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Sammanfattning 

Trafikverket förfogar över närmare 4000 järnvägsbroar i olika skick och ålder runt om i landet. 

Beståndet är i ständigt behov av underhåll och erfordrar kontinuerliga kontroller. Den här rapporten 

är utformad som en skadeutredning på en enkelspårig järnvägsbro söder om Solvarbo i Säter 

kommun. Järnvägsbron är i drift och här passerar över 10 000 tåg/år. Allt från snabbtåg till godståg. 

Bron är av typ balkbro, fritt upplagd över väg. Rapporten är gjord i samråd med företaget Reinertsen 

Sverige AB. 

En utredning av bron utfördes 2013 av Reinertsen Sverige AB i vilken beskrivs att ena landfästet kläms 

mot överbyggnaden till följd av rörelse. De skador som då noterades var att de rörliga lagren var 

kraftigt snedställda, överbyggnaden var i kontakt med grusskifte samt att en avsevärd uppsprickning 

av landfäste hade skett. Skadorna bedömdes påverka konstruktionens funktion och ansågs behöva en 

fortsatt utredning där brons rörelser och skador studeras mera för att kunna ta ställning till framtida 

åtgärder. 

Målet med detta arbete är att analysera hur bron har förändrats sedan upprättandet samt att besvara 

vad som kan ha föranlett förändringarna. Rapporten tas fram som underlag för att kunna ta ställning 

till framtida åtgärder enligt ovanstående. 

För att fastställa hur bron rört sig utfördes en inmätning med en totalstation. Därefter upprättades 

aktualiserade ritningar över bron som sedan jämfördes med befintliga originalritningarna. För att visa 

vad som kan föranlett förflyttningen gjordes en glidningskontroll med olika laster. Utöver det utfördes 

en kartläggning av skador på konstruktionen som sedan utvärderades.  

Jämförelsen visar en kraftig förflyttning av det östra landfästet mot det västra. Rörelsen av landfästet 

har gjort att de båda frontmurarna lutar i vertikalled.  Glidningskontrollen slår fast att det inte 

föreligger risk för glidning av enbart jordtryck men att det föreligger risk för glidning vid belastning av 

tåg samt bromskraft från tåg. På grund av slitage samt bristande underhåll har skador åsamkats på 

konstruktionen. De synliga skador som återfunnits på bron är sprickor, kalkutfällningar, snedställning 

av lager samt korrosion av lager och synlig armering. 

Det som kunde fastställas är hur bron har förflyttat sig i horisontal- och vertikalled och att en orsak till 

det östra landfästets förflyttning är de horisontella krafter som de passerande tågen för med sig. 

Genom att undersöka de skador som uppkommit på bron och jämföra dessa med de krav som 

Trafikverket har på sina broar kunde det fastställas att några av dessa skador beror på bristande 

underhåll. 
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Abstract 

The Swedish Transport Administration manage nearly 4,000 railway bridges in different condition and 

age around the country. These bridges is in constant need of maintenance and requires continuous 

inspections. This thesis is designed as a damage investigation on a single-track railway bridge south of 

Solvarbo in Säter municipality. The railway bridge is in operation and serves over 10,000 trains a year, 

everything from speed trains to freight trains. The bridge is built as a beam bridge, simply supported 

over a road. The report is made in consultation with the company Reinertsen Sweden AB. 

An investigation of the bridge was carried out in 2013 by Reinertsen Sweden AB, which describes that 

the abutments lean onto the superstructure due to motion. The damage noted was that the movable 

bearings are seriously tilted, the superstructure is in contact with the breast wall and several cracks 

were found on the abutment. These damages were considered to affect the function of the structure 

and found needing further investigation to consider possible future actions. 

The objective of this thesis is to analyze how the bridge has changed since it was built and to find 

what may be the underlying causes to these changes. The report is aimed to constitute a foundation 

and a decision basis for further measures. 

To determine how the bridge has moved a surveying with a total station was performed. Thereafter 

updated drawings of the bridge were established and later compared with the existing original 

drawings. To understand why the bridge has moved a sliding control was performed with different 

loads. In addition an inspection of structural damages was carried out and evaluated. 

Comparing the drawings showed a significant displacement of the eastern abutment towards the 

western. The movement of the abutment has made the two bearing walls tilt. The sliding control 

showed that there is no risk of sliding when only earth pressure is considered, but when loads of the 

trains are applied there is a risk of sliding. Wear of the bridge has caused several damages in the 

bridge structure. The visible damages found were cracks, efflorescence, bearing misalignment and 

corrosion of bearings and visible reinforcement. 

What could be determined was that the bridge has moved horizontally and vertically and one reason 

for the movement in the eastern abutment could be the horizontal forces brought by a passing train. 

By examining the damage caused to the bridge and compare them with the requirements of the 

Swedish Transport Administration it could be established that some of these damages have raised 

due to lack of maintenance. 
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Förord 

Detta examensarbete på 15 hp utfördes våren 2014 som den avslutande delen av 

högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och Design med inriktning konstruktion på Kungliga 

Tekniska Högskolan. Rapporten gjordes på uppdrag av Reinertsen Sverige AB. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Henrik Gabrielsson från Reinertsen för vägledning under 

denna period. 

Vi vill även tacka Erick Asenjo för lånet av en totalstation som gjorde detta arbete möjligt att utföra.  

Till sist vill vi tacka vår examinator Sven-Henrik Vidhall och vår handledare Ali Farhang för stöd och 

råd under genomförandet av detta examensarbete. 

 

Stockholm, 9 juni 2014 

 
Carl Nyrén    Daniel Ottosson 
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Symboler och förkortningar 
Romerska och grekiska versaler och gemeners betydelse vid beräkning  

α Skillnad mellan horisontella vinklar (vid glidning, faktor 
1,5 för beräkning av bromslast) 

   Vinkel i inmätningsavsnitt 

𝛿𝑑   Dimensionerande friktion 

𝛿𝑘    Karakteristisk friktion 

Δ   Differens mellan två värden 

ϕ Delvinkel av α vid horisontal inmätning samt vinkel för 
rullagers snedställning 

k   Karakteristisk friktionsvinkel 

𝛾   Tunghet vid glidningsavsnitt, vinkel i inmätningsavsnitt 

𝛾𝐺,𝑔   Partialkoefficient för permanenta geoteknisk last 

𝛾𝐺,𝑘   Partialkoefficient för konstruktionslasten Hk;G 

𝛾𝑄,𝑘   Partialkoefficient för konstruktionslasten Hk;Q 

𝛾𝑀   Partialkoefficient för dimensionering av friktion 

𝛾𝑅𝑑   Partialkoefficient som sätts till 1,0 

η   Vinkel mellan två normaler i horisontalplan 

akt   Aktuell friktionskoefficient 

k   Karakteristisk friktionskoefficient 

d   Dimensionerande friktionskoefficient 

till   Tillåten friktionskoefficient 

K   Standardavvikelse 

θ   Vertikal vinkel för frontmur och stödmur 

 

A   Sektionsarea  

b   Bredd 

𝐹𝑎𝛾 , 𝐹0𝛾   Kraft mot mur från jordtryck 

𝐹𝑎𝑞 , 𝐹0𝑞   Kraft mot mur från överlast 

𝐺𝑣   Egenvikt från överliggande konstruktion 
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𝐺𝑓𝑢𝑛𝑑   Egenvikt från fundament 

𝐺å𝑡𝑒𝑟𝑓   Egenvikt för återfylld jord 

ℎ   Höjd i meter 

H   Horisontell kraft 

HA   Horisontell vinkel vid inmätning 

HL   Horisontell längd vid inmätning 

𝐻𝑗   Horisontallast från aktivt jordtryck 

𝐻𝑘;𝐺   Permanent horisontallast från konstruktionen 

𝐻𝑘;𝑄   Variabel horisontallast från konstruktionen 

I   Avstånd mellan landfästen rätvinkligt mot väg 

J   Avstånd mellan landfästen parallellt med väg 

K   Horisontalt avstånd mellan relationspunkter 

𝐾0   Koefficient för vilojordtryck 

𝐾𝑎   Koefficient för aktivt tryck 

L   Längd 

P   Horisontellt jordtryck från tåglast 

Pt   Tåglast 

𝑞   Last 

Q   Punktlast från tåglast 

R   Resultant från horisontell förflyttning 

𝑅𝑑   Glidmotstånd baserat på friktion eller kohesion 

𝑅𝑝;𝑑   Mothållande jordtryck i form av vilojordtryck  

SD   Inmätt längd vid inmätning 

T   Temperatur 

Tglid   Dimensionerande glidmotstånd 

V   Vertikal last 

VA   Vertikal vinkel vid inmätning 

VL   Vertikal längd vid inmätning 

𝑉′𝑑   Permanent vertikallast vid gynnsam lastsituation 
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Förkortningar 

FIX   Höjdfix-punkt/ -höjd 

R.C.   Rörelsecentrum 

r.u.k   Räls underkant 

r.ö.k   Räls överkant 

STN   Punkt för stationsuppställning av totalstation 

T.S.   Totalstation 

u.k   Underkant 

ö.k.   Överkant 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I dagens samhälle blir det allt viktigare att transporter av både människor och gods ska kunna ske 

snabbt och utan störningar på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Järnvägen anses av många vara en 

lösning för snabba och miljövänliga transporter men för att den ska fungera krävs en stabil 

infrastruktur. En väsentlig del av landets infrastruktur utgörs av broar, en typ av infrastruktur-

konstruktion som även kallas konstbyggnad. Genom tiderna har broar använts för att transportera sig 

över hinder. De finns i olika typer och utföranden baserat på ändamål och förutsättningar.   

Trafikverket har idag närmare 4000 järnvägsbroar att underhålla och förvalta [1]. Minst vart sjätte år 

ska broarna inspekteras av Trafikverket. Broarna underhålls för att de ska vara säkra under sin livstid 

och tillfredsställa de krav som finns [2]. Varje år köper Trafikverket underhållsåtgärder på broar för ca 

700 miljoner kronor [3].  

Det här examensarbetet avser att fortsätta på en skadeutredning som gjorts på en av trafikverkets 

järnvägsbroar av Reinertsen Sverige AB. Rapporten beskriver hur överbyggnaden kläms fast mellan 

landfästena till följd av rörelser samt att flera skador uppkommit. Därav föreslås att en inmätning av 

bron ska utföras för kartlägga vilka rörelser som skett. Den bro som skadeutredningen behandlar 

ligger söder om Solvarbo i Säter kommun och är uppförd 1936. Bron benämns 3500-3432-1 i 

Trafikverkets förvaltningssystem av broar och tunnlar, BaTMan. Den senaste åtgärd som gjorts på 

bron är impregnering av brons frontmur 1990. Sedan dess har inga underhållsmässiga åtgärder 

utförts [4]. I fortsättningen refereras bro 3500-3432-1 som ”järnvägsbron”.  

Under 2013 färdades totalt 10689 tåg över järnvägsbron. De tåg som åker över järnvägen är godståg, 

resandetåg samt övriga tåg enligt bilaga C.3. För sträckan där järnvägsbron finns är största tillåtna 

hastighet 140 km/h för godståg och 160 km/h för persontåg och snabbtåg enligt Bilaga C.2.  

Sammanfattningsvis behöver bron följaktligen mätas in och analyseras noggrannare för att se vilka 

rörelser som finns i konstruktionen, om den har en fortsatt rörelse och vilka krafter som ger upphov 

till rörelsen.  

1.2 Målformulering 
Målet med detta examensarbete är att göra en skadeutredning av järnvägsbron som avser fastställa 

förändringar som skett med konstruktionen sedan upprättandet. I synnerhet avser utredningen kunna 

fastställa förflyttning och fysisk åverkan på konstruktionen samt möjliga orsaker till deras uppkomst. 

Arbetets huvudsakliga uppgift är att besvara 

 ”Hur har bron förändrats sedan upprättandet?” 

 ”Vad kan ha föranlett förändringarna?”  
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För att göra det sattes följande delmål upp 

 Upprätta en referenspunkt  

 Upprätta aktualiserade ritningar och 3D-modell av järnvägsbron 

 Påvisa förändringar mellan inmätta värden och originalvärden 

 Analysera de förändringar som skett 

 Analysera de orsaker som kan ha föranlett förändringarna 

1.3 Syfte 
För att kunna vidta större åtgärder och återställa den fritt upplagda överbyggnadens rörlighet måste 

konstruktionen stå stadigt utan rörelser. Syftet är också att få fram aktualiserade ritningar som kan 

påvisa de förändringar som skett samt att finna möjliga anledningar till varför förändringarna skett. 

Detta ska ligga till grund för framtida åtgärder och utredningar som kommer behöva genomföras för 

att järnvägsbron ska kunna fungera som det är tänkt. Det ska även kunna användas vid framtida 

mätningar på bron för att se om en fortsatt rörelse av konstruktionen sker. 

1.4 Avgränsningar  
Detta examensarbete avhandlar en skadeutredning samt glidningskontroll av en järnvägsbro. 

Rapporten avgränsas till att fysiskt behandla järnvägsbro 3500-3424-1 och teoretiskt brotypen fritt 

upplagd balkbro. Vidare begränsas rapportens skadeutredning till att i första hand behandla brons 

förflyttning och i andra hand behandla de skador som uppkommit.  

Analysen görs utifrån ett teoretiskt perspektiv och jämförs med de ritningar som utarbetats efter 

originalhandlingar och inmätta resultat. Förflyttningen avser att kartlägga det östra landfästets 

rörelse, därför antas det västra landfästet med fast upplag ha stått still. Vidare behandlar denna 

rapport enbart glidning som tänkbar anledning till konstruktionens förflyttning. Laster på bron 

avgränsas till enbart statiska beräkningar och tar ej upp dynamiska effekter. 

Skador på bron begränsas till att behandla de skador som uppkommit med avseende på lager, 

sprickor och avskalningar för betong samt korrosion. 

Vertikala förändringar avgränsas till att landfästena antas vara oförändrade i sidled. Därav mäts och 

beräknas enbart den vertikala förändringen i en riktning. 

Den avvägning som utförs avgränsas till att ta fram plushöjder för grundnivå av landfästen samt väg. 

Den tredimensionella modellering av bron görs enbart från originalritning för att ge en förståelse för 

hur bron är uppbyggd.  
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1.5 Lösningsmetoder 
De metoder som använts för att uppnå målet är följande  
 

 Litteraturstudie av broar från hand- och faktaböcker samt Trafikverkets bronormer 

Utifrån litteraturen gjordes jämförelser med iakttagelser på plats 

 En specifik studie för järnvägsbron med avseende på material utdelat av Reinertsen 

Granskning av vad som gjorts tidigare 

 Upprättande av digitala ritningar och en 3D-modell över bron med hjälp av Auto CAD 

Innefattar granskning av originalritningar, upprättande av dem samt att med 

inmätningsvärden upprätta nya ritningar 

 Inmätning av bron med reflektorlös totalstation  

Inmätningen utfördes i enlighet med Trafikverkets kurs ”Arbete på väg – Grund” 

 Matematisk bearbetning av inmätningsvärden  

De inmätta värdena har bearbetats för att få fram väsentliga och jämförbara värden. 

Beräkningarna gjordes i Excel 

 Glidningsberäkning  

Glidning beräknades med stöd av gällande normer från Trafikverket med erhållna 

värden från originalritningar, inmätning samt lastnedräkning 

 

1.6 Nulägesbeskrivning 
Företaget som examensarbetet bedrevs för heter Reinertsen Sverige AB. Reinertsen grundades 1946 i 

Norge av ingenjör Arne R. Reinertsen. År 1990 startade Reinertsen ett kontor i Sverige och arbetade 

till en början helt med brokonstruktioner. Företaget har sedan dess expanderat och har idag ca 400 

anställda i Sverige [5]. 

Företaget är ett privatägt familjeföretag och arbetar med flera tekniska discipliner som olja och gas, 

infrastruktur, samhällsplanering, bygg, industri, miljö, energi, besiktning och rådgivning [6]. 

Reinertsen Sverige ingår i Reinertsen AS som är en av nordens största konsult- och 

entreprenadföretag. Koncernen omsatte 2012 ca 3,6 miljarder norska kronor och har ca 2400 

anställda. Reinertsen Sverige omsatte 2012 ca 296 miljoner kronor [7]. 

Reinertsen har fem kontor i Sverige belägna i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Malmö, 

Stenungsund och Luleå. Företaget finns i länderna Norge, Sverige, Polen och Ryssland [8]. 
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2 Faktainsamling 
I det följande stycke avses frågan om hur nödvändig information för att lösa uppgiften samlats in. Det 

är i huvudsak två källor som använts för att kunna genomföra uppgiften. Den första är BaTMan som 

gett oss information om originalhandlingar för bron samt den inmätning som gjordes där de aktuella 

värdena samlades in för att kunna jämföras med originalvärdena. Vi har även tagit del av en 

skaderapport som tidigare gjorts på bron av Reinertsen. För att förklara de olika metoderna vi använt 

samt vad den inhämtade fakta ger, följer en förklaring av dem nedan. 

2.1 Definitioner 
Detta avsnitt klargör definitioner av termer som används i rapporten, de förklaras för att göra det 

enklare att följa med i rapportens resonemang samt ge en tydligare bild av vad som utförts. I figur 1 

visas de olika beståndsdelarna för en balkbro. 

Balkbro 

En balkbro är som namnet avslöjar en bro som är uppbyggd med balkar som bärverk. De primära 

balkarna förläggs i längsgående led med trafiken och utförs med spännvidder mellan ca 5-200 meter. 

För kortare broar byggs balkarna som element av betong, stål eller trä. För längre broar från ca 20 

meter använder man sig av ett balksystem medan lite kortare broar byggs som plattbroar. Balkbroar 

kan byggas i ett eller flera fack beroende på längd och utförande [9].  

 

Figur 1 Schematisk bild av en balkbros beståndsdelar 

Överbyggnad 

En överbyggnad är den del av bron som tar upp krafter från trafiken. Överbyggnaden består utav 

brobana, primärkonstruktion, sekundärkonstruktion, särskilda förband och lager. ”Med primär- eller 

huvudkonstruktion avses det bärverk som tar upp krafterna i brons huvudriktning.” [10]. 
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”Sekundärkonstruktioner är de kompletterande konstruktioner som behövs för att föra över 

trafiklaster till primärkonstruktionen” [10]. 

Underbyggnad 

Underbyggnaden är de konstruktioner som för ner lasten från överbyggnaden till fast mark. Den 

består i vanliga fall av mellanstöd och landfästen [10]. 

Landfäste 

Landfästen är en underbyggnad i form av ändstöd. Det utgör oftast även ett stöd för bankar till den 

väg eller järnväg som ansluter till bron. Landfästet delas i sin tur in i frontmur, vingmur, bottenplatta 

och grusskifte enligt figur 1 [10]. 

Stödmur 

En stödmur är en mur som har i uppgift att hålla emot jordtryck [11]. 

