the
environmental conditions could not be considered as stationary. It could be interesting and
useful to measure the temperature under the testing and to study the effects of temperature
changes on the acceleration data.
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(a) Acceleration in longitudinal direction

(b) FFT (c) PSD

Figure 6: Winter measurement (test 1), setup 3, accelerometer No. 5.

(a) Acceleration in transversal direction

(b) FFT (c) PSD

Figure 7: Winter measurement (test 1), setup 3, accelerometer No. 5.

(a) Acceleration in vertical direction

(b) FFT (c) PSD

Figure 8: Winter measurement (test 1), setup 3, accelerometer No. 5.
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(a) Signal in longitudinal direction

(b) FFT (c) PSD

Figure 9: Winter measurement (test 1), setup 4, accelerometer No. 5.

(a) Signal in transversal direction

(b) FFT (c) PSD

Figure 10: Winter measurement (test 1), setup 4, accelerometer No. 5.

(a) Signal in vertical direction

(b) FFT (c) PSD

Figure 11: Winter measurement (test 1), setup 4, accelerometer No. 5.
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A.2.2 Measurements 4 July 2008

In the measurements performed in summer 2008 the acceleration data was obtained in totally
14 measuring points, in three directions in each point. All points were located on the bridge
deck. It was notified from the results of the winter measurements that the movement of the
north-western part of the bridge was not significant and in summer measurement this part of
the bridge was excluded from the consideration because of lack of time. The dynamic response
of the bridge piers were neither considered.

Figure 12: Summer measurement, setup 1.

(a) Signal in longitudinal direction

(b) FFT (c) PSD

Figure 13: Summer measurement, setup 1, accelerometer No. 5.

Measurements were performed with 6 sensors that resulted in 3 different setups. You can
see the first setup on Figure 12. In summer it was also tested partly different locations for
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the reference points compared with the winter that are denoted by R5 and R6 on Figure 12.
Lately it was obtained that these reference points lead to more clear results in the modal
analysis.

The accelerations for different points on the bridge deck were in the range between −0.024g
and 0.024g or between −0.24 to 0.24m/s2. Examples of the acceleration data and their
corresponding frequency contents are shown on Figures 13, 14 and 15. From Figure 14c it can
be clearly seen that the first transversal mode has frequency around 2 Hz.

(a) Signal in transversal direction

(b) FFT (c) PSD

Figure 14: Summer measurement, setup 1, accelerometer No. 5.

(a) Signal in vertical direction

(b) FFT (c) PSD

Figure 15: Summer measurement, setup 1, accelerometer No. 5.

A.2.3 Mode shapes obtained by ARTeMIS software, release 5.0

ARTeMIS Extractor Pro 2010, Release 5.0 is commercial software developed by SVS in
Denmark for operational modal analysis (see [17]). A great number of hits on the phrase
”ARTeMIS and modal analysis” in one of the largest scientific database Science Direct shows
that this software is widely used by the researches all over the world.

12



The modal analysis was done with ARTeMIS software by using two different techniques:
Frequency Domain Decomposition (FDD) and Stochastic Subspace Identification (SSI) tech-
niques. The reason to use different techniques is to justify that the structural modes were
identified and not the operational ones.

In short, FDD is based on the singular value decomposition of the power spectral density
matrices into single degree of freedom systems. In this case the power spectral density matrices
are built from the Fourier transforms of the correlation matrices between all simultaneously
recorded signals. The initial description of this method can be found in [5].

On the other hand, SSI techniques works directly with the time signals making extensive use
of the concepts of linear algebra, such as QR factorization, singular value decomposition, least
square method and Kalman filter theory (see [13] and [14]).

The geometrical model used in ARTeMIS was very simple. It properly repeated the curvature
and inclination of the original bridge but the number of degree of freedoms was reduced to
the three dimensional measurement points (see Figure 16).

Performing modal analysis it was obtained that the length of the frequency range makes
difference in the averaging process. Thus, to find the resonant frequencies between 0 and 20
Hz the whole range was divided into two subranges: 0-10 Hz and 10-20 Hz. In the first case
20 decimation was used. In the second case 10 decimation in combination with the Chebyshev
high-pass filtering of order 7 and cut-off frequency of 6 Hz produced a reliable frequency
range between 8 and 18 Hz (80% rule). In both cases the number of frequency lines was set
to largest possible for this data 8192 that resulted in frequency resolution of 0.001221 Hz.
On Figures 16-28 you can see the mode shapes with corresponding frequencies and damping
ratios obtained from winter and summer measurements compared to each other with the help
of modal insurance criteria (MAC, for the definition see Equation 1). It was difficult to clearly
obtain modal frequencies for the winter measurements in the range 4− 6 Hz and that is why
on Figures 17a, 18a, 20a two different variants are presented.

