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Sammanfattning)
Kolbäcksleden i Umeå har breddats med två körfält till 2+2 väg med sex cirkulationsplatser, 
en planskild trafikplats, fem nya samt sju breddade gång- och cykelportar (GC-portar).  
 
Projektet upphandlades som en utförandeentreprenad med Trafikverket som beställare. Vägen 
var färdigprojekterad men broarna projekterades av Peab med Ramböll som konstruktör.  
 
Detta examensarbete kommer att se över hur man i ett tidigt skede kan upptäcka tekniska 
risker vid breddning av plattrambroar. Två broar har valts att studeras och jämföras. En utan 
vattenläckage och en med vattenläckage i fogar. Att bredda en bro kan spara tid och material 
jämfört med att riva och bygga en ny. Detta sparar både pengar och minskar 
miljöbelastningen, men kan medföra risker. I vissa fall kan nybyggnad vara det enda 
alternativet. Arbetet utförs i samarbete med Peab, Umeå. 
 
Den breddade bro som inte har några problem med vattenläckage är en GC-port som ligger 
längs Kolbäcksleden i höjd med Carlshem, närmast Statoil. Den ursprungliga bron är 
uppbyggd av prefabricerade betongelement och den breddade delen är platsgjuten med 
dilatationsfog mellan gammal och ny del. Beläggning på bron består av asfalt. 
 
Den andra bron är en platsgjuten bro belägen vid Mariestrand, bron är breddad åt båda håll 
och har problem med sprickbildning och vattenläckage i fogarna. Beläggning på bron består 
av slakarmerad slitbetong. 
Resultatet visade att detaljerade handlingar samt kompletterande arbetsbeskrivningar kan göra 
att vattenläckage i fogar undviks. Att bredda en plattrambro och använda direktgjuten 
slitbetong som slitlager innebär risker med vattenläckage på grund av sprickor då små 
sättningar är oundvikligt, detta bör dock undersökas ytterligare.  
 
 
 
 
 



! II!

Abstract)
Kolbäcksleden in Umeå has been widened with one lane in each direction to a 2+2 road with 
six roundabouts, a two-leveled traffic interchange, five new and seven widened short-span 
concrete bridges. The roads were already designed by the customer (Trafikverket) but Peab 
(entrepreneur) got the responsibility to design the bridges on their own. 

This study will overlook how you in an early stage of the planning process can discover 
technical risks when widening short-span concrete bridges. In this study, two bridges is 
compared and reviewed, one with water leakage in the joints and one without leakage. 
Widening a bridge can save time and material compared to a new production. This also saves 
money and lessens the environment strain. In some cases new production is the only 
alternative. The study is made in cooperation with Peab, Umeå. 

The widened bridge without leakage problems are placed on Kolbäcksleden around Carlshem, 
this is the closest bridge to Statoil. The old part of the bridge is made out of prefabricated 
concrete elements and the widened part is made of poured concrete with an expansion joint 
between the old and new parts. The road construction is built with asphalt coating and has no 
water leakage or dangerous cracks. 

The other bridge is a poured concrete bridge placed at Mariestrand. The bridge is widened on 
both sides and has problems with cracks in the concrete and water leakage in the construction 
joints. The road construction is built with an armed layer of high-performance concrete 
coating.  
 
The result of this study shows that detailed papers and supplemental work descriptions can 
avoid water leakage in joints when widening a bridge of this type. To widen a short-span 
concrete bridge using high-performing concrete as coating can cause risks of cracks because 
of small settlements, which is inevitable when widening bridges like this. The risk of cracks 
when widening bridges should be examined further to obtain a secure result. 
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Förord)
Examensarbetet är det avslutande momentet i min utbildning till Högskoleingenjör i 
Byggteknik på Umeå Universitet. Arbetet är gjort i samarbete med Peab, Umeå, och med stor 
hjälp av Trafikverket som tillhandahållit med nödvändig information om projektet. 

Jag hoppas att rapporten kan bidra till att planeringen i alla arbeten utförs noga och att 
kompletta och korrekta handlingar finns före byggstart. Den kunskap jag fått av att göra 
arbetet har verkligen öppnat mina ögon för betongarbeten och den kunskapen hoppas jag 
kunna sprida vidare. 

Ett varmt tack till Emma Enevold som varit en mycket bra handledare på Peab och som 
dessutom låtit mig sitta på kontoret i Umeå. Jag vill även tacka alla arbetande på Peabs kontor 
för ett varmt välkomnande och bidragande till trevlig stämning. Jag vill tacka Pereric 
Johansson från Trafikverket för kompletterande information om projektet. 

 

Umeå, maj 2014 

Joakim Vikberg
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1. Inledning)

1.1 Bakgrund)
För att ett samhälle ska fortsätta att utvecklas och fungera bra krävs transport av varor, 
människor och tjänster. En förutsättning för att detta ska fungera bra är en väl fungerande 
infrastruktur. En stor del av infrastrukturen är broar, både för biltrafik men även för gång- och 
cykeltrafik.  

Två Europavägar (E4 och E12) går genom Umeå. Det medför ett stort trafikflöde som ger låg 
trafiksäkerhet och sämre luft i centrum. Umeåprojektet är till för att omleda 
genomfartstrafiken till utsidan av centrum för att öka säkerheten och luftkvalitén. I 
Umeåprojektet ingår norra, södra, östra och västra länkarna och denna studie kommer handla 
om två broar längs östra länken även kallad Kolbäcksleden. 
 
Breddning av vägen medförde att ett antal behövde åtgärdas. Några broar breddades, och 
några nybyggdes. De broarna som behandlas i denna studie är breddade GC-portar. En är 
belägen vid Carlshem och fungerar som en passage mellan Carlshem och Ålidhem, se bild 
3.1.3. Den andra är belägen vid Mariestrand och fungerar som en passage mellan Mariestrand 
och gång- och cykelbanan längs Kolbäcksleden, se figur 3.2.2. 

1.2 Problembeskrivning)
När bron vid Carlshem breddades gjordes en skarv i konstruktionsbetongen som på befintlig 
del bestod av prefabricerade element. Överbyggnaden är uppbyggd av en bitumenbunden 
beläggning med underliggande isoleringsmatta på den bärande betongen. Denna bro har inga 
problem med vattenläckage eller sprickbildning men det finns ändå risker med 
konstruktionen. 

Bron vid Mariestrand breddades åt båda sidorna, 12 meter åt höger och 3 meter åt vänster, sett 
från söder till norr. Anledningen till den stora breddningen var avfartsfilen i södergående 
riktning samt påfartsfilen i norrgående riktning. Beläggningen på bron valdes till slitbetong 
istället för en bitumenbunden beläggning. 

Sprickor har bildats i slitbetongen vilket medför att vatten läcker ner till de otäta skarvarna 
och kommer i kontakt med armeringen vilket kan orsaka korrosion. Vägsalt är vanligt i Umeå 
och detta medför en större risk för korrosion. Vatten i konstruktionen som fryser till is kan 
orsaka frostsprängning vilket reducerar brons bärförmåga. För att undvika vattenläckage och 
nedsättning av bärförmågan kommer bron att behöva kompletteras i efterhand. 

1.3 Syfte)
Att granska broarnas tekniska utförande och dess problem samt fastställa hur man i ett tidigt 
skede kan upptäcka risker med breddning av plattrambroar. Även undersöka!vilka alternativ 
som finns och presentera förslag på hur man kan eliminera eller minska!kostnaderna för ett 
senare ingrepp.  
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1.4 Mål)
Målet med detta arbete är att redovisa hur man kan minska antalet efterhandskompletteringar 
på breddade plattrambroar samt informera om vikten av materialval.  

1.5 Avgränsningar)
Att behandla alla ingående parametrar i denna studie skulle göra arbetet orimligt stort med 
hänsyn till den tid som är avsatt. Därför kommer dimensionering av bärande betong inte att 
granskas då den är utförd av Ramböll enligt gällande normer. Endast de två breddade broar 
som beskrivs i bakgrunden behandlas i detta arbete. Ingen ekonomisk beräkning utförs.  
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2. Teori)

2.1 Brotyper 
Broar byggs vanligen i trä, stål eller betong, alternativt en blandning av dessa material. Hur 
broarna ska utformas beror till stor del på hur estetiskt tilltalande de är enligt beställaren 
(Broar.info). Val av brotyp är även beroende av läget, t.ex. om båttrafik ska kunna passera 
under bron. 

Prefabricerade broar är kända för att ha kort uppförandetid, någonting som är mycket 
eftertraktat inom byggbranschen, särskilt inom vägbygge. Formbyggning och rivning kan helt 
elimineras tillsammans med härdning av betong och på så sätt kortas byggtiden ner. Däremot 
uppskattas den tekniska livslängden vara något kortare än för platsgjuten konstruktion.  

Platsgjutna broar tillåter större variation i utförande än prefabricerade. De kan tillåta mer 
ljusinsläpp vilket kan vara bra under breda vägar. Vid platsgjuten konstruktion kan samverkan 
mellan brobana och ramben på bottenplatta uppnås, vilket kan vara fördelaktigt för en stabil 
konstruktion med krav på höga laster. 

2.1.1 Balkbro 
En balkbro består av långa balkar vilandes på pelare. De är billiga och enkla att bygga. Ett 
exempel på en känd balkbro är Ölandsbron mellan Kalmar och Färjestad, byggd i armerad 
betong.  

2.1.2 Bågbro 
Bågbroar består av bågar som farbanan hänger i med vajrar. De klarar långa spännvidder och 
stör inte vattentrafiken. En av världens mest kända bågbroar är Sydney Harbour Bridge, en 
känd turistattraktion i Sydney som syns i figur 2.1.2.1 nedan. 