Lager 

Ett lager återfinns mellan över- och underbyggnad. Ett lagers främsta funktion är att förhindra att 

deformationer i överbyggnaden inte sprider stora moment och krafter ner till underbyggnaden. Det 

finns olika lager och man delar upp dem i fast och rörligt. Det rörliga lagret tillåter förflyttningar och 

vinkeländringar medan fasta lagret endast tillåter vinkeländringar.  [12]  

I denna rapport granskas det rörliga lagret som är ett rullager av stål. Ett rullager är uppdelat av en 

övre och en undre lagerplatta, rulle, styrlinjal och styrlist. [13] 

Totalstation 

En totalstation är ett instrument som används i mätningar för byggprojekt eller lantmäteri. 

Totalstationen, även kallat elektronisk takymeter, är ett instrument som fungerar som en elektronisk 

teodolit som även kan mäta längder [14]. 

2.2 Ritningsgranskning - BaTMan 
För att underhålla och förvalta broar använder sig Trafikverket sig av förvaltningssystemet Bridge and 

Tunnel Management förkortat BaTMan. Det är ett hjälpverktyg som innehåller dokumentation om 

Trafikverkets broar och handböcker vilka underlättar arbetet under förvaltningsskedet. [15]  

Järnvägsbron ligger söder om Solvarbo i Säter kommun och är byggd 1936. Den är en del av bandel 

333 Avesta/Krylbo – Borlänge. Bron är en fritt upplagd balkbro för enkelspårig järnvägstrafik med en 

spännvidd på 13,6 m över Sätervägen. Bron har en total konstruktionslängd på 14,1 m och en bredd 

på 4,8m.  

Originalritningarna på bron, 61.8–61.11, är från byggnadsåret 1936 och är handritade. Ritningarna 

har inte uppdaterats för dagens teknologi utan återfinns inskannade handritningar i PDF-format, se 

figur 2 och 3 [16]. De ritningar som granskats är nedanstående med följande innehåll observerat för 

analys. Se bilaga A1-A4.  
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1. 61.8: Plan över bron, tvärsektion vinkelrätt mot vägen 

Ritningen innehåller information om: 

 Avstånd mellan landfästena rätvinkligt väg är 8000 mm, brons spårmitt har ett 

förhållande till vägmitt om 40,20 grader. 

 Höjder finns angivna som plushöjder där grunden ska stå på +38,47, färdig mark för 

väg +40,27 och r.ö.k. ska återfinnas på +45,70  

 I tvärsektionen utläses överbyggnadens sträckning vara 13600 mm och att det ska 

vara 1800 mm mellan grund och färdig mark väg samt 4000 mm mellan färdig mark 

väg och u.k. överbyggnad. 

 Markförhållanden: fin skiktad sand, max grundpåkänning = 2,2 kg/cm2. 

 Gällande bestämmelser: ”Normalbestämmelser för leverans och provning av cement 

samt byggnadsverk av betong och arm. Betong” samt ”Normalbestämmelser för 

järnkonstruktioner till byggnadsverk”. 

 Betongytor mot fyllning ska täckas med asfaltmastix eller liknande material. 

 I alla synliga hörn inläggs trekantlist. 

 Fyllning bakom landfästen ska göras med dränerande material ex. grus, denna ska 

sättas i förbindelse med avlopp under vägbanan. 

 Trafiklast: Tågbelastning Typ A. 

 Lutning på samtliga slänter = 1:1,5 och släntbeklädnad av torv. 

2. 61.9: Plan över landfäste, sektion av båda landfästena samt stödmur med armering 

Ritningen innehåller information om: 

 Planen över landfäste visar totala längd, placering och bredd av bottenplattan samt 

överbyggnadens placering från spårmitt. Planen visar även lagrensplacering på 

lagerpallen. 

 Sektionen av båda landfästena visar avstånd till färdig mark samt tjocklek på 

bottenplattan. 

 Armeringsritningar på båda landfästena samt stödmur. Dessa anger dimension samt 

centrumavstånd. Armeringsjärnstyp är St.44 (d.v.s. slätarmering med en sträckgräns 

på 44 kg/cm2). 

3. 61.10: Tvärsektion av brobanan, längdsektion vid spårmitt, detalj av räcke och fog 

Ritningen innehåller information om: 

 Tvärsektionen visar uppbyggnaden av överbyggnaden.  4 DIP 85-balkar återfinns 

direkt under spår och utanför dem finns en INP 60-balk på vardera sida. Balkarna 

omges av betong som är armerad i tvärled med 10 c/c 200 och i längsled, kantbalkar 

3 16. Betongen är upptill formad till ett tråg vari ballast fyllts och sedan slipers och 

räl placeras. Tråget förses med 3 cm skyddsbetong samt isoleras. 

 Räcke av stål återfinns på båda sidor och fästs i kantbalkarna med förankringsbyglar. 
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4. 61.11: Detaljer av de olika lagren fast och rörligt i bron  

Ritningen innehåller information om: 

 Dimensionerna för lagren samt två olika typer av fasta lager och två typer av rörliga 

lager. Antal lager för konstruktionen anges även och information om specialstål 

lagren är uppförda i. 

 

 
Figur 2 Handritad plan från ritning 61.8, hämtad från BaTMan 

 
 

 
Figur 3 Handritad tvärsektion från ritning 61.8, hämtad från BaTMan 
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2.3 Inmätning och skadeinventering  
Inmätning och okulärbesiktning av bron utfördes den 23 april 2014. På grund av rörelser i brons 

konstruktion behövdes en noggrannare inmätning göras enligt tidigare inspektion för att jämföra 

originalupprättandet med de inmätta värdena. Tanken med inmätningen var att upprätta en 

referenspunkt för bron. Detta gick inte att upprätta då ingen känd planpunkt fanns tillgänglig i närhet 

till bron (se bilaga C.1). Dock fanns en känd planpunkt på en annan bro söder om järnvägsbron men 

punkten var på överbyggnaden av denna och det hade krävts en avstängning av körfältet för att utgå 

ifrån den vilket inte kunde utföras. Däremot fanns en fixpunkt under vägbron som kunde användas 

för höjdmätning (se bilaga C.1-C.2). 

Utförandet av inmätningen gjordes med en reflektorlös totalstation som ställdes upp på 4 olika fasta 

stations-punkter vilket redovisas i figur 4. Den första uppställningen (STN1) var i sydvästlig riktning 

från bron, där inmätning gjordes mot hörnen av det ostliga landfästets frontmur och stödmur samt 

hörnen av det västliga landfästets vingmur. Mätningar gjordes i horisontalplan samt för högsta och 

lägsta punkt på hörnen. 

 

Figur 4 Uppställningsplatser för Totalstationer samt de punkter som mättes in 

Därefter flyttades totalstationen nordöst om bron (STN2). Där mättes endast hörnen av brons 

frontmurar i horisontalplan. Eftersom mätvärdena som erhölls var motstridiga mot tidigare mätning 

upprättades en ny uppställning (STN3) för att jämföra om mätningen var korrekt eller ej. Denna 

mätning upprättades söder om den tidigare. Från STN3 mättes avstånden och vinkeln mellan 

landfästenas hörn i horisontalplan samt högsta och lägsta punk. De mätningar som gjordes 

bekräftade att inmätningen från STN2 var felaktiga då liknande värden som för första mätningen 

erhölls. Från denna punkt mättes avståndet till en fast punkt (P2) på det västra landfästet för att 

använda senare vid inmätning till en fixpunkt. Därefter flyttades stationen norr om järnvägsbron igen 

(STN 4) för att göra en ny mätning mellan brons hörn från ungefär samma punkt som STN2 samt 

mätning av motsvarande punkter från inmätning 1. Totalstationen flyttades sedan söder om bron till 



14 
 

(STN5) för att mäta på den tidigare fasta punkten (P2) som mättes från STN 3 till fixpunkt 9810 så 

erforderlig data kunde inhämtas för avvägningen enligt figur 5.  

De data som samlades in innehåll avstånd, horisontell- och vertikalvinkel. Dessa är sammanställda 

enligt bilaga B.1. Resultaten av inmätningarna redovisas i kap 5.3. 

 

 

Figur 5 Höjdavvägning till järvägsbron från den kända höjdfixen 9810 

Vid plats åskådades flera skador på järnvägsbron och dess landfästen. Dessa skador har framkommit 

under en längre tid. Förflyttningar av konstruktionen kunde även observeras och mätas. De skador 

och mätningar som dokumenterades på plats beskrivs i kapitel 4.6. 

2.4 Reinertsens skadeutredning 
Skadeutredningen som ligger till grund för den här rapporten beskriver hur brons rörelser gjort att 

överbyggnaden kläms mellan landfästena. De skador som noterats är att de rörliga lagren är kraftigt 

snedställda, överbyggnaden är i kontakt med grusskifte samt uppsprickning av landfäste. Skadorna 

bedömdes påverka konstruktionens funktion och nästa steg är att göra en inmätning så att en 

referenspunkt finns för fortsatta inmätningar av konstruktionens rörelser. När konstruktionen antas 

stå stadigt utan rörelse kan större åtgärder tas vid för att återställa den fritt upplagda överbyggnadens 

rörlighet. Vilket skulle innebära ett utbyte samt förflyttning av grusskifte och upplagsanordning på 

överbyggnad. [17]  



15 
 

2.5 Markförhållanden 
På originalritningarna inhämtade från BaTMan står det att det ligger fint skiktad sand under 

bottenplattan [16]. Det inhämtade faktauttaget från BaTMan beskriver motstridigt att 

markförhållandet är av morän [4]. För att fastställa det rådande markförhållandet vid bron 

kontrollerades detta med Sveriges geologiska undersökning SGU [18]. Enligt SGU består marken utav 

postglacialt sand – grus och överensstämmer således med ritningen.   
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3 Teoretisk referensram  
Följande avsnitt syftar till att visa vilka beräkningsmodeller som använts för att lösa uppgiften samt 

analysera hur konstruktionen är utförd för att få en djupare förståelse för brons förutsättningar. 

3.1 Brons konstruktion 
Järnvägsbron är en balkbro och består av överbyggnad och underbyggnad. Den kallas balkbro 

eftersom den bärande funktionen i överbyggnaden utgörs av balkar vanligtvis av stål eller betong. 

Den här järnvägsbrons överbyggnad vilar på 4 så kallade DIP 85-balkar som har tvärsnittsmått om 300 

x 850 mm och är utformade av stål likt ett romerskt I. I ytterkant är bron försedd med två ytterligare 

balkar som kallas för INP 60 (215 x 600). De här balktyperna används inte idag utan har ersatts av IPE-

balkar och HE-balkar. Balkarna är ingjutna i betong vilken sen utgör själva plattan för bron som 

järnvägsballast, slipers och spår är placerade på. Armeringen i denna bro är av typ St.44 som är en 

slätarmering  

För att ta ner lasten från överbyggnaden vilar stålbalkarna på lager i varsin ände. Dessa lager är av 

specialstål som klarar mycket höga ansträngningar eftersom lasten från tåg är mycket hög. Varje balk 

har således två lager där alla på ena upplagssidan är fasta, d.v.s. att de inte kan förflytta sig. På den 

andra upplagssidan finns rörliga lager, där ska det ges utrymme för överbyggnadens behov till rörelse 

då olika krafter får den att expandera eller dra ihop sig. Teoretiskt kan det fasta lagret ta upp både 

vertikala och horisontella krafter medan det rörliga lagret endast kan ta upp vertikala krafter. Detta 

gäller för denna typ av rullager med en enkel rulle mellan två plattor. Rullager kan t.ex. även utföras 

momentstyva. Förutom krafter från trafiklaster påverkas överbyggnaden av bland annat 

temperaturgradient, olika temperaturer och jordtryck. 

Lagren är sedan fästa på de stöd som kallas underbyggnaden. Överbyggnaden är placerad i en vinkel 

av 40,2° mellan de två stöden. Underbyggnaden för järnvägsbron består av två landfästen utförda i 

armerad betong. De avser ta ner kraften från överbyggnaden ner till fast mark och håller emot 

bakomvarande jordtryck. Landfästena är utformade med en massiv rektangulär bottenplatta som ska 

ge en stabil grund och fördela ut lasten som tas ner från den frontmur som sträcker sig från plattan 

upp ur marken till överbyggnaden. Frontmuren håller även emot ett bakomvarande jordtryck 

tillsammans med en vingmur som är vinklad i 90° ut från frontmurens ena kant. Frontmurens andra 

kant möts av en stödmur placerad som en förlängd mothållande mur för den jordbank som avtar med 

en fallande höjd om 1:1,5. Landfästet avslutas upptill med ett grusskift som är beläget mellan jord 

och överbyggnad. 

Vid upprättandet av bron dimensionerades den för Trafiklast BV Typ A 1931/1938 vilket innefattar en 

tillhörande axellast på 200kN och en sträcklast på 85kN/m. 

3.2 Beräkningsmodeller 
Lastberäkning 

Lastberäkningen som utförts på bron är gjord genom att summera egentyngderna som uppkommer 

av brons geometri.  Konstruktionsdelarnas sektionsarea multiplicerats med tungheten för dess 

material och summeras sedan. 
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Från överbyggnaden erhålls på så vis en karakteristisk linjelast längs spår av den summerade 

egentyngden. För att fastställa hur mycket last som fördelas till vardera landfäste beräknas linjelasten 

enligt modellen fritt upplagd balk så att stödreaktioner erhålls. 

Den last som sedan används i glidningsberäkningen antas sprida sig från överbyggnaden genom hela 

frontmuren och fördelas därför längs frontmurens längd. Denna last multipliceras med bredden en 

meter för att få en punktlast som angriper i spårmitt. Lasten representeras av vertikalkraften Gv och 

visas i figur 13. 

Glidningsberäkning 

På samma sätt som för lastberäkningen fås karakteristiska laster ut genom att titta på konstruktionens 

geometri och multiplicera materialets tunghet med sektionsarean.  

De jordtryck som uppkommer mot front- och stödmur är beräknade från en kil som antas trycka mot 

murarna. Kilen utgör den geometri och sektionsarea som multipliceras med tungheten av jorden för 

att få ut lasten från jordtrycket. Utöver den har även en överlast antagits som kommer från 

ovanvarande krafter. De överlaster som har antagits är från ballast och lastmodell tågtyp SW/2.  

För att få den största horisontella kraften har en bromskraft antagits. Den lastmodell som använts är 

av typ SW/2.  

Inmätningsberäkning 

Beräkningarna från inmätningen är utförda med trigonometriska formler för att få ut väsentliga 

vinklar och sträckor. Värdena är inmätta två gånger och ett medelvärde har tagits ut från dem för att 

minska mätfel som kan uppkomma vid inmätningen. Med medelvärde menas i beräkningarna det 

viktade värdet för olika mätresultat av samma mätning.  

För att få en relation mellan landfästena används den kortaste sträckan (K) mellan två relations-

punkter (L1 och L2) för respektive frontmurs hörn. Sträckan är uppmätt fyra gånger från olika 

oberoende uppställningar av totalstationen. För att få ett mått på hur mycket värdena avviker från 

medelvärdet har en standardavvikelse som visar noggrannheten i mätningarna beräknats.  

Vid flera beräkningar används Δ för att påvisa skillnaden mellan två värden. Skillnaden är den 

förändring som har beräknats dels jämfört mellan olika inmätta värden och dels mellan inmätta 

värden och originalvärden. 
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4 Genomförande 
Följande avsnitt behandlar tillvägagångssättet för det arbete som utförts. Det beskriver hur data har 

bearbetats för att fastställa resultat som sedan kan analyseras. 

Genomförandet följer den tänkta ordningen av arbetets gång 

1. Originalritningar ritas i Auto CAD 

2. 3D-modell uppförs i Auto CAD  

3. Beräkning av inmätta resultat  

4. Upprätta ritningar av befintlig bro 

5. Beräkning av glidning 

6. Skador och observationer 

4.1 Originalritningar  
De originalritningar som finns på bron återskapades digitalt i Auto CAD för att få bättre underlag vid 

inmätningen och för att senare kunna påvisa de förändringar som skett. Ritningarna används även 

som underlag till 3D-modelleringen av järnvägsbron och finns redovisat i bilagorna A.1-A.5. 

4.2 3D-modell  
Utgående ifrån de originalritningar som finns på järnvägsbron har en enklare 3D-modell skapats i 

Auto CAD för att visualisera brons konstruktion i ett tredimensionellt perspektiv. Modellen redovisas i 

Resultat & Analys 5.2. 

4.3 Beräkning av inmätta värden 
För att få en bild av hur bron står idag gjordes inmätningar för att beräkna horisontell förflyttning av 

landfästena, vertikal lutning av front- och stödmur, vinkeländring för rullager samt en avvägning av 

höjder. Genomförandet av respektive del redovisas nedan. 

4.3.1 Horisontella förändringar 

Inmätningar med Totalstation gjordes för att fastställa brons förflyttning i horisontalled. Med olika 

mätvärden och beräkningar togs nya värden fram för hur landfästena rört sig i förhållande till 

varandra. Detta avsnitt delas in i två delar där första delen består av flera mätningar som är 

riktningslösa och oberoende av varandra. Detta avsnitt avser att mäta det kortaste avståndet mellan 

frontmurarnas hörn, avståndet K. Den andra delen är utförd från två mätningar som är beroende av 

samma utgångspunkt. Den utgångspunkt som antagits är att det västra landfästet inte förändrats från 

originalutförandet. Genom det antagandet kan relationen bestämmas mellan landfästena samt 

riktning och förflyttning. 

Del 1 Relationsinmätning från samma utgångspunkt 

Vid uppställningen av TS för STN1 och STN4 genomfördes flera inmätningar till de fasta hörnkanter på 

frontmur, stödmur och vingmur på respektive landfäste enligt figur 4. Det gjordes för att få en relation 

mellan landfästena, dels till varandra idag och dels tills hur de enligt originalritningarna är placerade. 

Beräkningarna görs för att få en resultant med riktning av den förflyttning som skett. För att följa 

beräkningar se bilaga B.3.  
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Hörnen på landfästena är gjutna med trekantslist om 30 mm vilket gör att de beräkningar som gjorts 

använder sig av ett fiktivt hörn enligt figur 6.  

 

Figur 6 Förklarande bild över korrektion och fiktivt hörn 

Korrektioner har gjorts på vissa uträkningar då landfästenas hörn inte är 90⁰ utan har två hörn på 45⁰. 

Korrektionen görs genom att dels förlänga inmätta längder längs landfästet (K) med 30 mm samt 

vinkla upp den inmätta längden med korrektionsvinkeln Vkorr. 

Mätningarna är gjorda i ett horisontalplan för den uppställda TS för att få rätt avstånd mellan inmätt 

punkt och station. Detta för att få jämförbara horisontella längder över landfästenas relation. Vid 

inmätning av avståndet till punkterna V1 och P1 var det inte möjligt att få ut en horisontell längd 

eftersom de punkterna befann sig under mark för stationens horisontalplan. Därav har punkterna V1 

och P1 en beräknad horisontell längd (HL) som är det projicerade avståndet från den inmätta längden 

(SD) på vårt horisontella inmätningsplan. Den är beräknad utifrån den vertikala vinkeln (VA) mellan 

Zenit och punkten enligt ekvation 1, se figur 7.  