(a) Winter mode 1:
f = 2.74± 0.01Hz,
σ = 2.00± 0.63%

(b) Summer mode 1:
f = 2.02± 0.01,
σ = 1.14± 0.14%

Figure 16: Transversal mode. MAC = 0.6336.
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(a) Winter mode 2/2:
f = 5.14± 0.46Hz,
σ = 1.88± 0.64%
(f = 4.78± 0.03Hz,
σ = 1.79± 0.63%)

(b) Summer mode 2:
f = 4.21± 0.02,
σ = 1.17± 0.48%

Figure 17: Vertical mode. MAC = 0.2138 (0.298).

(a) Winter mode 4/3:
f = 5.46± 0.02Hz,
σ = 1.28± 0.43%
(f = 5.44± 0.02Hz,
σ = 1.63± 0.73%)

(b) Summer mode 3:
f = 4.63± 0.08,
σ = 1.69± 0.79%

Figure 18: Torsion mode. MAC = 0.5783.

(a) Winter mode 6:
f = 6.70± 0.03,
σ = 2.43± 0.51%

(b) Summer mode 4:
f = 5.06± 0.01,
σ = 1.71± 0.18%

Figure 19: Torsion mode in 2 parts around 3 piers. MAC = 0.194.
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(a) Winter mode 3/4:
f = 5.19± 0.49Hz,
σ = 1.78± 0.34%
(f = 5.75± 0.02Hz,
σ = 1.93± 0.31%)

(b) Summer mode 5:
f = 5.38± 0.01,
σ = 1.38± 0.25%

Figure 20: Vertical mode 1− 1− 1− 2. MAC = 0.6296 (0.4576).

(a) Winter mode 5:
f = 6.39± 0.03Hz,
σ = 1.51± 0.37%

(b) Summer mode 6:
f = 5.87± 0.03,
σ = 1.57± 0.47%

Figure 21: Vertical bending-torsion mode, span 4 moves a bit. MAC = 0.7792.

(a) Winter mode 7:
f = 7.41± 0.03,
σ = 1.84± 0.45%

(b) Summer mode 7:
f = 6.83± 0.01,
σ = 1.81± 0.33%

Figure 22: Vertical mode 1− 1− 3. MAC = 0.801.
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(a) Winter mode 8:
f = 7.92± 0.02,
σ = 1.52± 0.35%

(b) Summer mode 8:
f = 7.37± 0.03,
σ = 2.22± 0.36%

Figure 23: Vertical bending-torsion mode 1− 1− 3. MAC = 0.4095.

(a) Winter mode 9:
f = 9.42± 0.05Hz,
σ = 3.00± 0.97%

(b) Summer mode 9:
f = 8.51± 0.05Hz,
σ = 1.36± 0.34%

Figure 24: Vertical bending mode. MAC = 0.9174.

(a) Winter mode 10:
f = 10.50± 0.03Hz,
σ = 1.41± 0.56%

Figure 25: Vertical bending mode 1− 4.
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(a) Winter mode 11:
f = 12.56± 0.24Hz,
σ = 2.95± 0.90%

(b) Summer mode 10:
f = 10.97± 0.13Hz,
σ = 2.40± 0.94%

Figure 26: Vertical bending mode. MAC = 0.9052.

(a) Winter mode 12:
f = 14.12± 0.06Hz,
σ = 1.79± 0.24%

(b) Summer mode 11:
f = 13.11± 0.07Hz,
σ = 1.53± 0.53%

Figure 27: Vertical bending mode. MAC = 0.836.

(a) Summer mode 12:
f = 16.81± 0.34Hz,
σ = 1.50± 0.46%

(b) Summer mode 13:
f = 16.83± 0.15Hz,
σ = 1.69± 0.62%

Figure 28: Vertical bending mode. MAC = 0.06.
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A.3 Results of measurements

Table 1 summarizes the results obtained by ARTeMIS and finite element model built in
LUSAS. As you can see the resonant frequencies for the first 12 mode shapes lie between
2.74 and 12.56 Hz for winter measurement and between 2.02 and 10.97 Hz for summer mea-
surement. The damping ratios for these mode shapes are below 4%.

Table 1: Structural modes obtained from the test and from the FEM model built in LUSAS

FEM FEM mode ARTeMIS (winter, test 1) ARTeMIS (summer) Shape

1
1.97Hz f = 2.74± 0.01Hz, f = 2.02± 0.01Hz, Transversal

σ = 2.00± 0.63% (1) σ = 1.14± 0.14% (1)

2
3.52Hz f = 5.14± 0.46Hz, f = 4.21± 0.02Hz, Vertical

σ = 1.88± 0.64% (2) σ = 1.17± 0.48% (2) bending

3
3.98Hz f = 5.46± 0.02Hz, f = 4.63± 0.08Hz, Torsion

σ = 1.28± 0.43% (4) σ = 1.69± 0.79% (3)