 

Figur&2.1.2.1&–&Sydney&Harbour&Bridge,&en&av&världens&mest&kända&bågbroar.&Bild&från&Wikipedia&Commons.&
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2.1.3 Hängbro/Snedkabelbro 
Hängbroar kan vara mycket lika bågbroar då farbanan hålls upp av vajrar. Vid snedkabelbroar 
hänger vajrarna snett ned i farbanan från pelare, även kallat pyloner. Vid hängbroar hänger 
vajrarna rakt ned från en grov vajer som sitter fast i två pyloner (Broar.net). En känd hängbro 
är Golden Gate i Kalifornien, en känd snedkabelbro är Öresundsbron som går mellan Malmö 
och Köpenhamn. 

2.1.4 Plattrambro 
Rambroar är de vanligaste broarna i Sverige (BaTMan). GC-portar utformas ofta som 
plattrambroar och används för att låta gång- och cykeltrafikanter korsa en väg utan att de ska 
utsättas för fara eller störa biltrafiken. Dessa kan utformas både platsgjutna eller av 
prefabricerade element. En ram av betong gjuts på en bottenplatta, beläggning väljs enligt 
Trafikverkets regler. Plattrambroar kan utföras med 0, 2, 3 eller 4 leder. Utförs de med 4 leder 
kallas de i dagens läge för elementbyggda plattbroar då definitionen av plattrambro är att 
brobanan är fastgjuten i rambenen. Tidigare kallades dessa för 4-leds plattrambro. En 
plattrambro syns på bild 2.1.4.1 nedan. 

 

Figur&2.1.4.1&–&Plattrambro&i&ett&fack.&Från&BaTMan.&

2.2 Väguppbyggnad 
Trafikverket tillhandahåller dimensioneringsregler och allmänna beskrivningar till 
vägbyggnad i Sverige, dessa är framtagna ur Eurokoder och är anpassade till Svenskt klimat 
och förutsättningar. Vanliga vägbyggnader redogörs i figur 2.2.1 nedan. Detta är illustrationer 
som visar hur vägar ska byggas upp och hur de olika ingående delarna ska benämnas. Dessa 
hittas i TRVK väg under styva överbyggnader. 
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En vägbyggnads slitlager är det översta lagret som står emot slitaget på vägen och skyddar 
underliggande lager. Bindlagret används för att binda ihop vägbyggnaden (Bro 2004). Ett 
vanligt val av slitlager och bindlager är asfaltbetong. 

För dimensionering av broar i Sverige gäller TRVK bro. Där finns regler och beskrivningar 
för dimensionering och utförande av brobyggen. För de broar som studeras i detta arbete 
gäller dokumentet Bro 2004 som ersattes av TK bro år 2009, detta dokument ersattes senare 
av TRVK bro 11 som gäller i dagsläget (Trafikverket). I Bro 2004 hänvisas det till Boverkets 
standarder och i TRVK bro 11 hänvisas det till Eurocode. 

2.2.1 Asfaltbetong 
Asfaltbetong (AB) delas in i flera kategorier beroende på dess egenskaper. De olika 
kategorierna är tät asfaltbetong (ABT), stenrik asfaltbetong (ABS) och dränerande 
asfaltbetong (ABD). Asfaltbetong är en packad asfaltmassa bestående av stenmaterial och 
bindemedel av bitumen. På ritningar eller beskrivningar kan asfaltbetong anges t.ex. som 40 
mm ABT 11 B160/220. Med detta menas ett lager 40 mm tät asfaltbetong med största 
nominella kornstorlek 11 mm och bindemedelstyp 160/220 (Trafikverket 1994:26). 

2.2.1.1 Tät asfaltbetong (ABT) 
Som slitlager har ABT en begränsad nötningsbeständighet som dimensioneras för att skydda 
underliggande lager. ABT kan även användas som bärlager, justeringslager samt bindlager. 
Tät asfaltbetong kan anpassas till alla klimattyper (Trafikverket 1994:).  

2.2.1.2 Stenrik asfaltbetong (ABS) 
Stenrik asfaltbetong har en bra slitstyrka, bra stabilitet och åldras väl. Används vanligen som 
justeringslager eller slitlager och kan anpassas till alla klimattyper. På grund av den stenrika 
uppbyggnaden tål detta material dubbdäckstrafik mycket väl. Beläggningen ska även vara 
mycket resistent mot plastisk deformation (Trafikverket 1994:26 - Bitumenbundna lager). 
ABS kräver mer arbete än ABT vid blandning. 

Figur&2.2.1&–&Väguppbyggnad&med&benämningar&enligt&TRVK&väg.&
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2.2.1.3 Dränerande asfaltbetong (ABD) 
Dränerande asfaltbetong släpper igenom vatten snabbt och används ofta vid platser där 
vattenplaning är en stor risk. Materialet dämpar även buller men dräneringsförmågan samt 
den bullerreducerande förmågan avtar relativt snabbt med tiden (Trafikverket 1994:26). 

2.2.1.4 Bitumen 
Bitumen är en tung oljeprodukt som används i asfalt för att binda ihop kornen (Asfaltskolan).   

2.2.1.5 Isoleringsmatta 
Vid vissa typer av beläggningar på broar används isoleringsmattor som tätskikt. 
Isoleringsmattan ska vara svetsbar (bitumensvetsning) för skarvning, vara minst 5 mm tjock 
och ska läggas mot underlaget så att nog stor vidhäftning uppnås (Bro 2004). 

2.2.2 Slitbetong 
När slitlagret i en vägbyggnad består av betong kallas detta för slitbetong. Slitbetongen måste 
armeras med hänsyn till sprickbildning på grund av krympning och krypning. Armering kan 
vara kamstänger eller stålfiberarmering. Vid stålfiberarmering kan minsta godtagbara tjocklek 
minskas till 70 mm jämfört med 95 mm vid armering med kamstänger (Bro 2004). 
Bestämning av armeringsmängd regleras till 0,33 % av den totala volymen i båda riktningarna 
vid kamstänger och mängden stålfiber beräknas enligt ekvation 1 nedan. 

!! = 15400 ∅!
! ∅!!"

!!
!!

   Ekvation 1 

2.3 Laster på broar 
När broar dimensioneras tas hänsyn till den tekniska livslängden, VGU, som i broar ska sättas 
till 40, 80 eller 120 år (Bro 2004). Den tekniska livslängden är under vilken tid bron uppfyller 
sin funktion utan andra åtgärder än normalt underhåll.  

Laster på broar beräknas enligt TRVK Bro (2011:085) om inte annat anges. Dokumentet är 
framtaget från Eurokoder för att underlätta dimensionering i Sverige. För de aktuella broarna 
gällde Bro 2004, som var det styrande dokumentet vid upphandlingen av projektet.  

Laster på broar delas upp i permanenta laster, variabla laster och olyckslaster. Varje kategori 
har flera subkategorier. I Bro 2004 tas nio olika lastkombinationer upp. Lastkombinationer 
utgör underlag för olika beräkningar, se avsnitt 2.3.3.  

2.3.1 Permanenta laster 
Permanenta laster på konstruktion avser egentyngd, beläggning och överfyllnad, jordtryck, 
vattentryck, stödförskjutning, krympning i betong, spännkraft och påhängslast. Dessa finns att 
hämta i TRVK Bro (eller motsvarande dokument vid äldre upphandlingar). Grunden för 
beräkning av dessa bör finnas i en teknisk beskrivning av bron som ska byggas. 

2.3.2  Trafiklaster 
Med trafiklaster avses både horisontella och vertikala krafter som verkar på 
brokonstruktionen. Inverkan av fordon och dynamiska krafter beräknas utifrån det mest 
ogynnsamma av fem typer av ekvivalentlaster som finns att hittas i TRVK bro. Utöver de fem 
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lasterna beräknas även påverkan av typfordon och för utmattning. För ekvivalentlaster 1, 2 
och 5 delas belastade ytor upp i lastfält med bredden 3 m. 

De olika ekvivalentlasterna utgör samma princip, men lasterna samt dess storlek fördelas 
olika. Krafterna som verkar i de olika lastfallen utgörs av jämnt fördelade (p kN/m), och 
punktlaster (A kN). Punktlasterna som verkar antas en kontaktyta som liknar däcktrycket från 
tyngre fordon. Ett exempel på hur en ekvivalentlast ser ut syns i figur 2.3.2.1. Storlek på A 
och P hittas i TRVK bro. De gråa ytorna visar kontakttrycket för punktlasterna. 

!

Figur&2.3.2.1&–&Exempel&på&hur&en&ekvivalentlast&kan&se&ut.&Bilden&avser&ekvivalentlast&4&i&TRVK&Bro. 

Lastfall med hänsyn till renhållningsfordon ska beaktas. Horisontella bromskrafter, 
sidokrafter och centrifugalkrafter måste även tas hänsyn till. 

2.3.3 Lastkombinationer 
Förekommande laster enligt Bro 2004 ska kombineras så att lasten för varje enskild 
konstruktionsdel är mest ogynnsam.  

- Lastkombination 1 avser bruksgränstillstånd i byggnadsskedet. 

- Lastkombination 2 avser brottgränstillståndet i byggnadsskedet. 

- Lastkombination 3 utgör underlag för överhöjningsberäkning. 

- Lastkombination 4a avser huvudlastfallet i brottgränstillstånd. 4b utgör grund för beräkning 
av de permanenta laster som är dominerande i brottgränstillstånd. 

- Lastkombination 5a är huvudbelastningsfallet i bruksgränstillståndet. 5b utgör grund för 
beräkning av sprickbredd i bruksgränstillstånd. 5c utgör grund för beräkning av nedböjning 
och rörelse i fri ände. 

- Lastkombination 6 är underlag för beräkning av utmattning. 

- Lastkombination 7 utgör grund för beräkning av egensvängningar. 
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- Lastkombination 8 är grund för beräkning av olyckslast. 

- Lastkombination 9 avser grund för beräkning av maskinkonstruktioner till rörliga broar. 