 

  HL = 𝑆𝐷 sin 𝑉𝐴  [1.1]  

 

 

Figur 7 Beräkning av horisontell och vertikal längd 
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Inmätning från STN1 mot det fasta landfästet gav längderna STN1-V1 (B) och STN1-L2 (C). Utifrån 

längderna skapas en triangel där vinkeln mellan dem (a) är känd genom deltat av de horisontella 

vinklar (HA) som TS angett. Triangeln försluts sedan med sträckan V1-L2 (K) vilken sedan beräknas 

genom cosinussatsen, ekvation 1.2, se figur 8.  

 

  𝐾2 = 𝐵2 + 𝐶2 − 2𝐵𝐶 cos 𝛼        [1.2] 

 

Med hjälp av sinussatsen, ekvation 3, fås även vinklarna b och g ut enligt ekvation 1.3 

 

sin 𝛼

𝑎
=

𝑠𝑖𝑛𝛽

𝑏
=

𝑠𝑖𝑛𝛾

𝑐
   [1.3]  

 

För att få en normal från planet beräknades ett rätvinkligt avstånd (D) från STN1 till det fasta 

landfästet genom att använda b-vinkeln och längden på C som hypotenusa i en rätvinklig triangel. 

Det beräknas förenklat från cosinussatsen enligt Pythagoras sats, ekvation 1.4, se figur 8. 

 

𝐴2 = 𝐵2 + 𝐶2   [1.4]  

 

Den inre vinkeln, ϕ, är vinkeln mellan en inmätt punkt och normalen D. Denna beräknas genom att ta 

skillnaden mellan en rät vinkel och den motsatta vinkeln. Genom sinus för vinkeln, ϕ, erhålls katetern 

D och genom cosinus för vinkeln erhålls katetern E, avståndet från V1 till ytans normal. Avståndet F 

representerar sedan skillnaden mellan K och E. Det görs för att senare få ut en relationsvinkel mellan 

de beräknade normalerna för respektive landfäste. 
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Figur 8 Schematisk bild över döpta sträckor för beräkning av längder 

 

På samma sätt mättes en triangel in mot det östra landfästet från samma plats, STN1. På så vis var 

tanken att med dessa två trianglar kunna få fram de avstånd som kan jämföras med original-

ritningarna. Det mått som är direkt jämförbart från planritningen är avståndet mellan landfästena 

som är rätvinkligt från vägen, 8000 mm enligt ritning A.1. De två trianglarna som upprättats jämförs i 

vinkel och längd enligt nedan. 

 

Figur 9 Schematisk bild för beräkning av avstånd mellan landfästena i I och J riktning 
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Figur 10 Schematisk bild för beräkning av avstånd mellan landfästena i I och J riktning 

Vinkeln mellan planens normaler, η, beräknas för att se om den är rätvinklig eller om konstruktionen 

har vridit sig. Detta görs genom att summera de berörda inre vinklarna i trianglarna och vinkeln dem 

emellan (a; L2-L1).  

Skillnaden från en rät vinkel och vinkeln η benämns η och antas vara vinkeländringen mellan 

landfästena. För att få avstånden mellan landfästena vid dess hörn rätas avståndet D upp med vinkeln 

η och bildar det rätvinkliga avståndet D-I mellan landfästena. För att få jämförbara rätvinkliga 

sträckor beräknas avstånden enligt figur 9 och 10. Beräkningarna kan följas i bilaga B.3. 

På samma sätt upprättades trianglar från STN4 för att beräkna de motsvarande sträckor och vinklar 

enligt figur 4 och tidigare text. Det gjordes för att kunna jämföra dem med varandra och med 

originalritning. Skillnaderna mellan dessa benämns I och J. Med medelvärdet från skillnaderna I 

och J från STN1 och STN4 beräknas en skillnad från originalvärdet vilket ger en resultant och riktning 

av förflyttningen. 

De nya värdena för sträckorna I och J (se figur 9) beräknades och redovisas i bilaga. A.6. För att 

jämföra värdena med del 2 av den horisontala inmätningen beräknas avståndet K som hypotenusan i 

en rätvinklig triangel som bildas tillsammans med sträckorna I och J. Sträckan J korrigeras med 60 mm 

för de två hörnen eftersom inmätning av K i del 2 syftar till frontmurens faktiska hörn.   

För att få ut vinkeländringen av relationen mellan landfästena summerades skillnaderna, , för 

relationsvinklarna av de båda inmätningarna.  
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Del 2 Riktningslös relation mellan landfästen 

Totalt användes fyra uppställningspunkter med TS för att fastställa avståndet mellan landfästenas 

hörn. De inmätta punkterna benämns L1 (östra landfästet) och L2 (västra landfästet). Dessa mättes 

från STN (station) 1, 2, 3 och 4. Varje mätning gjordes två gånger för att ge ett mer precist värde. De 

horisontella längderna uppmättes när totalstationen var i 90 från zenit, alltså i horisontalplan. Dessa 

värden tillsammans med vinkeln mellan dem användes i ekvation 1.2 (cosinussatsen) för att få fram 

avstånden mellan landfästena. För att följa beräkningar se bilaga B.2. 

För uppmätta värden av sträckan K mellan frontmurarna beräknades medellängder och 

standardavvikelse för sträckan. Inmätning från STN2 gav ett motstridigt resultat från de övriga och när 

granskningen utfördes för endast kvalitativa mätningarna valdes denna bort och det beräknades ett 

nytt medelavstånd och en ny standardavvikelse för att få ett mer exakt resultat.  

Standardavvikelserna är beräknade enligt ekvation 1.5 där K representerar det inmätta värdet, Kmedel 

medelvärdet, i dess index och n antal mätningar. 

 

𝜎𝑘 = √
∑(𝐾𝑖−𝐾𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙)2

𝑛
  [1.5]  

 

4.3.2 Vertikala förändringar 

På båda landfästena genomfördes inmätningar för att kunna se om det rört sig i vertikalled. Genom 

att mäta in en övre och en undre punkt på varsitt hörn av frontmuren samt hörnet på stödmuren 

direkt vid skarven till frontmuren kunde de vertikala förskjutningarna beräknas. Den linje som sedan 

kan dras mellan två inmätta punkter i vertikalled används för att finna vinkeln från vertikalplanet. För 

att linjen ska vara lodrät krävs att punkterna är belägna direkt i vertikalt förhållande till varandra. Det 

vill säga att punkterna antar samma vertikalplan längs frontmurens sträckning. De skillnader som 

uppstår från det teoretiska vertikalplanet är den vinkeländring som har beräknats. Se bilaga B.4. 

Inmätning gjordes från en fast stationspunkt, för det östra landfästet från STN1 och det västra STN4 

se figur 4. Den lägsta mätbara och högsta mätbara punkten mättes in för respektive hörn. Värden för 

den horisontell vinkel (HA), vertikal vinkel (VA) och den uppmätta längden (SD) registrerades från 

totalstationen. 

Konstruktionen antas inte ha en vinkelförändring i sidled. Den undre punkten antas vara oförändrad 

och skillnaden till den övre punkten kan på så vis fastställas som förskjutning i normal riktning från ett 

vertikalplan parallellt landfästet sträckning som skär den undre punkten. Utifrån erhållna värden av 

inmätningen beräknades de horisontella längderna genom ekvation 1.1 samt de vertikala längderna 

med ekvation 2.2 mellan inmätt punkt och station. För att få det horisontella avståndet (K) mellan de 

inmätta punkterna beräknades vinkeln a som är skillnaden mellan de horisontella vinklarna. Därefter 

kunde avståndet beräknas genom ekvation 1.2 (cosinussatsen) med hjälp av de horisontella 

längderna. Därefter beräknades en total vertikal längd (VLtot) mellan punkterna genom att summera 

de båda delsträckorna för VL till stationens horisontalplan.  Med beräknade värden för K och VLtot 
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kunde vinkeln ϴ beräknas enligt ekvation 2.1, som är vinkeländringen från lägsta till högsta punkten 

från det teoretiska vertikalplanet.  

 

𝜃 = 𝑡𝑎𝑛−1(
𝐾

𝑉𝐿𝑡𝑜𝑡
)   [2.1]  

 

Vertikala längder VL beräknas med hjälp av ekvation 2.2 med cosinus för den inmätta vertikala vinkeln 

(VA). 

 

 𝑉𝐿 = 𝑆𝐷 cos 𝑉𝐴  [2.2]  

 

4.3.3 Avvägning  

En avvägning utfördes för att kunna jämföra plushöjderna som är utsatta på originalritningarna samt 

undersöka huruvida marken förhåller sig till landfästena idag. Följande stycke behandlar hur 

genomförande och beräkningar från denna inmätning är utförda. För att följa beräkningar se bilaga 

B.5 där även inmätta värden är bifogade. 

Enligt originalritningarna är vägen under järnvägsbron belägen på en plushöjd av 40,27 m. Ingen 

referens till varifrån plushöjden är avsedd ifrån är återgiven i originalritningarna och antogs vara 

lokala plushöjder för den tiden. För att jämföra med idag inhämtades information från lantmäteriet 

om en höjdfix-punkt som fanns belägen på en närliggande vägbro (se bilaga C.2). Höjdfixen är en 

ståldubb som är fastgjuten i vägbrons landfäste. Plushöjden för denna höjdfix är 155,642 m enligt 

höjdsystemet RH 2000 som är ett nationellt höjdsystem. Eftersom värden kommer från två olika 

höjdsystem där det lokala systemet saknar referenspunkt går de inte att jämföra.  

Avvägningen utfördes genom att mäta avstånd och riktning till höjdfixen 9810. Från STN3 mättes 

avstånd och vinkel till den fasta punkten (P2) sedan mättes högsta-, horisontella- och lägsta punkt in 

på de båda frontmurarnas hörn L1 och L2 för att kunna fastställa de nuvarande höjderna. Därefter 

flyttades TS till en stationspunkt (STN5) och därifrån mättes avstånd och riktning till den fasta 

punkten på järnvägsbron (P2) och till fixpunkt 9810. Se figur 5. 

Beräkningsgången är utförd enligt följande. Skillnaderna i höjd mellan de inmätta punkterna 

beräknades genom en rätvinklig triangel där den inmätta sträckan mellan punkterna (SD) är 

hypotenusan och den beräknade vinkeln VA används för att få ut den motstående katetern som nu 

representerar den vertikala längden (VL) och skillnaden i höjdled. VL beräknas enligt ekvation 2.2. 

Med de uträknade vertikala längdskillnaderna kunde sedan plushöjder bestämmas för samtliga 

inmätta punkter genom att addera dem efter varandra. 

Samtliga värden är inmätta två gånger och ett medelvärde har tagits för att eliminera större fel i 

mätningarna.  
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4.3.4 Vinkeländring för rullager  

För att få ett mått på hur mycket överbyggnaden har rört sig i förhållande till underbyggnaden 

beräknas vinkeländringen av det rörliga rullagret. Beräkningen av vinkeländring utgår från att 

styrlinjalen ska stå vertikalt vid rådande årsmedeltemperatur för platsen där bron är belägen. Den här 

mätningen är begränsad till en horisontal förflyttning längs överbyggnadens sträckning vid underkant 

DIP-balk. De inmätta värdena är mätta för hand med gradskiva och kan således inte anses exakta men 

tillräckligt noggranna för att påvisa ett acceptabelt resultat av den förflyttning som skett.  

 

Figur 11 Modell för beräkning av vinkeländring 

Nedan följer den beräkningsgång som lett fram till resultaten. Värden för respektive del i 

beräkningarna redovisas i bilaga B.6. Två inmätningar av vinkeln mellan styrlinjalens lod och 

nuvarande position gjordes och ett medelvärde togs fram från dem. 

Därefter gjordes en beräkning av den sträcka som lagret rullat vilket motsvarar summan av den längd 

som respektive lagerplatta förskjutits från rörelsecentrum (RC). Följaktligen är förskjutningen mellan 

överbyggnad och underbyggnad summan av förflyttad sträcka längs övre- samt undre lagerplatta, se 

figur 11. 

Delsträckorna för de båda lagerplattorna (S) beräknas genom bågen i cirkelsektorn från ekvation 4.1 

med den inmätta vinkeln (φ) och radien (r). Den sammanlagda förflyttningen blir sedan 2 S. 

 

   𝑆 =
φ°

360
∗ 2𝜋𝑟   [4.1]  

 

För att se hur sträckan 2 S förhåller sig till det elastiska spelrum (A) som enligt originalritningarna ska 

uppgå till 40 mm beräknas deltat (Δ2S-A) för dessa sträckor. Ett komposantvärde (I) beräknades sedan 
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rätvinkligt väg för att kunna jämföras med den horisontella förflyttningen av landfästet som inmätts, 

beräkningen utfördes med cosinus för vinkeln. 

För att få en uppskattning om vilken tänkbar påverkan den omgivande temperaturen kan ha på 

överbyggnadens förskjutning beräknades förlängningen av temperaturförändringar genom ekvation 

4.2.  

∆𝐿 = 𝛼𝑇 ∗ 𝐿 ∗ ∆𝑇  [4.2]  

  

T är den linjära utvidgningskoefficienten för samverkanskonstruktion (T = 1 * 10-5/°C). 

Temperaturmax (Tmax) och temperaturmin (Tmin) sätts till 35°C respektive -45°C för Säter kommun 

[19]. Årsmedeltemperaturen i Solvarbo (Tmedel) är 5°C [20] och medeltemperaturen i april då 

inmätning skedde (Tinm) är 3°C [21]. Lagret antas vara uppfört så att det vid rådande medeltemperatur 

befinner sig i sin normalposition enligt originalritning eftersom inget annat angivits. För att få T, som 

är temperaturskillnaden från medeltemperaturen, subtraheras medeltemperaturen från Tmax, Tmin och 

Tinm. Som längd (L) för överbyggnaden antas spännvidden 13600 mm. 

4.4 Upprättande av ritningar över brons befintliga skick 
Inmätningen gjordes på stödmur, vingmur, frontmur och relationen mellan landfästena för att få en 

precisare bild av verkligheten. De värden som införskaffades i fält granskades, behandlades och 

beräknades enligt tidigare avsnitt. Med detta material upprättades ritningar i Auto CAD på hur bron 

ser ut idag se bilaga A.5-A.9. Dessa jämfördes sedan med de ritningar som låg till grund för 

upprättandet av bron.  

4.5 Beräkning av glidning 
Tidigare har bärförmågan konstaterats tillräcklig för bron. För att komplettera detta och komma fram 

till vad som kan ha föranlett brons förflyttning utfördes en glidningskontroll. Detta för att komma 

fram till om horisontal- och vertikalkrafter från bron och omgivande ytor gjort att landfäste och 

stödmur förflyttats. Det gjordes för att se om konstruktionen klarar av dagens dimensioneringskrav då 

inmätta värden vid platsbesök användes samt information från ritningarna att det ligger fint skiktad 

sand under bottenplattan. Detta utfördes i enlighet med Trafikverkets tekniska krav för 

geokonstruktioner (TK Geo 11) samt Bärighetsberäkning av järnvägsbroar (BVS 583.11). Dessa 

beräkningar är gjorda med antagandet att grundvattennivån ligger under konstruktionen. Därför tas 

ej grundvattnets påverkan med vid beräkning av jordens egentyngd. Återfyllnad av jord finns på båda 

sidorna av murarna där sidan under bron har en mindre höjd och bestäms som ett mothållande 

vilojordtryck. Den andra sidan är återfylld till samma höjd som konstruktionen och bestäms till ett 

aktivt jordtryck som verkar på murarna. En allmän överlast på 2 kN/m2 antas [22] för frontmurs- och 

stödmursberäkningar där ingen specifik last definieras. Överlasten är definierad för frontmurens 

baksida som last från tågets tyngd. Det görs för att tågets tyngd ger upphov till en stor kraftpåverkan 

på konstruktionen i ett ofördelaktigt läge. På samma sätt definieras ballasten som en överlast med 

negativ inverkan på konstruktionen.  
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Beräkning av glidning med avseende på TK Geo 11 

Genom ekvation 5.2 riktas vertikala krafter till horisontella krafter och bildar ett glidmotstånd (Rd) 

som är baserat på kohesionen eller friktionen i marken. Glidmotståndet tillsammans med ett 

mothållande vilojordtryck (RP,d) jämförs därefter med de horisontella krafter som uppkommer av ett 

aktivt jordtryck (Hj) samt permanenta och variabla horisontallaster på konstruktionen (Hk,G resp. Hk,Q) i 

ekvation 5.1. Samtliga horisontella laster multipliceras med respektive partialkoefficient (). De 

mothållande krafterna är gynnsamma och får därför en partialkoefficient på 1,0. 

Detta utfördes på både stödmur och frontmur. Antaganden som gjorts är att jordarten under 

bottenplattan består av sand medan den återfyllda jorden är grus samt att grundvattennivån antas 

ligga under jämförda nivåer [23]. För att jämföra värsta fallet antas minsta vertikala kraftpåverkan 

med största horisontella kraftpåverkan. 

 

𝛾𝐺,𝑔 ∗ 𝐻𝑗 + 𝛾𝐺,𝑘 ∗ 𝐻𝑘;𝐺 +  𝛾𝑄,𝑘 ∗ 𝐻𝑘;𝑄  ≤  𝑅𝑑 + 𝑅𝑝;𝑑 [5.1]  

    

Den summerade vertikalkraften (V’d) beräknas enligt ekvation 5.3 som en permanent last vid 

gynnsam lastsituation. De krafter som tas i beaktning är egenvikt för överliggande konstruktion (Gv), 

egenvikt från fundament (Gfund) samt egenvikt för återfylld jord (Gåterf). (tan 𝛿d) beräknas enligt 

ekvation 5.4 där (𝛿d) är den dimensionerande friktionen och beräknas med antagandet att plattan är 

platsgjuten [23]. 

 

𝑅𝑑 = 𝑉′𝑑 ∗ 𝑡𝑎𝑛𝛿𝑑  [5.2]  

 

 𝑉′𝑑 =  𝐺𝑣 + 𝐺𝑓𝑢𝑛𝑑 + 𝐺å𝑡𝑒𝑟𝑓   [5.3]  



k är fyllningens karakteristiska friktionsvinkel, k. Denna vinkel bestämdes för sand till 35⁰ [24].  

 

  𝑡𝑎𝑛𝛿𝑑 = 𝑡𝑎𝑛𝛿𝑘/𝛾𝑀  [5.4]  

Där 𝛾𝑚 = 1,3       

  

För stödmuren ströks termerna Gv, Hk;G, och Hk;Q ur ekvation 5.1 och 5.3. Detta för att stödmuren ej 

har en överliggande konstruktion samt avgränsas till att inte ha en variabel- och permanent 

horisontallast på konstruktionen. Se figur 12 för de krafter som verkar på stödmuren. 