5
4.51Hz f = 5.19± 0.49Hz, f = 5.38± 0.01Hz, Vertical bending

σ = 1.78± 0.34% (3) σ = 1.38± 0.25% (5) 1− 1− 1− 2

6
4.78Hz f = 6.39± 0.03Hz, f = 5.87± 0.03Hz, Vertical bending-

σ = 1.51± 0.37% (5) σ = 1.57± 0.47% (6) torsion

7
5.42Hz f = 6.70± 0.03Hz, f = 5.06± 0.01Hz, Torsion in two

σ = 2.43± 0.51% (6) σ = 1.71± 0.18% (4) parts

8
6.02Hz f = 7.41± 0.03Hz, f = 6.83± 0.01Hz, Vertical bending

σ = 1.84± 0.45% (7) σ = 1.81± 0.33% (7) 1− 1− 3

9
6.22Hz f = 7.92± 0.02Hz, f = 7.37± 0.03Hz, Vertical bending-

σ = 1.52± 0.35% (8) σ = 2.22± 0.36% (8) torsion 1− 1− 3

10
7.60Hz f = 9.42± 0.05Hz, f = 8.51± 0.05Hz, Vertical bending

σ = 3.00± 0.97% (9) σ = 1.36± 0.34% (9) 1− 4

11
f = 10.5± 0.03Hz, could not be Vertical bending

8.43Hz σ = 1.41± 0.56% (10) identified (reduced 1− 4
number of points)

12
9.98Hz f = 12.56± 0.24Hz, f = 10.97± 0.13Hz Vertical bending

σ = 2.95± 0.90% (11) σ = 2.40± 0.94% (10)

Despite the fact that mode shapes are rather stable to the temperature changes described
in the literature on health monitoring (see [3], [12], [11]) it was difficult to obtain a good
correspondence between mode shapes from winter and summer measurements. In order to
find a reasonable explanation of this behavior new measurements are required.

On the other hand, the mode shapes, resonant frequencies and damping ratios from the two
consequent winter measurements were found to be very similar, that shows that these pa-
rameters are insensitive to changes in the loading conditions. Thus, almost all corresponding
MAC values (for definition see Equation 1) are between 0.9102 (first transversal mode) and
0.9981 (first vertical bending mode) excepting MAC value between second torsion mode that
is 0.7686. This small MAC value also shows that the torsion mode shapes are more difficult
to identify than vertical and transversal ones.

18



It should be noted that the resonant frequencies for winter measurement located in the interval
between 4 and 6 Hz were difficult to identify properly and two different results are presented.
On Figure 29 you can see the results of the linear interpolation between resonant frequencies
obtained in winter and summer measurements.

fs

fw
2.74Hz

2.02Hz

5.14Hz5.19Hz

5.38Hz

4.21Hz

12.56Hz

10.97Hz

0

(a) Model 1.

fs

fw
2.74Hz

2.02Hz

4.78Hz

4.21Hz

5.75Hz

5.38Hz

12.56Hz

10.97Hz

0

(b) Model 2.

Figure 29: Winter-summer resonant frequencies dependence.

Both two lines are defined by the equation fw = 0.91fs−0.16Hz and one can see a clear linear
dependence between fs and fw. As you also see from Figure 29 summer and winter mode
shapes have different orderings. There is less number of permutations between mode shapes
in the second model.

A.3.1 Validation of the results obtained by ARTeMIS

Modal Assurance Criteria MAC value was used to find the difference between the mode shapes
obtained by different analytical methods and between mode shapes obtained in different mea-
surements. MAC value is a squared cosine of the angle between two eigenvectors of the linear
system defined from measurements, which are the mode shapes in our case. If two modes
shapes are very similar then the MAC value between them is close to 1, if MAC value is 0,
then the mode shapes are orthogonal.

MAC(ψi, ψj)n =

∣∣(ψi)
T (ψj)n

∣∣2
(ψi)T (ψi)(ψj)T (ψj)

, (1)

where ψi is an eigenvector corresponding to the mode shape i and (ψi)
T denotes its transpose.
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A.3.2 Applications of the results obtained by ARTeMIS

The modal frequencies, damping ratios and mode shapes obtained by ARTeMIS were used
to calibrate the elastic properties of the finite element model which was built with LUCAS
software. The mode shapes obtained in the finite element model and modes found from the
measurements were very similar, however the MAC value criteria was not applied in their
comparison.

Another application of the dynamic results is the possibility to analyze the health condition
of the structure based on changes in resonant frequencies, damping ratios and mode shapes.

A.4 Conclusions

In the appendix the dynamic response of Gruvvägsviadukten bridge in Kiruna has been pre-
sented. Below we emphasize the following results:

• To view signals during the data acquisition process in both time and frequency domain
can help to improve the data quality and consistency and to reduce the data length by
making a reasonable decision on optimization of the recording parameters.

• It is useful to measure temperature (humidity) during data acquisition in order to elim-
inate their effects on the dynamic properties of the structure.

• To obtain actual amplitude of vibration the laser measurements can be performed which
provide more accurate results than double integration of the acceleration data.

• Better way to excite torsion modes is needed.

• The modal analysis of summer measurement provides more clear results that could be
possibly explained by the better choice of reference points, more stationary environmen-
tal conditions during the data acquisition, reduced number of setups or more careful
installation of the measurement equipment.

• More reliable methods for calculation of damping ratios are needed.

• It is necessary to explain a significant difference between mode shapes obtained in winter
and summer measurements.

• Work on algorithms for automatic system identification is needed.
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