Bro 2004 innehåller en tabell med lastkoefficienter som används till dimensionering. 
Lastkoefficienterna kan både öka, minska och helt eliminera vissa lastkombinationer beroende 
på utformning. 

2.4 Betong 
Betong framställs genom att blanda cement, vatten och ballast. Ballast kan t.ex. vara sten, 
grus eller sand. Ofta krävs tillsatsmedel för att påverka egenskaperna i betongen. Blandningen 
cement och vatten kallas för cementpasta, ibland cementlim (P-G Burström, 2008). Det är 
detta som är själva bindemedlet i betong. Egenskaperna på cementpastan bestäms nästan 
uteslutande av relationen mellan vatten och cement, vct-talet i ekvation 2. 

!"# = !
!    Ekvation 2 

W: Vattenmängden i kg eller kg/m3 
C: Mängden i cement i samma enhet som för vattenmängden 

Vid användning av tillsatsmedel korrigeras detta vct-tal genom att använda sig av en 
effektivitetsfaktor multiplicerat med mängden tillsatsmaterial i nämnaren. Det nya talet kallas 
vbt och beräknas enligt ekvation 3. 

!"# = ! !
!!!!   Ekvation 3 

W och C enligt tidigare.  
β är en effektivitetsfaktor mellan 0-1. 
D är mängden tillsatsmaterial i kg. 
Beteckningar enligt Byggnadsmaterial, 2008. 

Betongens hållfasthetsklass benämns enligt Eurokod som Cfck och fck, kub. Betong tål 
tryckkrafter väl, men dragkrafter mycket dåligt. Detta syns tydligt i SS-EN 1992-1-1:2005, 
tabell 3.1, draghållfastheten för C25/30 är ca 10 % av tryckhållfastheten (2,6 MPa jämfört 
med 25 MPa). Detta betyder att betongen lätt kommer att spricka vid dragbelastning. För att 
betongen ska tåla dragkrafter bättre gjuts armering in och betongen dimensioneras för att ta 
upp all tryckspänning och armeringen för att ta upp all dragspänning (P-G Burström, 2008). 
Se mer under 2.5, stål. 

Betong anges i exponeringsklasser efter de krav som ställs på den färdiga betongen. 
Konstruktören bestämmer lämplig exponeringsklass vid dimensionering. Klasserna finns att 
hitta i SS-EN 206:2013 - Betong – Fordringar, egenskaper, tillverkning och 
överensstämmelse. Klasserna är XC, XD, XS, XF och XA. Dessa tar hänsyn till korrosion 
med hänsyn till karbonatisering, klorider annat än sjövatten, klorider från sjövatten. Tinande 
vatten och frysattacker samt kemiska attacker. 
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Karbonatisering är när koldioxid reagerar med betongens kalciumhydroxid och sänker pH-
värdet, rostskyddet försämras och armeringen kan börja korrodera (Proguard). Detta är en 
vanlig anledning till att livslängden tar slut hos betong. 

2.4.1 Cement 
Ca 90 % av dagens cementanvändning och som avser standard byggcement kallas för 
Portlandcement (Sveriges betongindustrier, 2011). Det framställs genom att finmald kalksten 
och lermineral bränns i en roterande ugn. Det som bildas vid bränningen kallas för 
portlandcementklinker. 

Den klinkern som bildas vid bränning mals ned efter nedkylning och blandas med t.ex. gips, 
här blir cementen det finkorniga pulvret som köps i butik. En mindre kornstorlek påskyndar 
reaktionsprocessen. Portlandcementen som finns i Sverige kan enligt betong- och 
armeringsteknik delas in i tre produktbeteckningar som beror på kornstorleken. 

- Snabbt hårdnande (SH) 
- Standard byggcement (Std) 
- Långsamt hårdnande (ibland anläggningscement) (LH) 

Det finns för och nackdelar med de olika typerna. T.ex. så kan formerna rivas tidigare med 
SH-betong, däremot ökar temperaturen kraftigt under den snabba härdningen som sker på 
grund av den snabba reaktionsprocessen. En LH-betong skyddas dock bättre mot 
sulfatangrepp och havsvatten, är mer frostbeständig och temperaturen stiger inte lika mycket 
under härdningen. Däremot tar det längre tid innan betongen uppnått en hög hållfasthet. 
(Sveriges betongindustrier, 2011) 

Dessa namn har ingen koppling till några krav men används fortfarande på grund av enkelhet. 
I Sverige gäller SS-EN 197-1 för cement. Denna standard anger egenskaperna hos 
beståndsdelarna och hur de ska kombineras för att uppnå rätt klasser (P-G Burström, 2008). 
Standarden delar in cement i huvudtyperna: 

- CEM 1 Portlandcement 
- CEM 2 Portland-kompositcement 
- CEM 3 Slaggcement 

CEM 1 är rent portlandcement, CEM 2 ska enligt Byggmaterial innehålla över 65 % 
portlandcementklinker. CEM 3 ska innehålla mellan 20-65 % och resterande del 
masugnsslagg. 

2.4.2 Ballast 
Det sten- eller grusmaterial som används vid betongtillverkning samlas under namnet ballast. 
Vanligen används krossade (eller okrossade) naturliga bergarter som ballast. Kornstorleken 
varierar och den undre gränsen för ballast i betong brukar sättas till 4 mm 
(Byggnadsmaterial). De allra vanligaste benämningarna brukar vara sand för kornstorlek ≤ 4 
mm, fingrus för kornstorlek ≤ 8 mm och sten för kornstorleken ≥ 8 mm. Sten avser singel 
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eller makadam där singel är okrossad sten med rund kornform och makadam är krossat 
material med kantig form (Sveriges betongindustrier, 2011). 

Kornstorlekar separeras genom siktning (P-G Burström, 2008). Siktning innebär att ett 
grusprov sätts i en apparat med flera lager silar med minskande siktstorlek, sedan vibreras 
maskinen så att den minsta ballasten hamnar längst ned och den grövsta längst upp. Genom 
vägning av varje enskild sil kan det bestämmas hur stor andel av varje kornstorlek som finns i 
provet. Största tillåtna stenstorlek i en gjutning brukar begränsas till 1/4 av konstruktionens 
minsta tvärmått. Armeringen i betongen får heller inte utgöra ett hinder för ballasten att ta sig 
ned i konstruktionen (Sveriges betongindustrier, 2011). 

Innan gjutning blandas betongmassan i en betongblandare. För att fylla ut formen samt sprida 
ut ballasten jämnt i betongmassan vibreras den färska betongen efter att den kommit på plats. 
Fördelningen av kornstorlekarna ska vara jämn och stenseparation ska undvikas. 
Stenseparation är när ballasten samlar sig lokalt och inte ligger jämnt fördelad (Sveriges 
betongindustrier, 2011). Även vibreringsfri betong finns att använda. 

2.4.3 Tillsatsmedel)
Tillsatsmedel används i färsk eller hårdnad betong för att ändra dess egenskaper. 
Tillsatsmedlen delas in i 6 grupper. Dessa är luftporbildare, vattenreducerare, flyttillsatser, 
accelerator, retarder eller övriga. Oftast ingår ett tillsatsmedel under flera av dessa punkter 
samtidig (Sveriges betongindustrier, 2011). 

Luftporbildare används för att bilda luftporer i betongen och skydda denna mot 
frostsprängningar. Frostsprängning kan uppstå när vattenporer i betongen fryser och därmed 
expanderar och trycker bort betongen så att bitar lossnar (Sveriges betongindustrier, 2011).  
Sänkt hållfasthet i betongen pga. denna tillsats är inte ovanligt. 

Vattenreducerare och flyttillsatser används i första hand för att öka hållfastheten vid en viss 
konsistens, för att behöva använda mindre cement för att uppnå samma konsistens och 
hållfasthet som utan eller för att ge betongen en lösare konsistens trots att hållfastheten är 
densamma. 

Acceleratorer används för att påskynda reaktionen i betongen, retarderande tillsatser används 
för att fördröja tillstyvnandet (Sveriges betongindustrier, 2011). 

2.5 Stål 
Material som innehåller järn som huvudkomponent och framställs genom en smältprocess 
med en kolhalt på högst 2 % kallas för stål (Stålbyggnadsinstitutet). I folkmun brukar järn 
användas som en synonym till stål utan hänsyn till tillverkningsmetod (P-G Burström, 2008).  

Vid dragprov av en stång kan töjning och spänning noteras. Stål verkar elastiskt upp till sin 
sträckgräns och återgår till ursprunglig form om spänningen släpper. Sedan verkar stålet 
plastiskt så att bestående deformationer uppstår fram till brott. Egenskaperna anses vara 
samma vid tryck som drag i stål men vid tryck finns ingen brottgräns (P-G Burström, 2008)  
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Stål har en förmåga att korrodera (rosta), detta sker på grund av att stålytan kommer i kontakt 
med en elektriskt laddad vätska och syre. Korrosion är beroende av bland annat salthalt och 
pH-värde (P-G Burström, 2008). En högre salthalt är betydligt sämre ur korrosiv synpunkt. 
Skydd mot korrosion kan åstadkommas genom t.ex. rostskyddsmålning, förzinkning eller 
emaljering. Vanligast är rostskyddsmålning.  

2.5.1 Armering 
Armeringsstänger görs i stål. Vanligast är att använda kamstänger, fria eller i färdiga nät, men 
även stålfiber kan användas. Armeringen fäster i betongen via kammarna genom friktion, det 
betyder att grövre kammar finns på armeringsjärn som kräver högre hållfasthet (Sveriges 
betongindustrier, 2011).  

För att lätt skilja på olika typer av armering används ett system av bokstäver och siffror. I 
Sverige betecknas armering efter standarden SS 212540. Exempel på armeringsbeteckningar 
är B500BT, Nps500 och Ks600ST. Bokstäverna beskriver egenskaperna hos stålet och 
siffrorna beskriver sträckgränsen. Förklarning nedan, beteckningar enligt Betong- och 
armeringsteknik, 2011. 