V’d beräknades då genom att summera de vertikala krafterna av egenvikt från 

fundamentet, 𝛾𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔 = 24𝑘𝑁/𝑚3 , och för återfylld jord, 𝛾𝑔𝑟𝑢𝑠 = 19𝑘𝑁/𝑚3 [25]. Detta gjordes 

genom att titta på en sektion från ritning A.7 och beräkna sektionsareorna samt anta en meters bredd 

för att få en punktlast. V’d summerades och beräknades med tan d enligt ekvation 5.2. 
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För att beräkna det mothållande vilojordtrycket Rp;d användes ekvation 5.5 samt ekvation 5.6 som 

hämtats från Byggformler och tabeller [24].  Värdet för jordtryckskoefficientens (K0) sattes till 0,40 för 

grus [24]. Med uppmätt höjd (h) från avvägningen mellan väg och underkant överbyggnad kunde 

höjden fastställas för vilojordtrycket. För att beräkna kraften från vilojordtrycket (F0) som verkar på 

konstruktionen används egentyngden för grus (grus). Den kraft som uppkommer av överlast (F0q) 

beräknas med samma höjd och jordtryckskoefficient samt med aktuell överlast (q). Ekvation 5.5 och 

5.6 summerades och resulterades i en kraft Rp;d.  

 

 

  𝐹0𝛾 = 𝐾0 ∗ 
𝛾ℎ2

2
  [ 5.5]  

 

  𝐹0𝑞 = 𝐾𝑜 ∗ 𝑞 ∗ ℎ  [5.6]  

 

För att beräkna horisontallasten för aktivt jordtryck, Hj, användes ekvation 5.7 och 5.8 [23]. Värde för 

Ka bestämdes till 0,25 för grus [24]. För att beräkna kraften från det aktiva jordtrycket (Fa) som verkar 

på konstruktionen används egentyngden för grus (grus). Den kraft som uppkommer av överlast (Faq) 

beräknas med samma jordtryckskoefficient samt med aktuell överlast (q). Sedan beräknades det 

aktiva jordtrycket från summan av ekvation 5.7 och 5.8 med murens fulla höjd (h). 

 

  𝐹𝑎𝛾 = 𝐾𝑎 ∗  
𝛾ℎ2

2
  [5.7]  

 

  𝐹𝑎𝑞 = 𝐾𝑎 ∗ 𝑞 ∗ ℎ  [5.8]  

 

För ekvation 5.1 bestämdes att 𝛾𝐺,𝑔 = 1.1 ∗ 𝛾𝑑  samt att säkerhetsklass 3 ger  𝛾𝑑 = 1,0 [23]. 

Geokonstruktioner som påverkas av järnvägstrafik dimensioneras för säkerhetsklass 3. Rd och Rp;d är 

bägge gynnsamma vilket ger partialkoefficient 1,0 [23]. Krafterna summerades och jämfördes enlig 

ekvation 5.1. En säkerhet beräknades som kvoten mellan R-faktorerna och H-faktorn för att se hur 

många gånger större mothållande kraften är (se bilaga B.8.1-B.8.2 ). 
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Figur 12 De olika laster som verkar på stödmuren 

För frontmuren ströks termerna Hk;G, och Hk;Q ur ekvation 5.1. Detta för att se om den kan glida om 

man bortser från en variabel- och permanent horisontallast på konstruktionen. 

Beräkningsgången för frontmuren är densamma som för stödmuren med undantaget Gv som 

beräknades till en punktlast från överliggande konstruktion som angriper i spårmitt (se bilaga B.7 för 

beräkning). För att se de krafter som verkar på frontmuren se figur 15. Sektionsareorna för respektive 

del av överbyggnaden tas från ritning A.2 och multiplicerades med dess tunghet. Detta gav en 

linjelast som fördelades över konstruktionslängden på 13,6m och som sedan dividerades med 

bredden på frontmuren 7,4m för att lasten antogs fördelas över hela frontmuren, se figur 13 och 14. 

För att få en punktlast beräknades kraften för en meters bredd som angriper i spårmitt. Last för 

räcken bestämdes till 0,25kN/m [26]. Resterande delar av överbyggnadens tyngder bestämdes och 

multiplicerades med respektive area från sektion. De tungheter som användes var 𝛾𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔 =
24𝑘𝑁

𝑚3 ,

𝛾𝑠𝑡å𝑙 =
77𝑘𝑁

𝑚3 , 𝛾𝑠𝑝𝑟ä𝑛𝑔𝑠𝑡𝑒𝑛 =
18𝑘𝑁

𝑚3  [27]. 

 

Figur 13 Lastfördelning från överbyggnad                   Figur 14 Lastspridning i frontmur 
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V’d summerades enligt ekvation 5.3 och beräknades med tan 𝛿d enligt ekvation 5.2 som gav Rd. 

Vilojordtrycket Rp;d är samma som tidigare uträkning för stödmursberäkningen då höjden ej ändrats 

för denna. Som överlast väljs den uppmätta ballasten.  

Det aktiva jordtrycket beräknades med frontmurens höjd enligt ekvation 5.7 och 5.8 och fick ett 

resulterande värde Hj. Enligt ekvation 5.1 och de partialkoefficienter som tidigare beskrivs beräknades 

det slutliga resultatet och jämfördes. Säkerheten beräknades även här (se bilaga B.8.4-B.8.5).  

Beräkning av glidning med partialkoefficientmetoden avseende på BVS 583.11 

Det krav som finns enligt denna standard är att den horisontella kraften dividerat med den vertikala 

kraften ger upphov till den aktuella friktionskoefficienten akt ska vara mindre eller lika med den 

dimensionerande friktionskoefficienten d. Antaganden för denna beräkning är densamma som ovan 

med utgångspunkt att den horisontella kraften ska vara så stor som möjligt och vertikala så liten som 

möjligt för att påvisa glidningsrisk. Detta enligt ekvation 5.9. 

 

𝜇𝑎𝑘𝑡 =
𝐻

𝑉
   [5.9]  

 

Det finns en metod med tillåtna påkänningar där akt ska vara mindre eller lika med till. Där till 

bestäms till 0,4 för fin sand [25]. Denna bortses då beräkningen avser att påvisa skillnaden mellan 

makt och d.  

Den dimensionerande friktionskoefficienten bestäms genom ekvation 5.10 där k kan antas vara tan 

k då konstruktionen troligen har platsgjutits. k är densamma som jordens friktionsvinkel. För att 

bestämma d bestäms Rd=1,0 samt m=1,1 [25]. 

 

  𝜇𝑑 =
𝑡𝑎𝑛𝜙𝑘

𝛾𝑅𝑑∗𝛾𝑚
   [5.10]  

 

De vertikala krafterna i denna beräkning är desamma som tidigare alltså V’d.  

Först beräknades som i tidigare stycke de horisontella och vertikala krafterna på frontmur och 

stödmur (se bilaga B.8.6 respektive B.8.3). Sedan beräknades en glidningskontroll med avseende på 

bromskraft från tågmodell SW/2 som ger upphov till en tåglast genom ekvation 5.11. Kraften som 

verkar mot ett vertikalt plan är 30kN/m på en höjd av 7,1m som är mätt från underkant bottenplatta 

till rälsens underkant. Där a-värdet bestämdes till 1,5 [25]. 

 

𝐻𝑏𝑟 = 𝑞 ∗ 𝛼 ∗ ℎ  [5.11]  

 

Denna kraft adderat med det aktiva jordtrycket samt överlast subtraherat med det passiva jordtrycket 

gav en horisontell last och beräknades sedan med ekvation 5.9 (se bilaga B.8.7) och jämfördes med 

d. 
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För att se det horisontella jordtrycket som överlasten av ett tåg ger beräknades detta enligt ekvation 

5.12. Tåglasten SW/2 ger en last på 150 kN/m verkande på en höjd av h+2,25 m (benämns här höv), 

där h är 7,1m enligt tidigare. Där kraften multiplicerades med koefficienten för aktivt jordtryck 

Ka=0,25 [25].  

 

  𝐻ö𝑣 = 𝐾𝑎 ∗  𝑝𝑡 ∗ ℎö𝑣  [5.12]  

 

Denna kraft adderades med det aktiva jordtrycket och subtraherades med det passiva jordtrycket för 

att få ut den horisontella kraften och beräknades sedan enligt ekvation 5.9 (se bilaga B.8.8) och 

jämfördes med d. 

Det sista som gjordes var att addera bromskraften samt överlastens kraft med det aktiva jordtrycket 

för att sedan subtrahera det passiva jordtrycket, detta för att få ut den största horisontella lasten. 

Detta beräknades med ekvation 5.9 och jämfördes med d (se bilaga B.8.9). Säkerheten beräknades 

även på dessa beräkningar. 

 

Figur 15 de olika laster som verkar på frontmuren 
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4.6 Skador & Observationer  
Följande text behandlar de skador och observationer som anmärkts vid platsbesök.  

Sprickor finns på båda landfästena där det västra landfästet har färre och mindre. På det östra 

landfästet finns sprickor i grusskiftet. På det sydöstra landfästets frontmur syns missfärgningar under 

ett krackelerat parti som förgrenar sig ner från lagerpallen. Detta förmodas vara kalkutfällningar där 

vatten tagit sig igenom sprickor i konstruktionen och fört med sig kalk från betongen se figur 16. 

Betongen går väldigt lätt sönder på dessa delar där mindre betongsjok släppte från landfästet vid 

enbart lätt knackning med tumstock. 

 

Figur 16 Kalkutfällningar ur sprickor, överbyggnad i kontakt med grusskiftet samt snedställning frontmur och stödmur 

På båda landfästena har betongen på vissa delar avskalats så pass att det täckande betongskiktet 

lossnat och blottar den ingjutna armeringen. Armeringen har korroderat kraftigt och på den östra 

stödmuren har det gått så långt att vegetation har kommit i kontakt med armeringen, se figur 17.  De 

fasta- och rörliga lagren av stål har korroderat kraftigt samt att de rörliga lagren har snedställts 

avsevärt, se figur 18.  

                

Figur 17 Korrosion av armering                     Figur 18 Snedställning samt korrosion av rörligt lager 
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På överbyggnadens nordöstra kant syntes stora avskalningar av betong. På flera stålbalkar syntes hack 

i balkfläns och korrosion på undersidan. Det syntes även små vertikala sprickor i betongen som 

omsluter balkarna. 

Förskjutning av brons östra stödmur och frontmur uppmättes till 50 mm i överkant och 0 mm i 

underkant, se figur 16. Samma skillnad mellan brons västra stödmur och frontmur uppmättes till 25 

mm i överkant och 0 mm i underkant.  

Vid det fasta upplaget uppmättes en distans på 40 mm mellan grusskifte och överbyggnad och för det 

rörliga upplaget var grusskifte och överbyggnad i direkt kontakt med varandra. 

Det som kontrollerades vid platsbesöket var hur mycket extra ballast som lagts på överbyggnaden 

eftersom den antogs vara förändrad från originalritningarna. Mätningen gjordes för att se om detta 

kan ha föranlett till flytten på konstruktionen. Det uppmätta värdet var 100 mm extra från 

originalritningen. 

 

 

Figur 19 Större spricka på det östra landfästet, sprickan uppmättes till 3 mm 
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5 Resultat  & Analys 
Följande avsnitt behandlar resultat och analys för det genomförande som presenterats i föregående 
kapitel.  

5.1 Originalritningar 
Redovisas i bilaga A1-A4 

5.2 3D-modell 

 

Figur 20 Visualisering av järnvägsbron i ett tredimensionellt perspektiv 

5.3 Inmätning  

5.3.1 Horisontellt resultat  

De följande resultaten kommer från beräkningar enligt del 1 av de horisontella inmätningarna (avsnitt 

4.3.1). Den summerade skillnaden för relationsvinkeln uppgår till 1,33° vilket pekar på en vridning 
i konstruktionen. De två inmätningarna som utfördes från varsin sida av bron pekar båda på en 
förskjutning i samma riktning. Det resultat vi fick utifrån vår inmätning på järnvägsbron i horisontalled 
redovisas i tabell 1-3.  
 

Relation  Inmätning 1 Originalritning Förflyttning 

Avstånd längs väg (J) 3814,8 mm  4024,1 mm  -209,23 mm 
Avstånd rätvinkligt väg (I) 7959,9 mm  8000,0 mm -40,14 mm 

Tabell 1 Landfästenas relation till varandra jämfört med originalritningarna med avseende på inmätning 1 

Relation  Inmätning 4 Originalritning Förflyttning 

Avstånd längs väg (J) 3817,3 mm  4024,1 mm  -206,72 mm 
Avstånd rätvinkligt väg (I) 7959,9 mm  8000,0 mm -40,14 mm 

Tabell 2 Landfästenas relation till varandra jämfört med originalritningarna med avseende på inmätning 4 
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Relation  Medelvärde Originalritning Förflyttning 

Avstånd längs väg (J) 3816,1 mm  4024,1 mm  -207,98 mm 
Avstånd rätvinkligt väg (I) 7959,9 mm  8000,0 mm -40,14 mm 
Tabell 3 Landfästenas relation till varandra jämfört med originalritningarna med avseende på medelvärde av inmätning 1 

och inmätning 4 

Det östra landfästets rörelseresultant beräknades utifrån medelvärdet av ovanstående resultat. Det 

som har hänt utifrån mätvärdena är att det rörliga landfästet har förflyttat sig -40,14 mm rätvinkligt 

väg och -207,98 mm längs med vägen. Med dessa värden beräknades en resultant på -211,815 mm 

med en vinkel på 10,9 utifrån det östra landfästets sträckning. De negativa värdena och vinkeln visar 

på en förflyttning av det östra landfästet mot det västra då sträckorna idag är kortare och vinkeln 

pekar snett mot det västra landfästet. Sträckan K som sedan beräknats från medelvärdena av I och J 

uppgår till 8853,4 mm vilket nedan jämförs med resultaten för sträckan K enligt del 2.  

I tabell 4 redovisas resultaten från del 2 (avsnitt 4.3.1) för sträcka K mellan fronturarnas hörn.  

Station  Inmätt värde för sträckan K 

1 8841,15 mm  
2 8800,15 mm  
3 8836,71 mm 
4 8821,47 mm 

Tabell 4 Avstånd mellan landfästenas kant med avseende på olika stationspunkter 

I tabell 5 redovisas de medelvärden som beräknats från inmätningarna. Den första redovisar 

medelvärdet för samtliga inmätningar medan den andra visar de kvalitativa inmätningar då inmätning 

2 ansågs vara ett felaktigt värde och ströks. Utan värde för inmätning 2 halveras standardavvikelsen 

och ger ett godtagbart resultat.  

Inmätning Medelvärde för K Standardavvikelse (k) 

1, 2, 3, 4 (samtliga mätningar) 8824,9 mm  16,012 mm  
1, 3, 4 (kvalitativa mätningar) 8833,1 mm  8,427 mm 

Tabell 5 Medelvärden för inmätningarna med standardavvikelse för samtliga värden samt för kvalitativa värden 

Den tidigare skadeutredningen som utfördes av Reinertsen pekade på att det var 8839 mm mellan 
landfästenas hörn, det värde som uppmättes var 8833,1 mm. 
 
Jämförelsen för sträcka K för del 1 och del 2 görs med de erhållna värdena 8853,4 mm respektive 
8833,1 mm. Skillnaden för sträckorna är 20,3 mm. 

5.3.2 Resultat av vertikal inmätning 

Sex hörn av frontmur och stödmur mättes in för att fastställa deras vertikala lutning. Lutningen 

representeras av θ och är angiven positiv för lutning in mot väg. K är avståndet mellan punkterna i 

horisontalled. Resultaten presenteras i tabell 6. 

Hörn Position K Θ 

L1 Östra frontmuren (Norr) 6,74 mm  -0,09° 
L2 Västra frontmuren (Syd) 24,82 mm -0,34° 
L3 Östra frontmuren (Syd) 8,65 mm 0,12° 
L4 Östra stödmuren (Norr) 27,03 mm 0,38° 
L6 Västra frontmuren (Norr) 26,52 mm -0,35° 
L7 Västra stödmuren (Syd) 49,89 mm 0,66° 

Tabell 6 Skillnaden och vinkeln mellan övre och undre delen av frontmur respektive stödmur 
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Resultatet visar att samtliga hörn lutar. Stödmurarna lutar in mot väg och att de lutar förhållandevis 

mer än frontmurarna. Frontmurarna har en negativ lutning, d.v.s. lutar ifrån vägen med undantag för 

L3. Den västra frontmuren, fasta upplagssidan, lutar i storleksordningen 3 gånger så mycket som den 

östra, rörliga upplagssidan. Den västra stödmuren i storleksordningen dubbelt så mycket som den 

östra stödmuren. 

5.3.3 Resultat av Avvägning 

Då det inte gick att hitta vilket referenssystem som användes för originalritningarna användes det 

referenssystem och den höjdpunkt som återfanns i området genom korrespondens med 

Lantmäteriet. En fixpunkt på en vägbro i närheten med känd höjd enligt RH2000 kunde användas. 

Med fixpunktens värde, +155,642, kunde det bestämmas nya plushöjder samt relativa höjder för bron 

utifrån detta referenssystem. De inmätta resultaten presenteras i tabell 7. 

Beräknade höjder Beräknade värden Originalritning 

Medelvärde för plushöjd väg +151,166 m +40,27 m 
Plushöjd för grundnivå Östra landfästet  +149,529 m +38,47 m 
Plushöjd för grundnivå Västra landfästet +149,448 m +38,47 m  
Östra landfästets höjd mellan grundnivå och väg 1,636 m 1,8 m 
Västra landfästets höjd mellan grundnivå och väg 1,718 m 1,8 m 

Tabell 7 Resultat av avvägningen med höjdsystemet RH 2000 jämfört med höjdsystemet vid upprättandet av bron 

Resultaten för plushöjderna vid grundnivå utgick från samma referens se avvägning i avsnitt 4.3.3. Det 

som kan noteras är skillnaden på dessa som är 81 mm. Från att färdig mark för väg är 1,8 m över 

brons grundnivå på originalritningarna har vägen idag ett avsevärt mindre förhållande till grundnivån. 

5.3.4 Vinkeländring för rullager 

Vid platsbesök kunde det fastställas att de rörliga lagren är kraftigt snedställa från normalt läge. Det 

kunde sedan fastställas till 26° lutning mot grusskiftet. De inmätta värdena är mätta för hand med 

gradskiva och kan således inte anses exakta men tillräckligt noggranna för att påvisa ett acceptabelt 

resultat av den vinkeländring som skett. Den beräknade förskjutningen uppgår till 54,5 mm vilket är 

14,5 mm mer än det utrymme som det ska finnas tillgång för överbyggnaden att expandera i, se figur 

21. Detta innebär att överbyggnaden enligt resultatet inte bara är i kontakt med grusskiftet utan även 

har tryckt in grusskiftet 14,5 mm. Således uppstår tryckspänningar vilket skulle kunna förklara 

uppsprickningen mellan landfäste och grusskifte, detta syns tydligt i figur 19. En komposant av 

förskjutningen i riktning rätvinkligt väg beräknades till 35,2 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21 Förflyttning av rörligt lager 
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Den omgivande temperaturens påverkan har beräknats till 4,1 mm förlängning vid max-temperatur 

och -6,1 mm förlängning vid min-temperatur. Den förlängning som beräknats vid tillfället av 

inmätningen, den 23 april, uppgår till -0,3 mm.  