Första bokstaven anger typ av stång. S står för slät stång, B/K står för kamstång, P står för 
profilerad stång. N(S,K,P) står för nät av stänger.  

Siffrorna står för sträckgränsen i stålet som används, ett litet s före siffrorna antyder att det är 
sträckgränsen. Vid B500-stål utelämnas detta s. Seghetsklass anges efter sträckgränsen. 

Om stålet är svetsbart anges det med ett stort S direkt efter sträckgränsen. Undantag är att vid 
B500-stål anger B:et att stålet är svetsbart och stora S utelämnas.  

Framställningsmetoden anges med en eller flera bokstäver sist i beteckningen. Eventuellt kan 
leveransform anges allra sist. 

Exempel: 

B500BT är svetsbara kamstänger med sträckgränsen 500 MPa, seghetsklass B och framställt 
genom seghärdning (T). 

Ss600STR är släta stänger med sträckgränsen 600 MPa, det är svetsbart och framställt genom 
seghärdning och levereras som ringmaterial (R). 

Vid användning av enskilda kamstänger betecknas dessa på ritning som t.ex. 10∅16!300 och 
kan avslutas med littera som förklaras i ritningens anvisningar. Detta står för 10 st kamstänger 
med diameter 16 mm utlagda med centrumavstånd 300 mm. 

2.5.2 Stålfiberarmering 
Stålfiberarmering kan användas i betong för att öka draghållfastheten. Jämfört med 
kamstänger ska stålfiber bidra med fler små sprickor, kortare byggtid och segare brott 
(ArcelorMittal). Vid användning blandas stålfibrerna med den flytande betongen innan 
gjutning. Stålfiber kan se ut på många olika sätt beroende på vilka egenskaper som önskas. 
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Ofta används ett vct-tal på under 0,4 med hänsyn till karbonatiseringshastigheten. Ett högre 
vct-tal gör att korrosionen tränger ner i betongen snabbare.  

2.6 Fogar 
Att utföra fogar i betong kan vara användbart både för att undvika eller styra sprickbildning 
och för att kunna dela upp arbete i etapper. Fogar kan utföras med eller utan samverkan 
mellan de två ingående komponenterna, de kallas då för stumma fogar och rörelsefogar, även 
kallat dilatationsfogar (Svensk byggtjänst, 2012).  

Ibland ställs krav på täthet i fogar, speciellt i vägbyggen. En tät fog går att utforma med 
fogband av t.ex. PVC, dock skadas detta fogband lätt vid gjutning. I vissa fall kan 
asfalttätning vara ett bra alternativ (Svensk byggtjänst, 2012).  

2.6.1 Gjutfog 
Gjutfogar, även kallat arbetsfogar, är stumma och används i nästan alla gjutkonstruktioner. De 
placeras efter praktiska och utseendemässiga perspektiv. En gjutfog är en motgjutning mot 
befintlig betong med en ren och torr yta som helst ska göras så rå att ballastmaterial syns för 
att öka vidhäftningen. Har den befintliga betongen hårdnat krävs fler åtgärder för att uppnå 
vidhäftning t.ex. vattenbilning. Gjutfogar kan överföra drag- och skjuvkrafter med begränsad 
förmåga utan extra åtgärder. En vanlig åtgärd för att överföra skjuv- och dragkrafter är att 
gjuta in armering (Svensk byggtjänst, 2012). 

2.6.2 Isolationsfog/expansionsfog 
En isolationsfog är en typ av tät rörelsefog utan kraftöverföring. Den delar in element i två 
separerade element utan fysisk kontakt med varandra. Vanlig utformning är att använda ett 
elastiskt mellanlägg och ett eller två lager fogmaterial som t.ex. asfaltboard, (Svensk 
byggtjänst, 2012). Isolationsfogar tillåter rörelse i både horisontalled och vertikalled, se figur 
2.6.2.1. 

 

Figur&2.6.2.1&–&Isolationsfog&enligt&Dictionary&of&Construction&

2.6.3 Kontraktionsfog 
Kontraktionsfogar är till för att styra sprickbildning till önskade punkter genom lokala 
försvagningar där det sågas urtagningar. Plattan kan röra sig vinkelrätt mot fogen och 
överföra last genom dymlingar. En annan fog vars enda skillnad är att den ligger längsgående 
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kallas för sammanhållningsfog (ATB Väg, 2005). Godtagbar utformning med förankringsjärn 
eller dymlingar syns i figur 2.6.3.1 nedan. Förankringslängder och dimensioner på dymlingar 
eller armeringsjärn finns i ATB Väg 2005.  

!

Figur&2.6.3.1&–&Godtagbar&utformning&för&kontraktionsfog&enligt&Trafikverket. 

2.7 Geoteknik 
Geoteknik är läran om de tekniska egenskaperna hos jord och berg. Geotekniska 
undersökningar utgör grunden för allt byggande. Geotekniska undersökningar används för att 
bestämma hållfasthet i marken, avstånd till berg, grundvattennivå och materialskikt i marken 
etc.  

2.7.1 Kornfraktioner i mark 
Vid geotekniska undersökningar utförs sondering och prov tas både på fält och i lab. För att 
underlätta beskrivning av markens uppbyggnad finns den svenska standarden SS-EN ISO 
14688-1 som förklarar kornstorleksindelning, benämningar och förkortningar. Sedan 
införandet av Eurocode-standarden används engelska beteckningar (SGI-I1). 

I tekniska beskrivningar kan marken benämnas som t.ex. sandig silt där den sistnämnda 
jordarten utgör störst del av provet. På ritningar används förkortningar med en eller två 
bokstäver. Sandig silt blir då SaSi. Specifik kornstorleksindelning visas i figur 2.7.1.1 nedan. 
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Figur&2.7.1.1&–&Kornstorleksindelning&enligt&SSTEN&ISO&14688T1.&Beteckningar&på&engelska&

2.7.2 Tjäle 
Tjäle kallas det marktillstånd som uppstår när vattnet i marken fryser till is. Tjälen 
förekommer när temperaturen sjunker under noll grader och kylan tränger sig ned genom 
marken. Tjäldjupet varierar beroende på jordens egenskaper samt temperatur. Finkornig jord 
innebär högre kapillär stigning vilket resulterar i en mer tjälfarlig jord.  

Volymen på vatten ökar vid övergång från vätskefas till fast fas med ca 9 % (SMHI), detta 
utgör ett problem vid anläggning om marken utgörs av tjälfarlig jord. I vissa fall kan tjälen 
lyfta marken vid frysning och vid tjällossning (när tjälen smälter) sjunker marken vilket utgör 
en risk för sättningar som kan påverka väg- och husbyggen negativt. När tjälen finns i marken 
året om kallas detta tillstånd för permafrost (Nationalencyklopedin), vilket förekommer i vissa 
delar av de svenska fjällen.  

Jord delas vid in i fyra tjälfarlighetsklasser vid användning i vägbygge där klass ett består av 
icke tjällyftande jordarter och klass fyra tilldelas mycket tjällyftande jordarter. 

2.7.3 Deformation av jord 
Deformation av jord delas in i två grupper. De som består av volymändring och de som består 
av formändring. Jordens porer innehåller vatten, mindre kornstorlek binder mer vatten. 
Volymändring sker när vatten pressas ut ur jordens porer på grund av belastning. Detta kan 
orsaka sättningar i anläggningar. Formändring sker vid omlagring av kornen i jorden (SGI-I1, 
2008).  

När en jordmassa tidigare utsatts för en belastning som är större än den aktuella belastningen 
kallas massan för överkonsoliderad. Om jorden utsätts för laster under den tidigare maximala 
lasten, uppstår små elastiska deformationer. Belastas jorden för en större belastning än 
tidigare uppstår plastiska deformationer på grund av ovanstående förklaring. Förbelastad jord 
kallas för förkonsoliderad eller överkonsoliderad (SGI-I1, 2008). 
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3. Förutsättningar)

3.1 Breddad prefabricerad bro, Statoil 
Bron är en GC-port belägen vid Carlshem, närmast Statoil. För läge se figur 3.1.1. Bron 
används för att låta gång- och cykeltrafikanter korsa vägen utan att störa biltrafiken dvs en 
planskild korsning. Gång- och cykelvägen som går genom GC-porten fungerar som en 
passage mellan Ålidhem och Carlshem. 
 

!

Figur&3.1.1&–&Situationsplan&för&Bro&vid&Carlshem.&På&cirkulationsplatsens&vänstra&sida&ligger&Kolbäcksbron.&Taget&från&
ritning.&
&

Gammal väg bestod av ett körfält i vardera riktningen, ny väg är 2+2 väg och därför 
breddades bron 4 m åt vänster sett från söder till norr.  

WSP upprättade en geoteknisk undersökning på beställning av Vägverket (nu Trafikverket). I 
den tekniska beskrivningen (TBb/geo, sektion 0/360) finns objektbeskrivning samt detaljer 
om undersökningen, se bilaga A. Marken bestod av ca 2 m sand och silt på 1 m tjock lös lerig 
silt eller siltig lera på morän med låg relativ hållfasthet. Bron dimensionerades i 
säkerhetsklass 2 och geoteknisk klass 2. 