Eftersom inmätningen gjordes i april och den då rådande månadsmedeltemperaturen var lägre än 

årsmedeltemperaturen bör överbyggnaden ha antagit en negativ förlängning. Samtidigt har ett 

kallare klimat omgivit bron under vinterhalvåret vilket innebär att den fördröjning av uppvärmningen 

som sker av värmetrögheten i betong också skulle gett ett lägre värde än vad som antagits. 

Förlängningen vid inmätningstillfället skulle således sannolikt vara av negativ karaktär och större än 

den som beräknats.  

Osäkerheten om huruvida rullagret verkligen monterats enligt ritning för rådande års-

medeltemperatur ska tas i beaktning för en säkrare bedömning. De uppmätta 26° kan trots det antas 

vara ett något lågt närmevärde för hur lagret förhåller sig till årsmedeltemperaturen i dagsläget då 

differensen mellan års- och månadsmedeltemperatur vid inmätningen inte skiljer sig mer än 2°C. Hur 

som helst kommer temperaturförändringarnas påverkan på förlängningen av bron inte i närheten av 

de uppmätta 54,5 mm som överbyggnaden beräknats förskjutits. 

5.4 Resultat av beräkningar av glidning 
För att hitta en faktor till varför landfästet kan ha rört sig så utfördes glidberäkning på stödmur och 

frontmur. Först redovisas resultaten av de laster som verkar på konstruktionen i tabell 8 och 9. 

Karakteristiska laster för stödmur  

Benämning Karakteristisk last (kN) Ekvation Koefficient (-) 
V’d = Vmin 234,88 5.3 - 
Rd 126,51 5.2 1,0 
RP,d 11,48 5.5, 5.6 1,0 

Hj 67,45 5.7, 5.8 1,1 

Hmax 55,97 H - 
Tabell 8 Resultat av karakteristiska laster för stödmur 

Karakteristiska laster för frontmur 

Benämning Karakteristisk last (kN) Ekvation Koefficient (-) 
V’d = Vmin 511,44 5.3 - 
Rd 275,47 5.2 1,0 
RP,d 11,48 5.5, 5.6 1,0 

Hj 127,90 5.7, 5.8 𝛾𝐺,𝑔 = 1,1 

Hmax 116,41 H - 

Inverkan av bromslast från tåg 
Hbr 319,50 h  - 

Hmax,br 435,91 H - 

Inverkan av överlast från tåg 
Höv 350,63 h Ka - 

Hmax,öv 467,04 H - 

Kombination av broms- och överlast från tåg 
Hmax,komb 786,54 H - 

Tabell 9 Resultat av karakteristiska laster för frontmur 
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Resultat av glidningskontroll för stödmuren enligt TK Geo 11. visas i tabell 10. 

Resultat av glidningsberäkning för stödmur 

Kontrollformel 𝛾𝐺,𝑔 ∗ 𝐻𝑗 + 𝛾𝐺,𝑘 ∗  𝐻𝑘;𝐺 +  𝛾𝑄,𝑘 ∗ 𝐻𝑘;𝑄  ≤  𝑅𝑑 + 𝑅𝑝;𝑑 

Uträknat värde 74,197 kN < 137,995 kN 

Säkerhet 1,86 

Tabell 10 Resultat av glidningskontroll enligt TK Geo 11 

Glidberäkningen resulterade i att vilojordtrycket och glidmotståndet var större än det aktiva 

jordtrycket. Detta påvisar att det inte föreligger en risk för glidning i stödmuren och att stödmuren 

inte har rört sig på grund av denna faktor. Det som även ses är att det finns en säkerhet för 

stödmuren på 1,77 gånger för att den ska kunna röra sig. 

Tabell 11 visar resultatet för glidningsberäkning med avseende på frontmuren enligt TK Geo 11. 
 

Resultat av glidningsberäkning för frontmur 

Kontrollformel 𝛾𝐺,𝑔 ∗ 𝐻𝑗 + 𝛾𝐺,𝑘 ∗  𝐻𝑘;𝐺 +  𝛾𝑄,𝑘 ∗ 𝐻𝑘;𝑄  ≤  𝑅𝑑 + 𝑅𝑝;𝑑 

Uträknat värde 140,689 kN < 286,957 kN 

Säkerhet 2,04 

Tabell 11 Resultat av glidningskontroll enligt TK Geo 11 

Resultatet på frontmursberäkningen visade att frontmuren kan stå emot det aktiva jordtrycket och att 

den kontroll som utfördes klarar sig. Säkerheten för frontmuren är 2,04 gånger det aktiva jordtrycket. 

Resultat av beräkningar enligt BVS 583.11 

Tabell 12 visar den beräknade dimensionerande friktionskoefficienten d som är det högsta tillåtna 

värdet för att glidning inte ska kunna ske. 

Friktionskoefficient 

k 35° Friktionsvinkel 

m 1,1 Partialkoefficient 

d 0,637 Ekvation 5.9 

Tabell 12 Resultat av glidningskontroll enligt BVS 583.11 

Tabell 13 visar resultatet för glidningskontroll av stödmur med enbart jordtryck som horisontallast 
 

Resultat av glidningsberäkning för stödmur 

Kontrollformel 𝐻

𝑉
= 𝜇𝑎𝑘𝑡  ≤  𝜇𝑑 

Uträknat värde 0,238 < 0,637 

Säkerhet 2,671 

Tabell 13 Resultat av glidningskontroll enligt BVS 583.11 
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Resultatet visar att kvoten mellan horisontella och vertikala krafter är mindre än den 

dimensionerande friktionskoefficienten och det föreligger således ingen glidningsrisk för stödmuren.  

Tabell 14 visar resultatet för glidningskontroll av frontmur med enbart jordtryck som horisontallast 
 

Resultat av glidningsberäkning för frontmur 

Kontrollformel 𝐻

𝑉
= 𝜇𝑎𝑘𝑡  ≤  𝜇𝑑 

Uträknat värde 0,23 < 0,637 

Säkerhet 2,797 

Tabell 14 Resultat av glidningskontroll enligt BVS 583.11 

Tabellen visar att kvoten mellan horisontell och vertikal kraft är mindre än den dimensionerande 

friktionskoefficienten och det föreligger ingen risk för glidning på frontmuren.  

Tabell 15 visar resultatet för glidningsberäkning av frontmur med inverkan av bromskraft från tåg. 

Resultat av glidningsberäkning för frontmur 

Kontrollformel 𝐻

𝑉
= 𝜇𝑎𝑘𝑡  ≤  𝜇𝑑 

Uträknat värde 0,85 > 0,637 

Säkerhet 0,747 

Tabell 15 Resultat av glidningskontroll enligt BVS 583.11 

Detta resultat visar på kvoten mellan horisontell och vertikal kraft då en horisontell bromskraft 

uppkommer från tågtyp SW/2. Då kvoten är större än den dimensionerande friktionskoefficienten 

finns en risk för glidning med en säkerhet på 0,747. Här är kvoten större än den tillåtna 

friktionskoefficienten. 

Tabell 16 visar resultatet för glidningskontroll av frontmur med en horisontell överlast från tåg. 

Resultat av glidningsberäkning för frontmur 

Kontrollformel 𝐻

𝑉
= 𝜇𝑎𝑘𝑡  ≤  𝜇𝑑 

Uträknat värde 0,883 > 0,637 

Säkerhet 0,721 

Tabell 16 Resultat av glidningskontroll enligt BVS 583.11 

Resultatet visar på att det finns risk för glidning vid en överIast av tåglast SW/2 då kvoten är större än 

den dimensionerande friktionskoefficienten. Denna beräkning har bortsett från den vertikala kraft 

som tåget ger upphov till för att påvisa större risk för glidning. Även här är kvoten större än den 

tillåtna friktionskoefficienten. 

Tabell 17 visar resultatet för glidningskontroll av frontmur med kombinerad inverkan av bromskraft 

från tåg samt horisontell överlast från tåg. 
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Resultat av glidningsberäkning för frontmur 

Kontrollformel 𝐻

𝑉
= 𝜇𝑎𝑘𝑡  ≤  𝜇𝑑 

Uträknat värde 1,51 > 0,637 

Säkerhet 0,422 

Tabell 17 Resultat av glidningskontroll enligt BVS 583.11 

Denna uträkning är gjort för att påvisa den största horisontella kraften jämfört med den minsta 

vertikala kraften. Därför har bromskraft samt överlast från tåglast typ SW/2 använts. Resultatet visar 

att säkerheten mot glidning är 0,422 vilket ger en stor risk för glidning. 

5.5 Analys av skador och trafikverkets krav på underhåll 
Trafikverket har krav på underhåll av deras broar. Kraven återfinns i ”TK brounderhåll” och senaste 

utgåvan ”VVK brounderhåll”. Dessa innehåller ”tekniska krav vid dimensionering och utformning av 

avhjälpande brounderhåll samt tekniska krav för förebyggande brounderhåll” [28]. Flera punkter i 

dessa krav har ej efterhållits då trafikverket ska utföra en inspektion minst vart sjätte år på en bro. De 

skador som syntes på plats antas ha funnits där mer än 6 år med tanke på omfattningen av dem.  

De skador som undersökts och ska åtgärdas utifrån normerna är följande. 

 Armering som korroderar ska vara fri från korrosion i enlighet med VVK Brounderhåll 2010 

avsnitt D.1.2 [28]. 

 Balkunderkant i överbyggnad ska vara fri från korrosion i enlighet med VVK brounderhåll 

2010 avsnitt E.1.1 [28]. 

 Sprickor finns på flera ställen av konstruktionens olika betongdelar. Den störst mättes upp till 

3 mm. Enligt VVK brounderhåll avsnitt 2.9 (3) får sprickor i en betongkonstruktion inte ha en 

sprickbredd större än 0,5 mm [28]. 
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6 Diskussion 
Den inmätning och de värden som tagits fram ger en tydligare bild av hur bron ser ut idag än de 

tidigare mätningar och undersökningar som gjorts. Men eftersom bron analyseras utifrån de ritningar 

som gjordes för upprättandet av bron 1936 och det inte finns kompletterande ritningar om huruvida 

de exakta måtten efterföljts vid upprättandet kan det finnas initiala fel. Klart är att bron rört sig till 

den grad att lagren snedställts till fullo och överbyggnaden är i kontakt med grusskiftet. 

Antagandet om att brons västra landfäste har stått still ger en förenklad bild över rörelsen men 

gjordes för att enklare kunna utföra mätningen och få fram relationen mellan landfästena. 

Antagandet kan ha föranlett fel då det östra landfästet i verkligheten kan ha flyttats mindre eller att 

det västra landfästet kan ha följt med i rörelsen. I värsta fall skulle även förflyttningen helt kunna skett 

på den västra sidan. Detta eftersom bron är enkelspårig och trafikeras i båda riktningarna vilket ger en 

symmetri gällande laster från tåg. Men antagandet om att det västra landfästet stått still motiveras av 

att de stora skadorna uppkommit på det östra landfästet. 

Relationsvinkeln mellan landfästena som tidigare var 90⁰ mellan vingmur och frontmur har nu en 

summerad värdeskillnad på 1, 33⁰ vilket visar på en vridning av landfästet. Då beräkningarna inte 

kunnat fastställa var vinkeländringen skett antas någon av ovanstående antagande gett upphov till 

förändringen. 

Jämförbara mätvärden som uppmättes på bron har till viss del skilt sig från varandra, en förklaring till 

det är att landfästena lutar och de olika uppställningarna av totalstationen inte har exakt samma 

horisontalplan. Därav kan skillnader på millimeternivå uppkommit. 

Skillnaden för sträckan K vid beräkningen av den horisontella förflyttningen om dryga 20 mm antas 

uppkomma av fel från antagandet av att det västra landfästet stått still. Även fel från inmätning och 

de korrektioner som gjorts kan ha bidragit till skillnaden. Ett ytterligare skäl kan vara att antagandet 

om att frontmurarna inte lutar i sidled gett upphov till mindre fel i beräkningarna. 

Vinkeländringen av rullager ger upphov till en förflyttad sträcka om 35,2 mm rätvinkligt väg i höjd 

med u.k. DIP-balk, den jämförs med värdet 40,1 mm från den horisontella inmätningen. Eftersom den 

horisontella inmätningen är gjord i ett plan med en annan höjd och frontmurarna lutar från väg fås 

ett fel vid jämförelsen som kan förklara skillnaden om 4,9 mm. 

Beräkningen av glidningen är baserat på antaganden från originalritningen och från översiktskarta på 

jordarten för det området. Den är gjord för att få de största krafterna för det aktiva jordtrycket för att 

påvisa glidning. Det är osäkert huruvida landfästena är uppförda på återfyllt grus eller direkt på den 

sandmark som finns i området. Oavsett har utgångspunkten varit att beräkna det värsta tänkbara 

fallet för att kontrollera landfästets rörelse. 
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7 Slutsatser 
Bron kan fastställas ha förändrat sig avsevärt genom åren. Tydliga skillnader och skador som syns vid 

enbart okulär besiktning är förskjutningar mellan stödmur och frontmur, uppspruckna ytor på såväl 

grusskift som frontmur, synlig armering, kalkutfällningar samt en kraftig snedställning av lagren.  

Den senast underhållsåtgärd som utfördes på bron var 1990 och sedan dess har ingen ytterligare 

underhållsåtgärd utförts. Den korrosion som finns på lager, balkar och synlig armering återfinns 

normalt på broar med denna ålder men anses ha uppkommit av bristande underhåll. 

Vid närmare kontroll och jämförelse med originalhandlingar kan man genom resultaten fastställa att 

landfästena har ett mindre avstånd ifrån varandra idag än vid upprättandet. Brons förhållande i plan 

har ändrats då avståndet mellan frontmurarnas parallella linjer enligt originalritningen var 8000 mm 

och från beräkningar nu uppgår till 7959,9 mm. Det beräknade avståndet mellan vingmurarnas 

parallella linjer är 3816,1 mm. Sträckan är dock inte direkt jämförbar med originalutförandet då 

avståndet inte återfinns i originalritningarna. Det jämförda avståndet är enligt ritningen som 

upprättats av originalet och passats in från resterande utritade värden. Från de ritningarna som 

upprättats har resultanten beräknats och således fått fram landfästenas position för dagsläget. Enligt 

resultatet har landfästet förflyttats drygt 200 mm vilket anses orimligt mycket. Det baseras på att 

stödmur och frontmur fortfarande ligger an mot varandra samt att inga större skador finns på 

vingmuren. 

Baserat på de antagande som gjorts har relationsvinkeln mellan landfästena ökat vilket visar att en 

vridning av konstruktionen har skett. Dock kan ingen slutsats fastställas om var i konstruktionen 

vridningen skett.   

Det östra landfästets förflyttning har resulterat i snedställningen av lagren samt överbyggnadens 

kontakt med grusskiftet och uppsprickning av frontmuren samt grusskifte. Den största sprickan som 

syns på frontmuren av det östra landfästet uppmättes som tidigare nämnt till 3 mm. Den vertikala 

inmätningen visar att frontmuren lutar ut mot vägen vid sprickan. Det som kan konstateras är att den 

bildats som en följd av att överbyggnaden tvingar kvar grusskiftet samtidigt som bakomvarande 

krafter trycker landfästet emot den. På samma sätt anses de andra sprickorna som syns på östra 

landfästet bildats som en konsekvens av den förflyttning som skett. Även avskalning på överbyggnad 

anses ha förorsakats av förflyttningen då betongen krossats mot grusskiftet. 

Från de vertikala resultaten kan det konstateras att avståndet mellan landfästena har ett längre 

avstånd i överkant frontmur än underkant då respektive frontmur lutar från vägen. För stödmurarna 

är förhållandet det motsatta vilket pekar på att överbyggnaden håller emot landfästena upptill. 

Landfästena skulle sannolikt rört sig som stödmurarna om inte överbyggnaden hindrat dem. 

Förändringen som skett är en följd av de horisontella påfrestningar som verkar på det östra 

landfästet. Detta stödjer glidningskontrollens resultat om att horisontella krafter har haft inverkan på 

förflyttningen av landfästet.  

Det som kan påvisas från avvägningen är att höjden mellan väg och grundnivå nu är mindre och skiljer 

sig för respektive landfäste. Därav fastställs att vägen under bron har satt sig. 
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Lagrens förflyttning och snedställning är en följd av det östra landfästets förflyttning emot det västra 

landfästet samt frontmurens lutning. Temperaturens påverkan av utvidgningen på överbyggnaden 

kan helt uteslutas då den inte ger upphov till större skillnader än några millimeter.  

Då överbyggnaden är i kontakt med grusskiftet tappar rullagret sin funktion. Största skillnaden är att 

överbyggnaden helt ligger an mot grusskiftet och således underminerar lagrens funktion att ge ett 

elastiskt spel åt överbyggnaden. Detta ger upphov till tryckkrafter mellan överbyggnaden och 

grusskiftet. Enligt vinkelförändringen av lagren har en förflyttning skett om 35,2 mm rätvinkligt väg 

vilket stödjer den beräknade horisontella förflyttningen på 40,1 mm för det östra landfästet.  

För glidningsberäkningen kom vi fram till att både frontmuren och stödmuren klarar kontrollen och 

det föreligger ingen risk för glidning varken med beräkning enligt TK Geo 11 eller BVS 583.11 med 

enbart jordtryck som last. Den tillförda ballasten om 100 mm ger upphov till större vertikallast men 

den påverkar inte konstruktionen så pass att den kan ha gett upphov till förflyttningen av det östra 

landfästet. 

För frontmuren finns det risk för glidning enligt BVS 583.11 vid bromslast, överlast från tåg samt vid 

en kombinationen av dessa laster. Denna risk för glidning var relativt stor vid enbart bromslast 

respektive överlast. Medan vid kombination av dessa är risken stor för glidning. Det resultatet visat är 

att glidning kan vara anledningen till brons förflyttning och gett upphov till de större skador som finns 

på bron.  
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8 Rekommendationer 
Då detta arbete endast ta upp en tänkbar orsak till landfästets förflyttning skulle fler geotekniska 

beräkningar med fördel kunna göras för att närmare fastställa den exakta orsaken till förflyttningen.  

För att hålla konstruktionen under fortsatt uppsikt gällande fortskridande rörelser bör en fast 

referenspunkt upprättas antingen i mark i anslutning till bron eller direkt i ett landfäste. Punkten kan 

bestämmas utifrån Lantmäteriets närmsta planpunkt. 

För att återställa det fria utrymmet på 40 mm för överbyggnaden krävs att det uppspruckna 

grusskfitet ersätts med ett nytt förstärkt grusskift som anpassas efter dagens förutsättningar. De 

kraftigt snedställda och korroderade lagren bör ersättas och passas in för den nuvarande situationen. 
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Bilaga B.1 – Inmätta punkter 
 

 
  

Föklarande text

HA = Horrisontal vinkel 

VA = Vertical vinkel

SD = inmätt längd

HL = Horisontel längd, beräknas: HL = SD sin VA     Ekv.1.1

VL = Vertikal längd, beräknas: VL = SD sin VA    Ekv.2.2

a = skillnad mellan horisontalvinklar, beräknas enl:

a = (DHA) = HA 1 - HA 2

K = Horrisontellt avstånd mellan inmätta punkter och beräknas från cosinussatsen enl. nedan 

Ekv.1.2

HA 347,3853 grader 347,3834 grader HA 290,4842 grader 290,4852 grader

VA 90,0000 grader 90,0000 grader VA 90,0000 grader 90,0000 grader

SD 10,510 m 10,510 m SD 6,545 m 6,545 m

HAmedel 347,38435 grader HAmedel 290,4847 grader

SDmedel 10,510 m SDmedel 6,545 m

a 56,89965 grader 0,9930862 radianer K 8,8411511 m 8841,151 mm

HA 347,3853 grader 347,3834 grader HA 26,5325 grader 26,5333 grader

VA 90,0000 grader 90,0000 grader VA 90,0000 grader 90,0000 grader

SD 10,510 m 10,510 m SD 11,487 m 11,487 m

HAmedel 347,38435 grader HAmedel 26,5329 grader

SDmedel 10,510 m SDmedel 11,487 m

a 39,14855 grader 0,6832711 radianer K 7,4268928 m 7426,893 mm

HA 290,4842 grader 290,4852 grader HA 246,3716 grader 246,3716 grader

VA 90,0000 grader 90,0000 grader VA 76,4803 grader 76,4799 grader

SD 6,545 m 6,545 m SD 6,833 m 6,833 m

HAmedel 290,4847 grader HAmedel 246,3716 grader

VA medel 90,0000 VA medel 76,4801 grader

SDmedel 6,545 m SDmedel 6,833 m

HL 6,545 m 6545,0 mm HL 6,644 m 6643,6 mm

VL 0,0000 m 0,0 mm VL 1,5974 m 1597,4 mm

a 44,1126 grader 0,7699101 radianer K 4,9534122 m 4953,412 mm

Mätning 1 Mätning 2 Mätning 1 Mätning 2

Inmätning 1

Mätning 1 Mätning 2 Mätning 1 Mätning 2

L1-STN1 L2-STN1

L1-STN1 L3-STN1

L2-STN1 V1-STN1

Mätning 1 Mätning 2 Mätning 1 Mätning 2

�� �	��
2
� 		��

2
� - 2 ��� ��� cos
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Bilaga B.1 – Inmätta punkter 
 

 
  

HA 347,3858 ° 347,3854 ° HA 347,4132 ° 347,4134 °

VA 76,4910 ° 76,4908 ° VA 99,2500 ° 99,2504 °

SD 10,805 m 10,803 m SD 10,639 m 10,639 m

HAmedel 347,3856 grader HAmedel 347,4133 grader

VA medel 76,4909 VA medel 99,2502 grader

SDmedel 10,804 m SDmedel 10,639 m

HL 10,505 m 10505,1 mm HL 10,501 m 10500,6 mm

VL 2,5240 m 2524,0 mm VL -1,710 m -1710,2 mm

a 0,0277 grader 0,00048 radianer K 0,0067 m 6,74 mm

HA 26,5211 ° 26,5209 ° HA 26,52 ° 26,5208 °

VA 77,4960 ° 77,4956 ° VA 97,5830 ° 97,5834 °

SD 11,765 m 11,765 m SD 11,595 m 11,597 m

HAmedel 26,5210 grader HAmedel 26,5204 grader

VA medel 77,4958 VA medel 97,5832 grader

SDmedel 11,765 m SDmedel 11,596 m

HL 11,486 m 11485,9 mm HL 11,495 m 11494,6 mm

VL 2,5473 m 2547,3 mm VL -1,530 m -1530,1 mm

a -0,0006 grader -1,05E-05 radianer K 0,0086 m 8,65 mm

HA 27,0899 ° 27,0903 ° HA 27,0602 ° 27,0602 °

VA 77,4957 ° 77,4958 ° VA 97,5833 ° 97,5831 °

SD 11,755 m 11,756 m SD 11,605 m 11,605 m

HAmedel 27,0901 grader HAmedel 27,0602 grader

VA medel 77,4958 VA medel 97,5832 grader

SDmedel 11,756 m SDmedel 11,605 m

HL 11,477 m 11476,7 mm HL 11,504 m 11503,5 mm

VL 2,5451 m 2545,1 mm VL -1,531 m -1531,5 mm

a -0,0299 grader -5,22E-04 radianer K 0,0275 m 27,51 mm

Inmätning 1

L4H-STN1 L4L-STN1

Mätning 1 Mätning 2 Mätning 1 Mätning 2

L1L-STN1

Mätning 1 Mätning 2 Mätning 1 Mätning 2

L3H-STN1 L3L-STN1

Mätning 1 Mätning 2 Mätning 1 Mätning 2

L1H-STN1
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Bilaga B.1 – Inmätta punkter 
 

  

HA 180,0622 grader 180,0627 grader HA 246,5208 grader 246,5136 grader

VA 90,0000 grader 90,0000 grader VA 90,0000 grader 90,0000 grader

SD 7,056 m 7,057 m SD 8,784 m 8,786 m

HAmedel 180,06245 grader HAmedel 246,5172 grader

SDmedel 7,057 m SDmedel 8,785 m

a 66,45475 grader 1,1598542 radianer K 8,8001505 m 8800,151 mm

Inmätning 2

L2-STN2L1-STN2

Mätning 1 Mätning 2 Mätning 1 Mätning 2
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Bilaga B.1 – Inmätta punkter 
 

 
  

HA 139,5412 grader 139,5408 grader HA 276,1806 grader 276,1744 grader

VA 90,0000 grader 90,0000 grader VA 90,0000 grader 90,0000 grader

SD 1,069 m 1,069 m SD 8,029 m 8,029 m

HAmedel 139,5410 grader HAmedel 276,1775 grader

SDmedel 1,069 m SDmedel 8,029 m

a 136,6365 grader 2,3847568 radianer K 8,8367129 m 8836,713 mm

HA 139,2656 grader 139,264 grader HA 276,1746 grader 276,1742 grader

VA 22,5034 grader 22,5034 grader VA 72,0335 grader 72,0329 grader

SD 2,846 m 2,848 m SD 8,424 m 8,424 m

HAmedel 139,2648 grader HAmedel 276,1744 grader

VA medel 22,5034 VA medel 72,0332 grader

SDmedel 2,847 m SDmedel 8,424 m

HL 1,0892731 m HL 8,0132071 m

VL 2,6292965 VL 2,5985163

a 136,9090 grader 2,3895128 radianer K 8,8400466 m 8840,047 mm

HA 139,4939 grader 139,4939 grader HA 276,1744 grader 276,1744 grader

VA 146,1344 grader 146,1344 grader VA 101,2313 grader 101,2313 grader

SD 1,92 m 1,92 m SD 8,18 m 8,18 m

HAmedel 139,4939 grader HAmedel 276,1744 grader

VA medel 146,1344 VA medel 101,2313 grader

SDmedel 1,920 m SDmedel 8,180 m

HL 1,0699136 m HL 8,023344 m

VL 1,5942662 VL 1,5932203

a* 136,6805 grader 2,3855247 radianer K* 8,8324377 m 8832,438 mm

*beräkningarna är utförda med en förlängd horisontell längd (HL = 1,0701 m) enligt rapport

STN3-L1

Inmätning 3

Mätning 1 Mätning 2 Mätning 1 Mätning 2

Mätning 1 Mätning 2 Mätning 1 Mätning 2

Mätning 2 Mätning 1 Mätning 2Mätning 1

STN3-L2

STN3-L1H STN3-L2H

STN3-L1L STN3-L2L
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Bilaga B.1 – Inmätta punkter 
 

 
  

HA 175,0653 grader 175,0633 grader HA 241,3443 grader 241,3604 grader

VA 90,0000 grader 90,0000 grader VA 90,0000 grader 90,0000 grader

SD 7,025 m 7,026 m SD 8,861 m 8,863 m

HAmedel 175,0643 grader HAmedel 241,352 grader

SDmedel 7,026 m SDmedel 8,862 m

a 66,28805 grader 1,1569447 radianer K 8,8214734 m 8821,473 mm

HA 174,5841 grader 174,5841 grader HA 153,4835 grader 153,4835 grader

VA 67,5154 grader 67,5154 grader VA 67,5006 grader 67,5006 grader

SD 7,582 m 7,582 m SD 7,929 m 7,929 m

HAmedel 174,5841 grader HAmedel 153,484 grader

VA medel 67,5154 VA medel 67,5006 grader

SDmedel 7,582 m SDmedel 7,929 m

HL 7,0056342 m HL 7,3254726 m

VL 2,8996229 VL 3,0342202

a 21,1006 grader 0,3682749 radianer K 1,0945068 m 1094,507 mm

HA 174,5841 grader 174,5841 grader HA 175,0653 grader 175,0633 grader

VA 67,5154 grader 67,5154 grader VA 90,0000 grader 90,0000 grader

SD 7,582 m 7,582 m SD 7,025 m 7,026 m

HAmedel 174,5841 grader HAmedel 175,064 grader

VA medel 67,5154 VA medel 90,000 grader

SDmedel 7,582 m SDmedel 7,026 m

HL 7,0056342 m HL 7,0255 m

VL 2,8996229 VL 0

a 0,4802 grader 0,0083811 radianer K 2,8996229 m 2899,623 mm

Mätning 1 Mätning 2 Mätning 1 Mätning 2

Inmätning 4

L1-STN4 L2-STN4

P1-STN4 P2-STN4

P1-STN4 L1-STN4

Mätning 1 Mätning 2 Mätning 1 Mätning 2

Mätning 1 Mätning 2 Mätning 1 Mätning 2



17 
 

Bilaga B.1 – Inmätta punkter 
 

 
  

HA 175,0653 grader 175,0633 grader HA 153,4835 grader 153,4835 grader

VA 90,0000 grader 90,0000 grader VA 67,5006 grader 67,5006 grader

SD 7,025 m 7,026 m SD 7,929 m 7,929 m

HAmedel 175,0643 grader HAmedel 153,484 grader

VA medel 90,0000 VA medel 67,5006 grader

SDmedel 7,026 m SDmedel 7,929 m

HL 7,0255 m HL 7,3254726 m

VL 0 VL 3,0342202

a 21,580800 grader 0,376656 radianer K 3,0342202 m 3034,22 mm

HA 241,3443 grader 241,3604 grader HA 289,4302 grader 289,4306 grader

VA 90,0000 grader 90,0000 grader VA 90,0000 grader 90,0000 grader

SD 8,861 m 8,863 m SD 9,315 m 9,315 m

HAmedel 241,35235 grader HAmedel 289,430 grader

SDmedel 8,862 m SDmedel 9,315 m

a 48,0781 grader 0,8391203 radianer K 7,416109 m 7416,109 mm

HA 289,4302 grader 289,4306 grader HA 289,5853 grader 289,5849 grader

VA 90,0000 grader 90,0000 grader VA 90,0000 grader 90,0000 grader

SD 9,315 m 9,315 m SD 9,334 m 9,332 m

HAmedel 289,4304 grader HAmedel 289,585 grader

SDmedel 9,315 m SDmedel 9,333 m

a 0,1547 grader 0,0027 radianer K 0,030948 m 30,94804 mm

Inmätning 4

Mätning 2Mätning 1 Mätning 2 Mätning 1

L2-STN4 L6-STN4

L6-STN4 L7-STN4

Mätning 1 Mätning 2 Mätning 1 Mätning 2

Mätning 1 Mätning 2 Mätning 1 Mätning 2

L1-STN4 P2-STN4
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Bilaga B.1 – Inmätta punkter 
 

 
  

HA 241,2238 ° 241,224 ° HA 241,2812 ° 241,2812 °

VA 71,445 ° 71,4452 ° VA 98,183 ° 98,1838 °

SD 9,32 m 9,32 m SD 8,902 m 8,904 m

HAmedel 241,2239 grader HAmedel 241,2812 grader

VA medel 71,4451 VA medel 98,1834 grader

SDmedel 9,320 m SDmedel 8,903 m

HL 8,836 m 8835,5 mm HL 8,812 m 8812,3 mm

VL 2,9657 m 2965,7 mm VL -1,267 m -1267,1 mm

a 0,0573 grader 0,00100 radianer K 0,0248 m 24,82 mm

HA 289,4216 ° 289,4212 ° HA 289,414 ° 289,4138 °

VA 71,4813 ° 71,4813 ° VA 97,3908 ° 97,3906 °

SD 9,793 m 9,793 m SD 9,338 m 9,336 m

HAmedel 289,4214 grader HAmedel 289,4139 grader

VA medel 71,4813 VA medel 97,3907 grader

SDmedel 9,793 m SDmedel 9,337 m

HL 9,286 m 9285,9 mm HL 9,259 m 9259,4 mm

VL 3,1104 m 3110,4 mm VL -1,201 m -1201,2 mm

a -0,0075 grader -1,31E-04 radianer K 0,0265 m 26,52 mm

HA 290,0015 ° 290,0021 ° HA 290,0018 ° 290,0018 °

VA 71,4833 ° 71,4835 ° VA 97,391 ° 97,3904 °

SD 9,795 m 9,797 m SD 9,417 m 9,417 m

HAmedel 290,0018 grader HAmedel 290,0018 grader

VA medel 71,4834 VA medel 97,3907 grader

SDmedel 9,796 m SDmedel 9,417 m

HL 9,289 m 9288,9 mm HL 9,339 m 9338,8 mm

VL 3,1107 m 3110,7 mm VL -1,211 m -1211,4 mm

a 0,0000 grader 0,00E+00 radianer K 0,0499 m 49,89 mm

Inmätning 4

L7H-STN4 L7L-STN4

Mätning 1 Mätning 2 Mätning 1 Mätning 2

L2H-STN4 L2L-STN4

Mätning 1 Mätning 2 Mätning 1 Mätning 2

L6H-STN4 L6L-STN4

Mätning 1 Mätning 2 Mätning 1 Mätning 2
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Bilaga B.2 – Relation mellan landfästen 
 

 
 
 
  

Inmätning

1 8841,15 mm

2 8800,15 mm

3 8836,71 mm

4 8821,47 mm

beräkning

Kmedel 8,8249 m 8824,9 mm medelvärde

σk 0,0160 m 16,012 mm Ekv.1.5

beräkning

Kmedel 8,8331 m 8833,1 mm medelvärde

σk 0,0084 m 8,427 mm Ekv.1.5

beräkning

Kmedel 8,8313 m 8831,3 mm medelvärde

σk 0,0098 m 9,840 mm Ekv.1.5

Medellängd för sträcka K, Beräknade för del 2 TS mätniningar för L1-L2

Inmätning; 1, 4

Medelvärde

Standardavvikelse

Relation mellan landfästen

Beräknade värden

För sträckan K mellan punkt L1 och L2

Medellängd för sträcka K, Samtliga TS mätningar för L1-L2

Förklarande text

Värdena är hämtade från bilaga B1

Inmätning; 1, 2, 3, 4

Medelvärde

Medellängd för sträcka K, Kvalitativa TS mätniningar för L1-L2

Inmätning; 1, 3, 4

Medelvärde

Standardavvikelse

Standardavvikelse
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Bilaga B.3 – Horisontell förflyttning 
 

 

Beräkning Förklarande text

a 0,6833 rad 39,1485 ° Skillnad i HA, från bilaga B.1

b 1,3534 rad 77,54568 ° Ekv.1.3 motsatt vinkel för sträcka B

g 1,1049 rad 63,30582 ° Ekv.1.3 motsatt vinkel för sträcka C

C 10,510 m 10510 mm HL: STN1-L1, från bilaga B.1

B 11,487 m 11487 mm HL: STN1-L3, från bilaga B.1

K 7,4269 m 7426,884 mm Ekv.1.2 HL: L1-L3, från bilaga B.1

D   10,2627 m 10262,68 mm C sin (b ) Normal från plan

E 5,1603 m 5160,285 mm Ekv.1.4 Vinkelrät katet

F 2,2666 m 2266,599 mm Ekv.1.4 Vinkelrät katet

fF 12,4543201 ° 90° - b Inre delvinkel  

F-korr 2,2966 m 2296,599 mm F + 0,03 Korrigerad vinkelrät katet

Beräkning Förklarande text

a 0,7699 rad 44,1126 ° Skillnad i HA, från bilaga B.1

b 1,1674 rad 66,8866 ° Ekv.1.3 motsatt vinkel för sträcka B

g 1,2043 rad 69,0008 ° Ekv.1.3 motsatt vinkel för sträcka C

C 6,644 m 6643,6 mm HL: STN1-V1, från bilaga B.1

B 6,545 m 6545 mm HL: STN1-L2, från bilaga B.1

K 4,9534 m 4953,393 mm Ekv.1.2 HL: V1-L2, från bilaga B.1

D   6,1103 m 6110,316 mm C sin (b ) Normal från plan

E 2,3454 m 2345,433 mm Ekv.1.4 Vinkelrät katet

F 2,6080 m 2607,96 mm Ekv.1.4 Vinkelrät katet

HS 0,0300 m 30 mm Hörnskarv, Vinkelrät katet

Vkorr 0,0061 rad 0,347011 ° arcsin (HS/K) Korrektionsvinkel

fE 20,65219 ° 0,360449 rad 90° - g  - V korr Inre delvinkel  

D-korr. 6,11020 m 6110,204 mm D cos (V korr ) Korr. vinkelrät katet

fF 23,46041 ° 0,409461 rad a  - f E Inre delvinkel  

F-korr. 2,30307 m 2303,072 mm D tan f E Korrigerad vinkelrät katet

Beräkning Förklarande text

a 0,9931 rad 56,89965 ° Skillnad i HA, från bilaga B.1

b 0,6689 rad 38,32715 ° Ekv.1.3 motsatt vinkel för sträcka B

g 1,4796 rad 84,7732 ° Ekv.1.3 motsatt vinkel för sträcka C

C 10,510 m 10510 mm HL: STN1-L1

B 6,545 m 6545 mm HL: STN1-L2

K 8,8412 m 8841,151 mm Ekv.1.2 HL: L1-L2, från bilaga B.1

Triangel mellan inmätningar (m) L1-L2

Triangel mot vingmur på fast lanfäste (FLF) V1-L2

Inmätning 1
Triangel mot rörligt landfäste (RLF) L1-L3
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Bilaga B.3 – Horisontell förflyttning 
 

 