I bron används betong som bärande konstruktion där befintlig del är utförd av prefabricerade 
element. Breddad del är platsgjuten med en expansionsfog (dilatationsfog) som separerar 
betongelement från platsgjuten del. Skarven utfördes utan genomgående dymlingar eller 
armeringsjärn vilket gör att befintlig del och ny del inte samverkar (Pereric Johansson). I 
broskarven sitter enligt ritning ett lager asfaltpapp och ett svällband. Över skarven sitter en 
tätning av epoxiförsegling för att förhindra vattenläckage. Se detaljritning i figur 3.1.2. 
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Figur&3.1.2&–&Detalj&av&broskarv&taget&från&ritning.&
&

Bitumenbunden vägbyggnad används och benämns som 2aIVD. Förklaringar till hur 
benämningar tolkas finns att hitta i Bro 2004. Sammanfattat står 2aIVD för en uppbyggnad av 
5 mm isoleringsmatta som tätskikt, 15 mm ABT 4 som skyddslager, ABb > 11 som bindlager 
och asfaltbeläggning som på anslutande väg som slitlager. Arbete är enligt den tekniska 
beskrivningen utfört efter förslagsritning alternativt Bro 2004 vid bristfällig information på 
ritning.  

Bron har inga problem med vattenläckage i skarv och ingen skadlig sprickbildning. Bild av 
bron i profil syns i figur 3.1.3 nedan. Kompletta ritningar finns att hitta i bilaga E. 

!

Figur&3.1.3&–&Bild&av&bro&i&profil.&Självtaget&foto. 
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3.2 Breddad platsgjuten bro, Mariestrand 
Bron är en GC-port som är belägen vid Mariestrand, se läge i figur 3.2.1 nedan. Bron används 
som en planskild korsning för att låta gång- och cykeltrafikanter korsa vägen utan att störa 
biltrafiken. Gång- och cykelvägen som går genom GC-porten fungerar som en passage mellan 
Mariestrand och gång- och cykelvägen som löper längs Kolbäcksleden. 

!

Figur&3.2.1&–&Situationsplan&för&bro&vid&Mariestrand.&Cirkulationsplatsen&ligger&nära&Ica&Mariehem.&Ur&ritning.&

Gammal väg bestod av ett körfält i vardera riktningen. Vägen breddades till 2+2 väg och 
därför breddades den befintliga GC-porten 12 m åt höger samt 3 m åt vänster sett från söder 
till norr. Anledningen till den stora breddningen är påfartsfilen i norrgående riktning samt 
avfartsfilen i södergående riktning.  

WSP upprättade en geoteknisk undersökning på beställning av vägverket. I den tekniska 
beskrivningen (TBb/geo för sektion 4/080) finns objektbeskrivning samt detaljer, se bilaga B. 
Marken bestod i huvudsak av sandig siltig morän eller siltig sandmorän med mycket hög 
relativ hållfasthet. Bron dimensionerades i säkerhetsklass 2 och geoteknisk klass 2. 

I bron användes betong som bärande konstruktion med gammal och ny del av platsgjuten 
betong. Fogen mellan ny och gammal del utfördes som en gjutfog (stum fog) med 
genomgående armeringsjärn samt epoxiförsegling enligt standardritning 584:5S-b, REV A 
från vägverket. Se bilaga C. 

Som beläggning används uppbyggnad F enligt Bro 2004. Beteckningen innebär ett lager 
slitbetong direkt på konstruktionsbetongen, denna är slakarmerad. Arbete och förutsättningar 
redovisas i ritningar, vid bristfällig information i ritning och tekniska beskrivningar följdes 
Bro 2004. 
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Bron har problem med vattenläckage genom slitbetongen och i båda skarvarna vilket kan 
orsaka både frostsprängning och korrosionsskador. I efterhand har Peab försökt att åtgärda 
vattenläckaget med hjälp av injektering av epoxibaserat medel samt polyuretan, dock utan 
framgång (Pereric Johansson, 2014-04-29). Detta kostar både pengar och tar tid. Bild på bron 
visas i figur 3.2.2 nedan. Kompletta ritningar hittas i bilaga F. 

!

Figur&3.2.2&–&Bild&av&bro&i&profil.&Självtaget&foto. 
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4. Metod)
Studien inleddes med en litteraturstudie för att kartlägga tidigare forskning inom det aktuella 
området. Tid avsattes för inläsning av området broar i betong och vilka dokument som följs 
vid dimensionering. Peab har tillhandahållit förslagsritningar, tekniska beskrivningar, 
relationsritningar och handlingar. Trafikverket har bidragit med korrigerade relationsritningar 
och övrig information.  

I de tekniska dokumenten (TBb) hänvisas det till gällande dokument för upphandlingen, i 
detta fall Bro 2004. Ritningar har granskats och olikheter mellan utförande och 
förslagsritningar samt brister i dessa har studerats. Okulärbesiktning på plats med 
fotografering har också gjorts.  

Relevant fakta samlas ihop till teori för att fungera som underlag till resultatet. Efter 
granskning och inläsning har slutsatser dragits och ett resultat om risker vid breddning av 
plattrambroar samt förslag till förbättring redovisas. 
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5. Resultat)
I upphandlingen framgår inte om broarna ska breddas eller nybyggas. Att de ska breddas 
framgår endast i de tekniska beskrivningarna för geotekniken som WSP utfört på beställning 
av Trafikverket. Indirekt har Trafikverket beställt en breddning av broarna i och med de 
geotekniska undersökningarna trots att Peab fick ansvaret att projektera dessa i 
upphandlingen. Enskilda broar redovisas nedan.  

5.1 Breddad prefabricerad bro, Carlshem 
I handlingarna och planeringen framgår vad som ska göras. Detaljritningar på nödvändiga 
delar finns och tekniska beskrivningar kompletterar ritningarna. Alternativet som använts till 
fogning och beläggning är genomtänkt och anpassat till de förhållanden den enskilda bron 
har.  

Med ökade trafiklaster samt rådande markförhållanden kan sättningar förväntas i bron. Detta 
är oundvikligt vid breddning av plattrambroar även om sättningen kan begränsas. Då den nya 
brodelen kan röra sig fritt i förhållande till den gamla delen krävs en flexibel överbyggnad, 
bitumenbunden beläggning passar då perfekt. Vid den valda beläggningen tillåts små 
sättningar som kommer uppstå mellan gammal och ny brodel. Problemet med denna 
uppbyggnad är den blåsbildning som kan uppstå i isoleringsmattan. Bitumenprimer stryks på 
betongen och isoleringsmattan läggs därpå, om temperaturen i konstruktionen ökar så 
försämras primerns vidhäftning vilket kan göra att blåsor uppstår. 

Den flexibla beläggningen och flertalet täta skikt tillsammans med den vattentäta 
expansionsfogen har gjort att bron klarat sig från vattenläckage och funktionsnedsättande 
sprickbildning. Utförande med asfaltbeläggning och isoleringsmatta är en beprövad metod 
som använts mycket. 

Bron är 50 år gammal och projekterad med en livslängd på 80 år vilket kan resultera i en 
högre kostnad ur ett långsiktigt perspektiv än ett nybygge men livscykelanalyser krävs för att 
fastställa ett säkert resultat. Breddningen blev förhållandevis billig då inga genomgående 
armeringsjärn användes. 

Även om bron har klarat sig bra från vattenläckage finns alternativa lösningar. Då ingen 
samverkan råder mellan ny och gammal del kan isoleringsmattan skadas vid för stora rörelser 
mellan brodelarna. De prefabricerade elementen sitter fastlimmade i varandra med cementlim 
vilket utesluter användning av genomgående armeringsjärn mellan ny och gammal del. En 
nybyggnad med prefabricerade element är ett alternativ, det medför inga problem med 
omledning av trafik då en väg löper parallellt med Kolbäcksleden vid denna bro. 

5.2 Breddad platsgjuten bro, Mariestrand 
Tekniska beskrivningar innehåller relevant information men ritningar bör kompletteras med 
detalj på fogutförande samt arbetsbeskrivning då fogen ska vara vattentät i en konstruktion 
som denna. Vattentäta fogar kräver noggrant arbete. 

De nya och gamla brodelarna samverkar med genomgående armeringsjärn genom en gjutfog. 
Att uppnå en vattentät fog på detta sätt är inte omöjligt, men det förutsätter att fogen inte på 
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något sätt utsätts för rörelse vilket kommer hända i en bro som belastas av tunga fordon. För 
att undvika vattenläckage i skarven ska arbetet ha utförts med epoxiförsegling enligt 
Vägverkets standardritning nr 584:5S-Rev A, bilaga C. Ur standardritningen fås ingen 
självklar beskrivning. 

En avvikelse från bygghandlingarna är att ny armering inte skarvades med gammal armering. 
Att skarva gammal armering med ny lyckades på den första bron längs Kolbäcksleden som 
breddades på detta sätt, dock höll den inte för trafiklasten. I figur 5.2.1 visas hur 
breddningsarbetet gick till på den första platsgjutna bron som breddades i projektet. 

!

Figur&5.2.1&–&Breddningsarbete&på&första&platsgjutna&bron.&Befintlig&armering&har&försiktigt&bilats&fram&för&att&skarvas&med&
ny&armering&

Istället för att försiktigt bila fram befintlig armering valde man att kapa och blästra 
breddningsytorna vilket gjorde att befintlig armering kapades av. För att lösa detta borrades 
hål i vilka armeringsjärn gjöts in, på detta sätt skarvas inte befintlig armering med den nya. 
Breddningsarbetet med sågning och blästring syns i figur 5.2.2 nedan. Reviderad ritning 
bifogas i bilaga D. 
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!

Figur&5.2.2&–&Breddningsarbete&vid&Mariestrand.&Notera&den&stora&skillnaden&i&ytans&råhet&jämfört&med&föregående&bild&
samt&de&borrade&hålen&för&ingjutning&av&armering&

På grund av ökade trafiklaster samt rådande markförhållanden kan sättningar i bron förväntas. 
Sättning vid breddning av plattrambroar är oundvikligt men kan begränsas med noggrann 
planering och förberedelser. Slitbetongen är styv och spricker vid rörelser vilket tillåter vatten 
att läcka ner i konstruktionen och orsaka frostsprängning samt öka risken för 
armeringskorrosion. För att minska eller undvika sättningar helt kan marken vid ny brodel 
förkonsolideras men på grund av platsbrist är det en svår lösning. 