Beräkning Förklarande text

a 0,8391 rad 48,07805 ° Skillnad i HA, från bilaga B.1

b 1,2071 rad 69,1589 ° Ekv.1.3 motsatt vinkel för sträcka B

g 1,0954 rad 62,76305 ° Ekv.1.3 motsatt vinkel för sträcka C

C 8,862 m 8862 mm HL: STN4-L2, från bilaga B.1

B 9,315 m 9315 mm HL: STN4-L6, från bilaga B.1

K 7,4161 m 7416,109 mm Ekv.1.2 HL: L2-L6, från bilaga B.1

D   8,2822 m 8282,166 mm C sin (b ) Normal från plan

E 4,2632 m 4263,21 mm Ekv.1.4 Vinkelrät katet

F 3,1529 m 3152,899 mm Ekv.1.4 Vinkelrät katet

fF 20,8411 ° 90° - b Inre delvinkel  

F-korr 3,1829 m 3182,899 mm F + 0,03 Vinkelrät katet

Beräkning Förklarande text

a 0,3683 rad 21,1006 ° Skillnad i HA, från bilaga B.1

b 1,2674 rad 72,6165 ° Ekv.1.3 motsatt vinkel för sträcka B

g 1,5059 rad 86,2829 ° Ekv.1.3 motsatt vinkel för sträcka C

C 7,325 m 7325,473 mm HL: STN4-P2, från bilaga B.1

B 7,006 m 7005,63 mm HL: STN4-P1, från bilaga B.1

K 2,6428 m 2642,778 mm Ekv.1.2 HL: P1-P2, från bilaga B.1

D   6,9909 m 6990,892 mm C sin (b ) Normal från plan

E 0,4542 m 454,176 mm Ekv.1.4 Vinkelrät katet

F 2,1886 m 2188,602 mm Ekv.1.4 Vinkelrät katet

HS 0,0300 m 30 mm Hörnskarv, Vinkelrät katet

Vkorr 0,0114 rad 0,650418 ° arcsin (HS/K)

fE 3,71710 ° 0,064876 rad 90° - g Inre delvinkel  

E-korr. 0,4842 m 484,176 mm E + HS Korr för hörnskarv 30 mm

Beräkning Förklarande text

a L1-P1 0,0084 rad 0,4802 ° Skillnad i HA, från bilaga B.1

Beräkning Förklarande text

a 1,1569 rad 66,28805 ° Skillnad i HA, från bilaga B.1

b 1,1675 rad 66,89168 ° Ekv.1.3 motsatt vinkel för sträcka B

g 0,8172 rad 46,82027 ° Ekv.1.3 motsatt vinkel för sträcka C

C 7,026 m 7026 mm HL: STN4-L1, från bilaga B.1

B 8,862 m 8862 mm HL: STN4-L2

K 8,8217 m 8821,67 mm Ekv.1.2 HL: P1-P2, från bilaga B.1

Triangel mellan L1-P1

Triangel mellan inmätningar L1-L2

Triangel mot vingmur på rörligt lanfäste (RLF) P1-P2

Inmätning 4
Triangel mot fast landfäste (FLF) L2-L6
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Bilaga B.3 – Horisontell förflyttning 
 

 
  

Beräkning Förklarande text

h1 90,00616 ° 1,570904 rad Vinkel mellan normaler
Dh1 0,00616 ° 0,000108 rad h - 90° Skillnad från rät vinkel

D-I 10,26268 m 10262,68 mm DRLF/cos(Dh) Omriktad normal, rät vinkel 

Z 0,00110 m 1,103771 mm Motstående sträcka av omriktning

W 2,29550 m 2295,495 mm Fkorr,RLF - Z Sträcka längs landfäste

Q 0,00025 m 0,246885 mm W sin (Dh) Sträcka längs omriktad normal

J 3,81482 m 3814,821 mm DFLF - W Beräknat avstånd längs väg

I 7,95986 m 7959,857 mm D-I + Q - Fkorr,FLF Beräknat avstånd rätvinkligt väg

Beräkning Förklarande text

h4 91,32645 ° 1,593947 rad Vinkel mellan normaler

Dh4 1,32645 ° 0,023151 rad h - 90° Skillnad från rät vinkel

D-J 6,99277 m 6992,766 mm DRLF/cos(Dh) Omriktad normal, rät vinkel 

Z 0,16187 m 161,8743 mm Motstående sträcka av omriktning

W 0,32230 m 322,3017 mm Ekorr,RLF - Z Sträcka längs landfäste

Q 0,00746 m 7,460905 mm W sin (Dh) Sträcka längs omriktad normal

J 3,81733 m 3817,328 mm D-J + Q - Fkorr,FLF Beräknat avstånd längs väg

I 7,95986 m 7959,864 mm DFLF - W Beräknat avstånd rätvinkligt väg

Beräkning Förklarande text

h 90,00000 ° 1,570796 rad Vinkel mellan normaler

Dh 0,00000 ° 0 rad Skillnad från rät vinkel

J 4,0241 m 4024,051 mm Beräknat avstånd längs väg

I 8,0000 m 8000,00 mm Angivetavstånd rätvinkligt väg

Beräkning Förklarande text

Σ∆η 1,33261 ° 0,023258 rad Σ∆η Summerad vinkelskillnad 

Relationsvärden inmätning 4

Relationsvärden för vinkel mellan landfästen

Relationsvärden originalritning

Relationsvärden inmätning 1

Relationsvärden 
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Bilaga B.3 – Horisontell förflyttning 
 

 
 

Beräkning Förklarande text

DI -0,0401 m -40,136 mm DI Skillnad rätvinkligt väg
DJ -0,2067 m -206,723 mm DJ Skillnad parallelt väg

R -0,2106 m -210,584 mm Resultant

V-RI 1,379046 rad 79,013529 ° arccos D I/R Resultants vinkel från I

V-RJ 0,19175 rad 10,986471 ° arcsin D I/R Resultants vinkel från J

Beräkning Förklarande text

DI -0,0401 m -40,143 mm DI Skillnad rätvinkligt väg

DJ -0,2092 m -209,230 mm DJ Skillnad parallelt väg

R -0,2130 m -213,046 mm Resultant

V-RI 1,381254 rad 79,1400 ° arccos D I/R Resultants vinkel från I

V-RJ 0,189542 rad 10,8600 ° arcsin D I/R Resultants vinkel från J

Beräkning Förklarande text

DI 0,0000 m 0,00728 mm DI Skillnad rätvinkligt väg
DJ 0,0025 m 2,50640 mm DJ Skillnad parallelt väg

DR 0,0025 m 2,46237 mm Resultant

DV-RI -0,0022 rad -0,1265 ° arccos D I/R Resultants vinkel från I

DV-RJ 0,0022 rad 0,1265 ° arcsin D I/R Resultants vinkel från J

Beräkning Förklarande text

DI -0,0401 m -40,14 mm DI Skillnad rätvinkligt väg

DJ -0,2080 m -207,98 mm DJ Skillnad parallelt väg

R -0,2118 m -211,81 mm Resultant

V-RI 1,3802 rad 79,0768 ° arccos D I/R Resultants vinkel från I

V-RJ 0,1906 rad 10,9232 ° arcsin D I/R Resultants vinkel från J

IIII 7,9599 m 7959,8604 mm Ioriginal    - DDDDI Beräknat medelvärde av I

J 3,8161 m 3816,07 mm Joriginal    - DDDDJ Beräknat medelvärde av J

Beräkning Förklarande text

I-korr 3,8761 m 3876,1 mm J + 0,06 Sträckan J förlängs pga hörnform

K2 8,8534 m 8853,4 mm Beräknad jämförbar sträcka

K1 8,8331 m 8833,1 mm Hämtas från bilaga
∆K 0,0203 m 20,3 mm K 2  - K 1 Differens mellan mätningar

Jämförelse av sträckan K

Jämförelser
INM 4 - ORIGINAL

Medelvärden av INM 1 - INM 4

INM 1 -INM 4

INM 1 - ORIGINAL

∆�� 	∆��� ��

∆�� 	∆��� ��

∆�� 	∆��� ��

∆�� 	∆��� ��

�� �		 �� + �
����
2
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Bilaga B.4 – Vertikal lutning, rörlig landfästet (östra) 
 

 

Beräkning

HA 347,3856 ° 6,0630 rad HA 347,4133 ° 6,0635 rad

VA 76,4909 ° 1,3350 rad VA 99,2502 ° 1,7322 rad

SD 10,804 m 10804,0 mm SD 10,639 m 10639,0 mm

HL 10,505 m 10505,084 mm HL 10,501 m 10500,6 mm Ekv.1.1

VL 2,523812 m 2523,812 mm VL 1,710177 m 1710,2 mm Ekv.2.2

Total VL 4,233989 m 4233,989 mm Vertikalt avstånd mellan punkter

a -0,0277 ° -0,000483 rad Horisontal vinkel mellan punkter

K 0,006742 m 6,74216213 mm Horisontalt avstånd mellan punkter Ekv.1.2

θ 0,091 ° 0,00159 rad lutning från väg Ekv.2.1

Beräkning

HA 26,521 ° 0,4629 rad HA 26,5204 ° 0,4629 rad

VA 77,4958 ° 1,3526 rad VA 97,5832 ° 1,7031 rad

SD 11,765 m 11765,000 mm SD 11,596 m 11596,0 mm

HL 11,486 m 11485,936 mm HL 11,495 m 11494,6 mm Ekv.1.1

VL 2,547254 m 2547,254 mm VL 1,530275 m 1530,3 mm Ekv.2.2

Total VL 4,077529 m 4077,529 mm Vertikalt avstånd mellan punkter

a 0,0006 ° 0,000010 rad Horisontal vinkel mellan punkter

K 0,008650 m 8,6496047 mm Horisontalt avstånd mellan punkter Ekv.1.2

θ 0,122 ° 0,00212 rad lutning mot väg Ekv.2.1

Beräkning

HA 27,0901 ° 0,4728 rad HA 27,0602 ° 0,4723 rad

VA 77,4958 ° 1,3526 rad VA 97,5832 ° 1,7031 rad

SD 11,756 m 11756,000 mm SD 11,605 m 11605,0 mm

HL 11,477 m 11477,149 mm HL 11,504 m 11503,5 mm Ekv.1.1

VL 2,545305 m 2545,305 mm VL 1,531462 m 1531,5 mm Ekv.2.2

Total VL 4,076768 m 4076,768 mm Vertikalt avstånd mellan punkter

a 0,0299 ° 0,000522 rad Horisontal vinkel mellan punkter

K 0,027030 m 27,0300637 mm Horisontalt avstånd mellan punkter Ekv.1.2

θ 0,380 ° 0,00663 rad lutning mot väg Ekv.2.1

Mätning Mätning 

L1H-STN1

Mätning Mätning 

L3H-STN1 L3L-STN1

Pelare L1 - Nordvästligt hörn av frontmur

Pelare L3 - Sydvästligt hörn av frontmur

Mätning Mätning 

Pelare L4 - Nordvästligt hörn av stödmur

L4H-STN1 L4L-STN1

L1L-STN1

Inmätning 1 - Rörligt landfäste
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Bilaga B.4 – Vertikal lutning, fast landfäste (västra)  
 

 
  

Beräkning

HA 241,2239 ° 4,2102 rad HA 241,2812 ° 4,2112 rad

VA 71,4451 ° 1,2470 rad VA 98,1834 ° 1,7136 rad

SD 9,32 m 9320,0 mm SD 8,903 m 8903,0 mm

HL 8,836 m 8835,539 mm HL 8,812 m 8812,3 mm Ekv.1.1

VL 2,965747 m 2965,747 mm VL 1,267272 m 1267,3 mm Ekv.2.2

Total VL 4,233019 m 4233,019 mm Vertikalt avstånd mellan punkter

a -0,0573 ° -0,001000 rad Horisontal vinkel mellan punkter

K 0,024816 m 24,8155288 mm Horisontalt avstånd mellan punkter Ekv.1.2

θ 0,336 ° 0,00586 rad lutning från väg Ekv.2.1

Beräkning

HA 289,4214 ° 5,0514 rad HA 289,4139 ° 5,0512 rad

VA 71,4813 ° 1,2476 rad VA 97,3907 ° 1,6998 rad

SD 9,793 m 9793,000 mm SD 9,337 m 9337,0 mm

HL 9,286 m 9285,919 mm HL 9,259 m 9259,4 mm Ekv.1.1

VL 3,110395 m 3110,395 mm VL 1,201062 m 1201,1 mm Ekv.2.2

Total VL 4,311457 m 4311,457 mm Vertikalt avstånd mellan punkter

a 0,0075 ° 0,000131 rad Horisontal vinkel mellan punkter

K 0,026518 m 26,5179672 mm Horisontalt avstånd mellan punkter Ekv.1.2

θ 0,352 ° 0,00615 rad lutning från väg Ekv.2.1

Beräkning

HA 290,0018 ° 5,0615 rad HA 290,0018 ° 5,0615 rad

VA 71,4834 ° 1,2476 rad VA 97,3907 ° 1,6998 rad

SD 9,796 m 9796,000 mm SD 9,417 m 9417,0 mm

HL 9,289 m 9288,878 mm HL 9,339 m 9338,8 mm Ekv.1.1

VL 3,111008 m 3111,008 mm VL 1,211352 m 1211,4 mm Ekv.2.2

Total VL 4,32236 m 4322,360 mm Vertikalt avstånd mellan punkter

a 0,00 ° 0,000000 rad Horisontal vinkel mellan punkter

K 0,049886 m 49,8865 mm Horisontalt avstånd mellan punkter Ekv.1.2

θ 0,661 ° 0,01154 rad lutning mot väg Ekv.2.1

Mätning Mätning 

Pelare L2 - Sydostligt hörn av frontmur

L2H-STN4 L2L-STN4

Inmätning 4 - Fast landfäste

L7H-STN4 L7L-STN4

Mätning Mätning 

Pelare L6 - Nordostligt hörn av frontmur

L6H-STN4 L6L-STN4

Mätning Mätning 

Pelare L7 - Sydostligt hörn av frontmur
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Bilaga B.5 – Avvägning, inmätning  
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Bilaga B.5 – Avvägning, beräkning  
 

  

Punker

FIX-STN5 Plushöjd för STN3 beräknas

STN5-P2 för att därifrån ta fram värden

P2-STN3 på landfästena

Punker Landfäste

STN3-L1

STN3-L1H

STN3-L1L

STN3-L2

STN3-L2H

STN3-L2L

L1H-L2H 30,8 mm 50,0 mm -19,2 mm visar på lägre förhållande för fast

L1L-L2L -1,0 mm 0,0 mm -1,0 mm landfäste jmf. med rörligt

L1H-L1L 4223,6 mm 4060,0 mm 163,6 mm visar på en längre sträcka än 

L2H-L2L 4191,7 mm 4110,0 mm 81,7 mm original, eventuellt sättning av väg

h 1636,4 mm 1800 mm 163,6 mm höjd mellan väg och grundnivå

Plushöjd 149,529 m -1636,4 mm subtraheras från L1L

h 1718,3 mm 1800 mm 81,7 mm höjd mellan väg och grundnivå

Plushöjd 149,448 m -1718,3 mm subtraheras från L2L

L1L-L2L 151,1659 m

Avvägning

Beräknade differenser

Beräknad grundnivå för rörligt landfäste

Beräknad grundnivå för fast landfäste

 Originalritning Deltavärden Förklarande textBeräknat värde

Beräknat värde

Rörligt

Hörn

Nordväst

Fast Sydost

Medelvärde för plushöjd väg

152,7596 -1,5943 151,1654

152,7596 0,0000 152,7596

152,7596 2,5985 155,3582

152,7596 -1,5932 151,1664

152,7596 0,0000 152,7596

152,7596 2,6293 155,3889

Beräknade plushöjder för landfästen

Höjd startpunkt (m) Skillnad VL (m) Höjd slutpunkt (m)

Höjd slutpunkt (m)Skillnad VL (m)

Beräknade plushöjder för avvägning

Höjd startpunkt (m)

0,3508

Förklarande text

beräkningarna utgår från värden av vertikal längd (VL) enligt bilaga B.1

 Inmätning  Originalritning Deltavärden Förklarande text

155,642 -0,5943 155,0477

155,0477 -2,6389 152,4089

152,7596152,4089

 Originalritning Deltavärden Förklarande text
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Bilaga B.6 – Vinkeländring för rullager 
 

 

 

benämning värde enhet beräkning

φ 1 25 ° mätnign 1

φ 2 27 ° mätnign 2

φmedel 26 ° viktat medelvärde

r 60 mm lagercylinderns radie

S 27,23 mm Ekv. 4.1 delsträcka av förflyttning

2S 54,45 mm sträcka av förflyttning

A 40 mm spelrum för överbyggnad

Δ2S-A 14,5 mm differens mellan spelrum/förflyttning

V 40,2 ° Vinkel spårmitt -vägmitt

U 49,8 ° 90° - V Vinkel spårmitt - rätvinkligt vägmitt

ΔI 35,15 mm Beräknad komposant rätvinkligt väg

αT 0,00001 1/°C linjär utvidgningskoeficient

L 13600 mm spännvidd

Tmedel 5 °C medeltemp. för Solvarbo

Tmax 35 °C temp.max för säter kommun

∆Tmax 30 °C Tmax  - Tmedel

∆LTmax 4,08 mm Ekv. 4.2

Tmin -40 °C temp.min för säter kommun

∆Tmin -45 °C Tmin  - Tmedel

∆LTmin -6,12 mm Ekv. 4.2

Tinm 3 °C medeltemp. vid inmätning

∆Tinm -2 °C Tinm  - Tmedel

∆LTinm -0,272 mm Ekv. 4.2

Förhållande till temperaturförändring

Vinkelförändring för rullager

Inmätt vinkel ( φφφφ  ) från normal

Beräknad förflyttning av överbyggnad

förklarande text

Förhållande till spelrum

2� cos�
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Bilaga B.7.1 – Lastberäkning, lastsammanställning 
 

  

Ballast benämning värde enhet beräkning förklarande text

Tunghet, Sprängsten γ 18 kN/kbm

Sektionarea A 1,308 kvm

Linjelast q 23,544 kN/m γ  A
Extra ballast benämning värde enhet beräkning förklarande text

Tunghet, Sprängsten γ 18 kN/kbm

Sektionarea A 0,465 kvm ersätter slipers, 

Linjelast q 8,370 kN/m γ  A skillnaden försummas

Räcken benämning värde enhet beräkning förklarande text

Antal γ 2 st

Linjelast/st q' 0,250 kN/m

Linjelast q 0,500 kN/m n q'

Räls benämning värde enhet beräkning förklarande text

Tunghet, Stål γ 77 kN/kbm

Sektionsarea A 0,012 kvm

Antal n 4 st

Linjelast q 3,634 kN/m γ A n
DIP 85 benämning värde enhet beräkning förklarande text

Tunghet, Stål γ 77 kN/kbm

Sektionarea A 0,037 kvm

Antal n 4 st

Linjelast q 11,444 kN/m γ A n
INP 60 benämning värde enhet beräkning förklarande text

Tunghet, Stål γ 77 kN/kbm

Sektionarea A 0,0254 kvm

Antal n 2 st

Linjelast q 3,912 kN/m γ A n
Betong benämning värde enhet beräkning förklarande text

Tunghet, Betong γ 24 kN/kbm armering försummas

Sektionarea A 2,503 kvm

Linjelast q 60,063 kN/m γ  A

Lastberäkning

Karakteristiska värden för egentyngd, överbyggnad
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Bilaga B.7.2 – Lastberäkning, lastfördelning 
 

  

Överkonstruktion benämning värde enhet beräkning förklarande text

Total Linjelast längs spår qtot 111,47 kN/m Σq från karekteristiska värden

Spännvidd, överbyggnad Lövb 13,6 m

Vertikallast V 757,97 kN qtot L / 2

Last på frontmur benämning värde enhet beräkning förklarande text

Lastfördelning längs frontmur Llf 7,4 m lasten antas sprida sig

Total Linjelast längs frontmur qlf 102,43 kN/m V/Llf genom hela frontmuren

Last vid spårmitt benämning värde enhet beräkning förklarande text

Bredd antagen för beräkning b 1 m

Vertikallast i spårmitt Gv 102,43 kN qlf b Konsentrerad punktlast som

angriper i spårmitt

Lastberäkning

Lastfördelning
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Bilaga B.8.1 – Glidningskontroll, stödmur 
 

  

Dimensionerande friktion
Benämning Värde Enhet Beräkning

ϕk,sand 35 ° Karakteristisk friktionsvinkel för sand

γm 1,3 - Partialkoefficient för dimensionering

tan  δd 0,539 - Ekv.5.4
δd 28,308 ° Dimensionerande friktionskoefficient

Tunghet och bredd
Tunghet Värde Enhet Beräkning

γgrus 19 kN/kbm

γbtg 24 kN/kbm Avser armerad betong

γspr.sten 18 kN/kbm Avser sprängsten

γsand 18 kN/kbm

Bredd Värde Enhet Beräkning

b 1 m antagen bredd för beräkning

Vertikala krafter 
Benämning Värde Enhet Beräkning

Afund 4,173 kvm Sektionsarea för fundament

ΣAåterf 7,091 kvm Sektionsarea för återfyllnad med antagen

höjd från inmätning gällande ballast

Gfund 100,142 kN Afund  γbtg  b Vertikalkraft från fundamentets egentyngd

ΣGåterf 134,735 kN ΣAåterf   γgrus  b Vertikalraft från återfyllnadens egentyngd

Gv 0,000 kN Ingen överliggande konstruktion

Dimensionerande vertikalkraft

V'd 234,88 kN Ekv.5.3.