Alternativen till konstruktionen är att använda täta fogar med svällband samt asfaltbeläggning 
då bitumenbunden beläggning är mer flexibel för att undvika vattenläckage i fogar. Detta kan 
utföras med eller utan samverkan mellan brodelar.  

Nybyggnadsalternativet ska inte uteslutas då riskerna med breddning kunnat upptäckas genom 
en detaljerad förstudie. Kostnaden för breddningen blev också förhållandevis hög då rivning 
och förankring av nya armeringsjärn gjordes på båda sidor, vilket var mycket tidskrävande. 
Spontning gjorde att breddningskostnaden ökade ytterligare. Omledning av trafik måste göras 
genom centrum eller tillfälliga vägar vilket orsakar svårigheter. 

Epoxilimning mellan gammal och ny del är ett alternativ, då kan en fog som är starkare än 
homogen betong uppnås. Däremot är epoxi inte miljövänligt. Det kan kan orsaka allergiska 
reaktioner och bör därför undvikas. 
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5.3 Generellt vid breddning av plattrambroar 
Genom att studera geotekniken och gamla relationshandlingar kan viktig information om t.ex. 
urgrävningar hittas och i vilken omfattning de är utförda. I Carlshemsbron visar geotekniska 
undersökningar att urgrävning inte är utfört i den omfattning de gamla relationshandlingarna 
visar. Det utgör en extra risk för sättningar och kan störa markarbetet vid grundläggning av ny 
brodel.  

Genom att tidigt i planeringen kartlägga fördelar och nackdelar med olika typer av 
beläggningar samt fogtyper kan åtgärder i efterhand undvikas. En förstudie borde upprättas 
före val av lösning är gjord. Det krävs noggranna analyser som klarlägger varför just det 
alternativet valts för den specifika bron.  

Att upprätta arbetsbeskrivningar för breddningsarbeten kan vara viktigt för att säkerställa rätt 
utförande och förhindra läckande fogar. En fog med vattenläckage minskar livslängden 
avsevärt. I arbetsbeskrivningar bör även rivningsarbeten ingå. 

Livslängdsberäkningar samt livscykelanalyser borde upprättas för att fastställa det mest 
lönsamma alternativet och ett beslut tas därefter. 

Kontroll på utförandet av arbeten (här epoxitätning) enligt standardritningar bör besiktas 
innan fortsatt arbete för att undvika utförandefel.  
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6. Diskussion)
Beställaren (i detta fall Trafikverket) borde i framtiden själv göra en förstudie för att kartlägga 
det optimala alternativet, eller överlämna ansvaret för förstudien till projektörerna. I detta 
projekt har broarna upphandlats som en totalentreprenad, men beställaren har delvis styrt 
utformningen av broarna genom att beställa en geoteknisk undersökning med breddning som 
beskrivning. Detta utan att ha upprättat någon vidare förstudie. 

Utomlands är man tveksam till användandet av ofyllda fogar vid högtrafikerade vägar där 
krav ställs på täthet. En vattentät fog som inte är fylld, släpper igenom mer vatten än en tre 
gånger så bred fylld fog som underhålls dåligt (Svensk byggtjänst, 2012). En fylld fog kan 
t.ex. utföras med fogband av plast eller gummi. 

6.1 Breddad prefabricerad bro, Carlshem 
Bron är på befintlig del ca 50-55 år gammal. Att bredda en bro som är över 50 år gammal och 
dimensionerad för att hålla i 80 år kan ses som onödigt om inte breddningen kan göras enkelt 
och billigt. I detta fall kunde breddningen utföras till förhållandevis låga kostnader då den nya 
delen är helt fristående från den äldre delen. Om den gamla brodelen måste åtgärdas om 30-40 
år, vad har man då tjänat på att bredda bron från första början? 

Vägverket ansåg i ett förbättringsprogram att uppbyggnad med isoleringsmatta inte är att 
föredra på grund av eventuell blåsbildning, vilket leder till ökade underhållskostnader. 
Problemet med blåsor har blivit vanligare med åren och det beror mest troligt på den 
underliggande betongens ökande kvalitet. I Finland har man lyckats bra med denna 
uppbyggnad sedan man började använda epoxiprimer (Vägverket, 2007-03-13). 

Denna konstruktionslösning har visat sig fungera mycket bra utan läckage i fogen men med 
tanke på livslängden borde nybyggnadsalternativ övervägas och en livscykelanalys bör göras. 
Ur kostnadssynpunkt var breddning ett bra alternativ vid denna bro, förutsatt att livslängden 
blir längre än 80 år. Enligt Vägverket är medianvärdet för livslängden vid denna typ av bro, 
100 år (VV publikation 2004:80). Det skulle innebära att bron har ganska precis halva 
livslängden kvar. 

6.2 Breddad platsgjuten bro, Mariestrand 
Gammal brodel är precis som ovanstående bro 50-55 år gammal. Att bredda en bro som har ca 
halva livslängden kvar kan vara en kostnadseffektiv lösning om det kan utföras utan risker.  
Det finns ingen detaljerad beskrivning eller ritning på skarven. Utan en detaljerad beskrivning 
eller detaljritning på är det svårt att veta vad, och hur arbetet egentligen ska utföras, särskilt 
när fogen ska vara vattentät. Standardritningen för epoxiförsegling som hänvisas till kan inte 
följas med självklarhet. 

Anledningen till sågning och blästring istället för försiktig bilning var att bilningen tog för 
lång tid och metoden blev därefter kostsam. Beslutet borde ha stoppats av ledningen men i 
byggskedet kan det vara lätt att förbise. Har man inte tid att göra rätt från början, när ska man 
då ha tid att åtgärda det? 
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Att använda slitbetong på en breddad bro där jorden inte är förkonsoliderad känns enligt mig 
som en stor risk med hänsyn till sprickor i betongen. En beläggning med slitbetong innefattar 
inga tätskikt utan betongen i sig ska utgöra ett tätt lager. Om marken inte är förbelastad känns 
små sättningar givet, särskilt när det är Europaväg där trafikflödet samt trafiklasten är stor. 
Marken i byggområdet utgörs även av en del silt och en finjordshalt på ca 30-40 %, se teknisk 
beskrivning i bilaga B.  

Genom att använda en mer flexibel beläggning av bitumenbundet material och isoleringsmatta 
kan läckage minskas då beläggningen tar upp små rörelser samt att tätning sker med 
isoleringsmatta och epoxiförsegling. Visserligen ger denna lösning inga fördelar om rörelsen 
mellan brodelar är så stor att isoleringsmattan spricker. 

7. Slutsats)
De antaganden som gjorts i denna studie grundar sig i de kunskaper som bildats under arbetets 
gång samt förkunskaper inom främst betong och geoteknik. Den största delen av resultatet 
består av subjektiva bedömningar som skulle behöva behandlas av fler parter. En helt objektiv 
bedömning är inte möjlig att göra utan ett mer omfattande arbete där t.ex. fältprov tas. Själv 
tror jag att en breddning hade varit det optimala alternativet om det hade kompletterats med 
arbets- och rivningsbeskrivningar. 

Något som studien saknar är ekonomiska analyser av de alternativ som funnits till valda 
metoder samt kontroll av dimensioneringsberäkning vilket skulle behövas för ett mer säkert 
resultat.  

Studiens resultat var inte oväntat. För- och nackdelar finns med alla möjliga alternativ, men 
det optimala bör utredas tidigt i processen genom en omfattande förstudie. Resultatet visar att 
planering och ledning av arbete är ytterst viktigt för ett bra slutresultat vid brobyggen. Hur 
man tidigt i planeringsprocessen kunnat upptäcka risker täcks i arbetet och därmed är syftet 
uppfyllt för denna studie. 

Jag anser att den kunskap som jag genererat under studiens gång har gett mig goda kunskaper 
för brokonstruktioner i betong. Jag hoppas att mitt arbete kan hjälpa andra och bidra till 
kunskapsspridning. 

7.1 Framtida arbete 
För att komplettera utfört arbete borde en granskning av dimensioneringsberäkningar göras. 
Fel i dimensioneringsprocessen kan orsaka flertalet fel i efterhand. Planeringsprocessen bör 
utredas med erfarenhetsåterföring av berörda personer som klarlägger ändrings- och 
tilläggsarbeten samt avvikelser från planeringen. En bredare studie som omfattar de 
ekonomiska analyserna samt dimensioneringstekniska analyserna hade varit intressant.  
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Umeåprojektet 2, etapp 1, del 2 
Östra länken, delen Porfyrvägen-E4 norr 
AC-112521-E4 
 
Breddning av gc-port i sektion 0/360 
 
Teknisk beskrivning bro /Geoteknik (TBb/geo) 
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Umeåprojektet 2, etapp 1, del 2 
Östra länken, delen Porfyrvägen-E4 norr 
AC-112521-E4 
 
Breddning av gc-port i sektion 0/360 
 
Teknisk beskrivning bro /Geoteknik (TBb/geo) 
 
 

1 Åberopade föreskrifter och handlingar  
 
Bro 2004 VV Publ 2004:56 
 
Bro 2004 Supplement nr 1 VV Publ 2006:25 
 
TK Ge VV Publ 2009:46 
 
VVTBT  VV Publ 2007:117 
 
  
Jords hållfasthets- och deformationsegenskaper Publ 1994:15 
 
Pålgrundläggning               Svensk Byggtjänst och SGI 1993 
 
Plattgrundläggning        Svensk Byggtjänst och SGI 1993 
 
Schaktbarhet Klassificeringssystem –85           Byggforskningsrådet R 130:1985 
 

2 Uppdrag 
På uppdrag av Vägverket Region Norr har WSP Samhällsbyggnad i Umeå utfört geo-
teknisk undersökning för rubricerade broobjekt. Resultat av fält-och laboratorieunder-
sökningar redovisas i Rapport Geoteknik (R/geo) daterad 2007-06-22. 

3 Objektbeskrivning 
Befintlig gc-port kommer att breddas ca 4 m åt vänster.  Profilplanet för E 4 höjs något 
till ca +20,0 vilket motsvarar en bankhöjd av ca 3 m. 
 
Bron utformas som en platsgjuten sluten ramkonstruktion med en fri öppning på 5 m.  
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4 Befintliga förhållanden 
Befintlig port med 5 m fri öppning utgörs av en prefabricerad betongkonstruktion 
grundlagd med en hel platsgjuten bottenplatta av betong. Profilplanet på den korsande 
gc-vägen ligger i broläget på ca +16,7 dvs ca 3 m lägre än körbanan.  
 
Enligt tillgängliga ritningsuppgifter har lösa jordlager grävts ur ned till morän och 
grundläggningen utförts med hel platta på ca 2 m packad fyllning av friktionsjord. Ur-
grävningen stäcker sig (enligt ritningsuppgift) 2 m utanför gc-porten. 
 

5 Geotekniska undersökningar 
Fältundersökningarna har omfattat viktsondering, hejarsondering samt upptagning av 
störda jordprover med skruvborr och moränprovtagare. Grundvattnets nivå har kontrol-
lerats i öppet rör med filterspets. Utförda fält- och laboratorieundersökningar framgår 
av R/geo. 

6 Geotekniska förhållanden 

6.1 Befintliga anläggningar 

I aktuellt broläge finns dagvattenledningar med tillhörande brunnar (vg +14,7) samt 
elkablar.  

6.2 Terräng 

Omgivande terräng utgörs av skogsmark och öppen mark och den befintliga Kolbäcks-
vägen ligger på ca 3 m hög bank. Gångvägen är nedskuren 0,5 á 1m under den naturli-
ga marknivån. 

6.3 Jordarter 

Den naturliga jorden i området för grundläggning består under vegetationstäcket av ca 
2 m sand och silt (svallsediment) ovan ett ca 1 m tjockt lager lös lerig silt eller siltig 
lera på morän. Moränens överyta ligger på + 14 vilket är ca 2,5 m under gångvägen. 
Fyllning förekommer i vägbanken, i gc-vägen i form av överbyggnad samt i lednings-
gravar. Fyllningen i vägbanken förutsätts bestå av sand och morän.  
 
De naturligt lagrade sedimenten, överst sand och finsand och därunder silt och lera, har 
mycket låg relativ fasthet. Moränen på djupet är av typen sandig siltmorän med hög 
relativ fasthet. Undersökningen indikerar att urgrävning ej utförts i den omfattning som 
de gamla broritningarna anger.  

6.3.1 Materialtyp och tjälfarlighet (enligt TK Geo Tabell 5.1-1) 

Finsand och sand tillhör materialtyp 3 respektive 2 medan silten tillhör materialtyp 5. 
Sedimenten har varierande tjälegenskaper. Sanden tillhör klass 1-2 medan finsand och 
silt hör till klass 2-4.   
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Moränen tillhör i huvudsak materialtyp 4 A eller 5. Med avseende på tjälfarlighet hän-
förs morän i huvudsak till klass 3-4 (måttligt till mycket tjällyftande jordarter).   

6.3.2 Schaktbarhet 

Sedimenten bedöms tillhöra schaktbarhetsklass 2. Förekommande silt, finsand och mo-
rän är flytbenägna i vattenmättat tillstånd. 

7 Geohydrologiska förhållanden 
Grundvattenytan har i öppet rör med filterspets uppmätts ligga på nivån +15,8. På 
grund av årstidsbundna nivåvariationer kan grundvattenytan tidvis ligga både högre och 
lägre än de nu utförda mätningarna visar. Högsta grundvattenyta förutsätts ligga på 
+16.   

8 Rekommendationer 

8.1 Grundläggning bro 

Den breddade delen utformas som en platsgjuten sluten ramkonstruktion. Bron kan 
grundläggas på motsvarande sätt som den befintliga d v s med en frostisolerad styv bot-
tenplatta av betong på packad fyllning av grus eller sprängsten efter urgrävning av lösa 
silt-/lersediment ned till morän (+14). Vid utförande med sprängstensfyllning utläggs 
materialskiljande lager av geotextil mellan fyllning och omgivande jord. Föreslagen 
grundläggningsnivå (underkant bottenplattor) är enligt WSP´s förslagsritning +16,0.  

8.2 Dimensionering 

Dimensionerande bärförmåga för bottenplattan beräknas enligt BRO 2004 kap 3. Ned-
anstående jordparametrar gäller för dessa beräkningar. 
  
Grundläggningen för den nya bron dimensioneras i säkerhetsklass 2, SK2 (Jn=1,1) och 
geoteknisk klass 2, GK2. 
 
Jord /Materialegenskaper    Karakteristiskt värde Partialkoefficient, Jm 
  Brottgräns     Bruksgräns 
 
Morän med mycket hög 
relativ fasthet 
Friktionsvinkel, Ik   40q 1,2  
E-modul, Ek   60 MPa 1,4             1,4                 
Tunghet, Jk   17 kN/m    
Tunghet under gwy, Jck   9 kN/m  
 
Packad fyllning av krossat bergmaterial 
Friktionsvinkel, Ik   38q 1,2  
E-modul, Ek   40 MPa 1,4             1,4                  
Tunghet, Jk   18 kN/m    
Tunghet under gwy, Jck   11 kN/m  
 
Packad fyllning av sprängsten 
Friktionsvinkel, Ik   45q 1,2  
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E-modul, Ek   50 MPa 1,4             1,4                  
Tunghet, Jk   18 kN/m    
Tunghet under gwy, Jck   11 kN/m  
 

8.3 Utförande 

8.3.1 Schaktning 

Schaktning för bottenplattan kan utföras som en öppen länshållen schakt med slänter i 
lutning 1:1,5 efter att grundvattenytan avsänkts till 0,5 m under schaktbotten. För att 
upprätthålla trafiken slås provisorisk stålspont mot befintlig körbana på båda sidor om 
bron. Sponten dimensioneras av entreprenören. Alternativt kan trafiken ledas om på 
tillfällig förbifart. Grundläggningsarbetet förutsätts ske under vinterperioden då van-
ligtvis årslägsta grundvattennivåer uppträder. Massutskiftningen anpassas till den be-
fintliga  urgävningen/fyllningen. 
 
Schaktning utförs enligt Bro 2004 kap 34.22. Schaktningen utförs i två etapper med en 
första etapp ned till +15. Från denna nivå installeras makadamfyllda dräneringsdiken 
anslutna till pumpgrop nedförda minst 0,5 m under lägsta schaktbotten och placerade 
utanför bottenplattan, se Bro 2004 kap 34.24. Länshållning/grundvattensänkning i 
pumpgroparna påbörjas i god tid före grundläggningsarbetet så att grundvattenytan av-
sänks minst 0,5 m under schaktbottennivån. Innan schakten drivs till fullt djup verifie-
ras att grundvattensänkning utbildats. Detta utförs genom kontroll i ett grundvattenob-
servationsrör placerat inom broläget. Fyllningen påförs omgående i takt med att 
schaktbottenytan friläggs.  

8.3.2 Fyllning 

Packad fyllning av krossat bergmaterial och sprängsten ska uppfylla kraven enligt BRO 
2004 kap 33.31-32. Fyllning och packning utförs enligt BRO 2004 kap 34.3. Krav på 
minsta mått och geometri för packad fyllning enligt kap 34.313. Packning av fyllnings-
lagret ska ske under noggrann kontroll av att inte flytjordsproblem uppstår i underlig-
gande sediment. Vid tecken på detta avbrytes packningen och geotekniker tillkallas för 
beslut om åtgärd. 
 
Fyllning mot bro utförs enligt TK Geo kap 7.3. Mellan frostisolerad brokonstruktion 
och gc-väg utförs utspetsning med frostisolering. 

9 Kontroll 
Grundkontroll utförs enligt BRO 2004 kap 35.15-16. Kontrollen dokumenteras och ut-
förs i samråd med beställarens geotekniker. Beställaren ska ges möjlighet att besiktiga 
schakt- och fyllningsarbeten. 
 
Entreprenören skall verifiera packningsgrad i fyllning mot brostöd enligt VVTBT kap 
3.  
 
 
Umeå 2009-10-15 
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Umeåprojektet 2, etapp 1, del 2 
Östra länken, delen Porfyrvägen-E4 norr 
AC-112521-E4 
 
Breddning av bro över väg och gc-väg i sektion 
4/080 
 
Teknisk beskrivning bro /Geoteknik (TBb/geo) 

HANDLING  B.11.2.1 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
Handläggare:  Lars-Göran Brink     
Datum:  2009-10-15
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Umeåprojektet 2, etapp 1, del 2 
Östra länken, delen Porfyrvägen-E4 norr 
AC-1437-E4 
 

Breddning av bro över väg och gc-väg i sektion 
4/080 
 
Teknisk beskrivning bro /Geoteknik (TBb/geo) 
 
 

1 Åberopade föreskrifter och handlingar  
 
Bro 2004 VV Publ 2004:56 
 
Bro 2004 Supplement nr 1 VV Publ 2006:25 
 
TK Geo VV Publ 2009:46 
 
VVTBT VV Publ 2007:117 
  
Jords hållfasthets- och deformationsegenskaper Publ 1994:15 
 
Pålgrundläggning               Svensk Byggtjänst och SGI 1993 
 
Plattgrundläggning        Svensk Byggtjänst och SGI 1993 
 
Schaktbarhet Klassificeringssystem –85           Byggforskningsrådet R 130:1985 
 

2 Uppdrag 
På uppdrag av Vägverket Region Norr har WSP Samhällsbyggnad i Umeå utfört geo-
teknisk undersökning för rubricerade broobjekt. Resultat av fält- och laboratorieunder-
sökningar redovisas i Rapport Geoteknik (R/geo) daterad 2007-06-22. 