Jordens bärförmåga 
Benämning Värde Enhet Beräkning
Rd 126,50978 kN Ekv.5.2

Förklarande text

Glidningskontroll av stödmur - enl. TK-GEO

Förklarande text

Förklarande text

Förklarande text

Förklarande text
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Bilaga B.8.2 – Glidningskontroll, stödmur 
 

  

Horisontella krafter - Vilojordtryck
Benämning Värde Enhet Beräkning

h 1,6364 m Höjd över grundnivå

ha 0,5455 m h/3 Angreppspunkt från grundnivå

K0 0,40 - Jordtryckskoefficient för vilojordtryck

F0γ 10,18 kN Ekv.5.5 Last från jordtryck

q' 2 kN/kvm Antagen överlast 

q 2 kN/m q' b

F0q 1,31 kN Ekv.5.6 Överlast
RP,d 11,48 kN Horisontalkraft från vilojordtryck

Horisontella krafter - Aktivt jordtryck
Benämning Värde Enhet Beräkning

h 5,225 m Höjd över grundnivå

ha 1,742 m h/3 Angreppspunkt från grundnivå

Ka 0,25 - Jordtryckskoefficient för aktivt jordtryck

Faγ 64,84 kN Ekv.5.7 Last från jordtryck

q' 2 kN/kvm Antagen överlast 

q 2 kN/m q' b

Faq 2,61 kN Ekv.5.8 Överlast
Hj 67,45 kN Horisontalkraft från aktivt jordtryck

Dimensionerande värden
Benämning Värde Enhet Beräkning

γGg 1,1 - Partialkoefficient för aktivt jordtryck

γd 1,0 - Partialkoefficient för säkerhetsklass 3

Dimensionerande kraft på frontmur av 

jordtryck

Dimensionerande glidmotstånd och 

mothållande jordtryck

γγγγGg Hj < Rd + RP,d Ekv.5.1 Tillräkligt glidmotstånd enl. beräkning

Säkerhet
Benämning Värde Enhet Beräkning

F 1,86 - Tglid/H Säkerhet mot glidning

Glidningskontroll av stödmur - enl. TK-GEO

Förklarande text

Förklarande text

Förklarande text

Förklarande text

γGg Hj

Rd + RP,d

74,197 kN

137,995 kN

H

Tglid
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Bilaga B.8.3 – Glidningskontroll, stödmur 
 

 
  

Dimensionerande friktion
Benämning Värde Enhet Beräkning

Φ k 35 º Karakteristisk friktionsvinkel för sand

µ,k  0,7002 - tan Φ k Karakteristisk friktionskoefficient

γm 1,1 - Partialkoefficient för dimensionering
µd 0,637 - Ekv.5.9 Dimensionerande friktionskoefficient

Horisontella och vertikala krafter
Benämning Värde Enhet Beräkning

V'd 234,88 kN Värde hämtas från bilaga B.8.1

H j 67,45 kN Värde hämtas från bilaga B.8.2

R p,d 11,48 kN Värde hämtas från bilaga B.8.2

V min 234,88 kN V'd Minimal vertikalkraft
H max 55,97 kN Hj - R p,d Maximal horisontalkraft

µakt 0,238 - H max /V min

Glidningskontroll

Hmax/Vmin < µµµµd Ekv.5.1 Tillräkligt glidmotstånd enl. beräkning

Säkerhet
Benämning Värde Enhet Beräkning

F 2,67 - µ d/(H max /V min ) Säkerhet mot glidning

Glidningskontroll av stödmur - partialkoefficientmetoden

Förklarande text

Förklarande text

Förklarande text
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Bilaga B.8.4 – Glidningskontroll, frontmur 
 

 
 
 
  

Dimensionerande friktion
Benämning Värde Enhet Beräkning

ϕk,sand 35 ° Karakteristisk friktionsvinkel för sand

γm 1,3 - Partialkoefficient för dimensionering

tan  δd 0,539 - Ekv.5.4
δd 28,308 ° Dimensionerande friktionskoefficient

Tunghet och bredd
Tunghet Värde Enhet Beräkning

γgrus 19 kN/kbm

γbtg 24 kN/kbm Avser armerad betong

γspr.sten 18 kN/kbm Avser ballast (sprängsten)

γsand 18 kN/kbm

Bredd Värde Enhet Beräkning

b 1 m antagen bredd för beräkning

Vertikala krafter 
Benämning Värde Enhet Beräkning

Afund 7,844 kvm Sektionsarea för fundament

ΣAåterf 11,619 kvm Sektionsarea för återfyllnad med antagen

höjd från inmätning gällande ballast

Gfund 188,256 kN Afund  γbtg  b Vertikalkraft från fundamentets egentyngd

ΣGåterf 220,753 kN ΣAåterf   γgrus  b Vertikalraft från återfyllnadens egentyngd

Gv 102,430 kN Vertikallast från lastberäkn.(överbyggnad)

Dimensionerande vertikalkraft

V'd 511,44 kN Ekv.5.3.

Jordens bärförmåga 
Benämning Värde Enhet Beräkning
Rd 275,47 kN Ekv.5.2

Förklarande text

Glidningskontroll av frontmur enl. TK-GEO

Förklarande text

Förklarande text

Förklarande text

Förklarande text
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Bilaga B.8.5 – Glidningskontroll, frontmur 
 

  

Horisontella krafter - Vilojordtryck
Benämning Värde Enhet Beräkning

h 1,6364 m Höjd över grundnivå

ha 0,5455 m h/3 Angreppspunkt från grundnivå

K0 0,40 - Jordtryckskoefficient för vilojordtryck

F0γ 10,18 kN Ekv.5.5 Last från jordtryck

q' 2 kN/kvm Antagen överlast 

q 2 kN/m q' b

F0q 1,31 kN Ekv.5.6 Överlast
RP,d 11,48 kN Horisontalkraft från vilojordtryck

Horisontella krafter - Aktivt jordtryck
Benämning Värde Enhet Beräkning

h 6,88 m Höjd över grundnivå

ha 2,293 m h/3 Angreppspunkt från grundnivå

Ka 0,25 - Jordtryckskoefficient för aktivt jordtryck

Faγ 112,42 kN Ekv.5.7 Last från jordtryck

hballast 0,5 m Höjd av ballast

q 9 kN/m γspr.sten h b Överlast från ballast

Faq 15,48 kN Ekv.5.8 Överlast
Hj 127,90 kN Horisontalkraft från aktivt jordtryck

Dimensionerande värden
Benämning Värde Enhet Beräkning

γGg 1,1 - Partialkoefficient för aktivt jordtryck

γd 1,0 - Partialkoefficient för säkerhetsklass 3

Dimensionerande kraft på frontmur av 

jordtryck

Dimensionerande glidmotstånd och 

mothållande jordtryck

γγγγGg Hj < Rd + RP,d Ekv.5.1 Tillräkligt glidmotstånd enl. beräkning

Säkerhet
Benämning Värde Enhet Beräkning

F 2,04 - Tglid/H Säkerhet mot glidning

Glidningskontroll av frontmur enl. TK-GEO

Förklarande text

Förklarande text

Förklarande text

Förklarande text

H

Tglid

140,689 kN

286,957 kN

γGg Hj

Rd + RP,d
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Bilaga B.8.6 – Glidningskontroll, frontmur  
 

 
  

Dimensionerande friktion
Benämning Värde Enhet Beräkning

Φ k 35 º Karakteristisk friktionsvinkel för sand

µ,k  0,7002 - tan Φ k Karakteristisk friktionskoefficient

γm 1,1 - Partialkoefficient för dimensionering
µd 0,637 - Ekv.5.9 Dimensionerande friktionskoefficient

Horisontella och vertikala krafter
Benämning Värde Enhet Beräkning

V'd 511,44 kN Värde hämtas från bilaga B.8.4

H j 127,90 kN Värde hämtas från bilaga B.8.5

R p,d 11,48 kN Värde hämtas från bilaga B.8.5

V min 511,44 kN V'd Minimal vertikalkraft
H max 116,41 kN Hj - R p,d Maximal horisontalkraft

µakt 0,228 - H max /V min

Glidningskontroll

Hmax/Vmin < µµµµd Ekv.5.1 Tillräkligt glidmotstånd enl. beräkning

Säkerhet
Benämning Värde Enhet Beräkning

F 2,80 - µ d/(H max /V min ) Säkerhet mot glidning

Förklarande text

Förklarande text

Förklarande text

Glidningskontroll av frontmur - partialkoefficientmetoden
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Bilaga B.8.7 – Glidningskontroll, frontmur med bromslast 
 

 
  

Bromskraft
Benämning Värde Enhet Beräkning

qbr 30 kN/m Typlast för lastmodell SW/2

α 1,5 - Glidningsfaktor för bromskraft

h 7,1 m Höjd mellan RUK-bottenplatta

Beräknad bromslast från tågtypisk sträck- 

last och medverkande sträcka ( α h)

Horisontella och vertikala krafter inklusive bromslast
Benämning Värde Enhet Beräkning

V min 511,44 kN Värde hämtas från bilaga B.8.6

H max 116,41 kN Värde hämtas från bilaga B.8.6

H max,br 435,91 kN H max  + H br Maximal horisontalkraft
µakt,br 0,852 - H max,br /V min

Glidningskontroll

Hmax/Vmin > µµµµd Ekv.5.1 Ej tillräckligt glidmotstånd enl. beräkn.

Säkerhet
Benämning Värde Enhet Beräkning

F 0,75 - µ d/(H max,br /V min ) Säkerhet mot glidning

Förklarande text

Förklarande text

Glidningskontroll av frontmur - partialkoefficientmetoden

Förklarande text

Hbr 319,50 kN α h  qbr
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Bilaga B.8.8 – Glidningskontroll, frontmur med överlast från tåg 
 

 
  

Överlast från tåg
Benämning Värde Enhet Beräkning

Pt 150 kN/m Typlast för lastmodell SW/2

Ka 0,25 - Jordtryckskoefficient för aktivt jordtryck

h 7,1 m Höjd mellan RUK-bottenplatta

höv 9,35 m h + 2,25 Aktiv höjd

Beräknad överslast från tågtypisk sträck- 

last och medverkande sträcka (h + 2,25)

Horisontella och vertikala krafter inklusive överlast från tåg
Benämning Värde Enhet Beräkning

V min 511,44 kN Värde hämtas från bilaga B.8.6

H max 116,41 kN Värde hämtas från bilaga B.8.6

H max,öv 467,04 kN H max  + H öv Maximal horisontalkraft
µakt,öv 0,913 - H max,br /V min

Glidningskontroll

Hmax/Vmin > µµµµd Ekv.5.1 Ej tillräckligt glidmotstånd enl. beräkn.

Säkerhet
Benämning Värde Enhet Beräkning

F 0,70 - µ d/(H max,br /V min ) Säkerhet mot glidning

Förklarande text

Höv 350,63 kN Ka Pt höv

Förklarande text

Förklarande text

Glidningskontroll av frontmur - partialkoefficientmetoden
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Bilaga B.8.9 – Glidningskontroll, frontmur med kombinerad last 
 

 
  

Kombination av bromskraft och överlast från tåg
Benämning Värde Enhet Beräkning

Beräknad bromslast från tågtypisk sträck- 

last och medverkande sträcka ( α h)

Beräknad överslast från tågtypisk sträck- 

last och medverkande sträcka (h + 2,25)

Horisontella och vertikala krafter inklusive bromskraft och överlast från tåg
Benämning Värde Enhet Beräkning

V min 511,44 kN Värde hämtas från bilaga B.8.6

H max 116,41 kN Värde hämtas från bilaga B.8.6

H max,komb 786,54 kN H max  + H öv + H br Maximal horisontalkraft
µakt,komb 1,538 - H max,br /V min

Glidningskontroll
Hmax/Vmin >> µµµµd Ekv.5.1 Ej tillräckligt glidmotstånd enl. beräkn.

Säkerhet
Benämning Värde Enhet Beräkning

F 0,41 - µ d/(H max,br /V min ) Säkerhet mot glidning

Glidningskontroll av frontmur - partialkoefficientmetoden

Förklarande text

Höv 350,63 kN

Förklarande text

Förklarande text

Hbr 319,50 kN
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Bilaga C.1 – Mailkorrespondens med Lantmäteriet 
 
Skriftlig fråga 
Från: Daniel Ottosson dott@kth.se 
Till: kundcenter@lm.se 
Datum: 2014-04-22  
 
Hej 
  
Jag studerar Byggteknik och Design på KTH och skriver nu ett examensarbete om en järnvägsbro utanför 
Solvarbo. 
Jag undrar om det finns någon fixpunkt med kända koordinater i närheten av denna eftersom jag ska 
göra en inmätning av bron. Vet ni hur jag kan få reda på det här eller vem jag ska kontakta? 
  
Ungefärligt läge är enligt trafikverket  
  
Läge: x=6694155 ,  y=537073 
  
 
Vänliga hälsningar 
Daniel Ottosson 
 
 
Skriftligt svar 
Från: Linda Alm geodici@lm.se 
Till: dott@kth.se 
Datum: 2014-05-28 
 
Hej! 
Menar du att du vill ha en punkt bestämd i plan eller i höjd? Höjdpunkter kallar vi nämligen för 
fixpunkter, så jag måste fråga… 

Vi har en fixpunkt (125*1*9810) i närheten av bron som jag bifogar punktbeskrivning på här (samt 
ytterligare två om du behöver för kontroll). 
Någon planpunkt finns inte alldeles i närheten, men jag bifogar de tre närmsta.  
  
Annars är mitt tips att du kontaktar kommunen, de kanske har punkter där. Eller möjligen trafikverket.  
  
Mvh 

//Linda Alm 
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Bilaga C.2 – Bifogat dokument från mailkorrspondens med Lantmäteriet 
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Bilaga C.3 – Mailkorrespondens med Trafikverket 
 

Skriftlig fråga 
Från: Carl Nyrén cnyren@kth.se 
Till: trafikverket@trafikverket.se 
Datum: 2014-05-08  
 
Hej 
Jag heter Carl Nyrén och studerar på KTH. 
Jag håller nu på att göra mitt examensarbete om järnvägsbro 3500-3424-1 som är en del av bandel 333 
Avesta/Krylbo-Borlänge. 
  
Jag undrar om ni har information om hur många tåg som passerar i snitt per dag eller år? 
Samt vilken hastighetsbegränsning det är för tågen som åker över bron?  
  
Med vänliga hälsningar 
Carl 

 
Skriftligt svar 
Från: ander.f.nilsson@trafikverket.se 
Till: cnyren@kth.se 
Datum: 2014-05-28 
 
Hej Carl! 
  
Ursäkta att ärendet har dragit ut på tiden. 
  
Har tagit fram en sammanställning över järnvägsbroar som finns på bandel 333 (Avesta/Krylbo)-
(Borlänge). 
  
Angående järnvägsbro 3500-3424-1 är jag inte helt säker på ID:et då i regel namnet på broar kommer ut 
vid utsökning i BIS. Objektnr 3424 är Solvarbro men som sagt inte helt säker på om det är denna specifika 
bro du efterfrågar. Det skulle underlätta om du kan kontrollera namnet på bron. 
  
I sammanställningen finns STH (Största tillåtna hastighet) i km för A/B/S-tåg, där A = godståg, B=resande-
/persontåg och S=Snabbtåg (resande-/persontåg) exempelvis. Vid Solvarbro är det 140/160/160 som 
gäller. 
  
I fliken Trafik Bdl 333 finns ett genomsnitt över trafiken åren 2011-2013 fördelat på olika tågslag (gods-, 
resande, och övriga tåg). Övriga tåg är i huvudsak tjänstetåg (tomma fordon). 
  
Återkom om du har några frågor och funderingar kring underlaget. Mina kontaktuppgifter finns nedan. 
  
  
Med vänlig hälsning, 
  
Anders Nilsson 
Statistiker 
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Bilaga C.4 – Bifogat dokument från mailkorrspondens med Trafikverket 
 

 
 

År Antal tåg Tågslag

2013 10689 Totalt

2013 6172 Resandetåg

2013 4037 Godståg

2013 480 Övriga tåg

2012 12110 Totalt

2012 6435 Resandetåg

2012 4982 Godståg

2012 693 Övriga tåg

2011 11869 Totalt

2011 6743 Resandetåg

2011 4374 Godståg

2011 752 Övriga tåg

Genomsnittligt antal tåg Bdl 333 (Avesta/Krylbo)-(Borlänge)
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