3 Objektbeskrivning 
Befintlig vägport kommer att breddas ca 12 m åt höger och ca 3 m åt vänster. Profil-
planet för E 4 kommer att ligga på +43 vilket motsvarar en bankhöjd av ca 2 m över 
omgivande mark. 
 
Bron utformas lika befintlig d v s som en öppen ramkonstruktion med en fri öppning av 
10 m. Bottenplattornas underkant kommer enligt WSP´s förslagsritning att ligga på 
+36,7. Nivån på den korsande vägen kommer att sänkas något till ca +38,5 vilket är 
2,5-3 m under omgivande mark.  
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4 Geotekniska undersökningar 
Fältundersökningarna har omfattat viktsondering, hejarsondering samt upptagning av 
störda jordprover med skruvborr och moränprovtagare. Grundvattnets nivå har kontrol-
lerats i öppet rör med filterspets. Utförda fält- och laboratorieundersökningar framgår 
av R/geo. 

5 Geotekniska förhållanden 

5.1 Befintliga anläggningar 

I aktuellt broläge finns elkablar i mark samt dagvattenledningar med tillhörande brun-
nar. Ca 8 m väster om blivande broläge finns en processvattenledning som löper paral-
lellt med nuvarande Kolbäcksvägen. 

5.2 Terräng 

Omgivande terräng utgörs av skogsmark och den befintliga Kolbäcksvägen ligger på en 
ca 2 m hög bank. Korsande väg ligger i 2-2,5 m djup skärning. 

5.3 Jordarter 

Den naturliga jorden består under ett ca 0,3 m tjockt lager vegetationstäcke av morän 
på berg. Bergytan bedöms ligga lägre än + 35 motsvarande minst 6 m djup under den 
omgivande markytan. Fyllningen i vägbanken förutsätts under överbyggnaden bestå av 
morän och sand. Fyllning i befintlig ledningsgrav utgörs av sand och grusig sand med 
mycket låg relativ fasthet. 
 
Moränens ytskikt är svallat och utgörs närmast av grusig sand. Moränen i övrigt är i 
huvudsak av typen sandig siltig morän eller siltig sandmorän. Kännetecknande är att 
dess finjordshalt (material <0,063 mm) ligger mellan 30-40 %. Den har mycket hög 
relativ fasthet.  Utförda hejarsonderingar har som mest kunnat drivas ca 4 m ned i mo-
ränen och där stoppat mot sten, block eller berg.  
 

5.3.1 Materialtyp och tjälfarlighet (enligt TK Geo tabell 5.1-1) 

Moränen tillhör i huvudsak materialtyp 4 A.  Med avseende på tjälfarlighet hänförs fö-
rekommande morän i huvudsak till klass 3, måttligt tjällyftande jordarter.  
 
Beroende på variationer i finjordshalt kan inslag av morän tillhörande materialtyp 5 
(tjälfarlighetsklass 4 ) eller morän av materialtyp 3 (tjälfarlighetsklass 2) förekomma.  

5.3.2 Schaktbarhet 

Moränen bedöms tillhöra klass 5. Den innehåller sten och block vilket gör den svår-
schaktad. Moränen är flytbenägen i vattenmättat tillstånd. 
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6 Geohydrologiska förhållanden 
Grundvattenytan har i öppet rör med filterspets uppmätts ligga på nivåer mellan +38,1 
och +38,3 vilket motsvarar ca 2,5 m djup under den naturliga markytan i området eller 
ca 1 m under den korsande gatan. På grund av årstidsbundna nivåvariationer kan grund-
vattenytan tidvis ligga såväl högre som lägre än de nu utförda mätningarna visar. Högs-
ta grundvattenyta förutsätts ligga på +38,5.   

7 Rekommendationer 

7.1 Grundläggning bro 

Bron kan grundläggas med utbredda plattor på morän ovan en bädd av minst 0,3 m 
packad fyllning av krossat bergmaterial. Uppstickande berg eller större block avsprängs 
så att en bädd av min 0,3 m krossat bergmaterial erhålls under bottenplattorna. Mindre 
block borttages. Befintliga ledningsgravar inom broläget grävs ur och återfylls med 
packad fyllning av krossat bergmaterial alternativt sprängsten. Föreslagen grundlägg-
ningsnivå (underkant bottenplattor) är enligt WSP´s förslagsritning +36,7.  

7.2 Dimensionering 

Dimensionerande bärförmåga för plattorna beräknas enligt BRO 2004 kap 3. Nedanstå-
ende jordparametrar gäller för dessa beräkningar. 
  
Grundläggningen för den nya bron dimensioneras i säkerhetsklass 2, SK2 (Jn=1,1) och 
geoteknisk klass 2, GK2. 
 
Jord /Materialegenskaper    Karakteristiskt värde Partialkoefficient, Jm 
  Brottgräns     Bruksgräns 
 
Morän med mycket hög 
relativ fasthet 
Friktionsvinkel, Ik   40q 1,2  
E-modul, Ek   60 MPa 1,4             1,4                 
Tunghet, Jk   19 kN/m    
Tunghet under gwy, Jck   12 kN/m  
 
 
Packad fyllning av krossat bergmaterial 
Friktionsvinkel, Ik   38q 1,2  
E-modul, Ek   40 MPa 1,4             1,4                  
Tunghet, Jk   18 kN/m    
Tunghet under gwy, Jck   11 kN/m  
 

7.3 Utförande 

7.3.1 Schaktning 

Schaktning för bottenplattorna kan utföras som en öppen länshållen schakt med slänter 
i lutning 1:1,5 efter att grundvattenytan avsänkts till 0,5 m under schaktbotten. Schakt-
slänterna kommer att inkräkta på befintlig körbana. För att upprätthålla trafiken slås 
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provisorisk stålspont mot befintlig körbana på båda sidor om bron. Sponten dimensio-
neras av entreprenören. Alternativt kan trafiken ledas om på tillfällig förbifart. Grund-
läggningsarbetet förutsätts ske under vinterperioden då vanligtvis årslägsta grundvat-
tennivåer uppträder. 
 
Schaktning utförs enligt Bro 2004 kap 34.22. Schaktning för bron utförs i två etapper 
med en första etapp ned till +37,2. Från denna nivå installeras makadamfyllda dräne-
ringsdiken anslutna till pumpgrop nedförda minst 0,5 m under lägsta schaktbotten och 
placerade utanför brostöden, se Bro 2004 kap 34.24. Länshållning/grundvattensänkning 
i pumpgroparna påbörjas i god tid före grundläggningsarbetet så att grundvattenytan 
avsänks minst 0,5 m under schaktbottennivån. Innan schakten drivs till fullt djup verifi-
eras att föreskriven grundvattensänkning utbildats i grundläggningsområdet. Detta ut-
förs genom kontrollmätning i ett grundvattenobservationsrör placerat inom broläget. 
 
För att motverka bottenuppluckring utläggs materialskiljande lager av geotextil, bruks-
klass 4 och därovan ett minst 0,3 m tjockt lager packad fyllning av krossat bergmaterial 
eller sprängsten på schaktbottenytan. Fyllningen påförs omgående i takt med att 
schaktbottenytan friläggs.  

7.3.2 Fyllning 

Packad fyllning av krossat bergmaterial och sprängsten ska uppfylla kraven enligt BRO 
2004 kap 33.31-32. Fyllning och packning utförs enligt BRO 2004 kap 34.3. Krav på 
minsta mått och geometri för packad fyllning enligt kap 34.313. 
 
Fyllning mot bro utförs enligt TK Geo kap 7.3.  

8 Kontroll 
Grundkontroll utförs enligt BRO 2004 kap 35.15-16. Kontrollen dokumenteras och ut-
förs i samråd med beställarens geotekniker. Beställaren ska ges möjlighet att besiktiga 
schakt- och fyllningsarbeten. 
 
Entreprenören skall verifiera packningsgrad i fyllning mot brostöd enligt VVTBT kap 
3.  
 
Umeå 2009-10-15 
 
WSP Samhällsbyggnad 
 
 
 
Lars-Göran Brink 
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141K20 10 A Sammanställning 1 e 2010-12-22 2012-09-28  
141K20 11 C Sammanställning 2 f 2010-12-22 2014-01-23  
141K20 12 C Mått, Plan, sektioner och detaljer a 2010-07-09 2012-09-28  
141K20 14 B Armering, Planer, vyer och sektion  b 2010-07-09 2012-09-28  
141K20 15 B Armering, Sektioner  c 2010-07-09 2012-09-28  
141K20 16 A Fundament för räckesstolpar, mått och arm. d 2010-12-17 2012-09-28  
       
Birsta räcke       
141K2901  Birsta broräcke 3p g 2013-01-29   
141K2902  Birsta broräcke 3p med stänkskydd plast h 2013-01-30   
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643K20 10 A Sammanställning 1 j 2012-09-27 2013-01-11
643K20 11 A Sammanställning 2 k 2012-09-27 2013-01-11
643K20 12 A Mått, Planer och detalj a 2011-03-31 2012-09-28
643K20 13 B Mått, Vy, sektion och detalj b 2011-03-31 2012-09-28
643K20 14 B Armering, Plan c 2011-03-31 2012-09-28
643K20 15 B Armering, Plan d 2011-03-31 2012-09-28
643K20 16 B Armering, Plan och detalj e 2011-03-31 2012-09-28
643K20 17 B Armering, Vy och detalj f 2011-03-31 2012-09-28
643K20 18 B Armering, Vy g 2011-03-31 2012-09-28
643K20 19 B Armering, Sektion h 2011-03-31 2012-09-28
643K20 20 A Armering, Plan i 2011-03-31 2012-09-28

Birsta räcke
000K29 01 Översiktsritning
000K29 02 Översikt montage
000K29 03 Stänkskydd
























