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Inriktningsbeslut för åtgärder på Norra Danviksbron
Ärendet behandlar inriktningsbeslut för åtgärder på Norra Danviksbron.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 oktober 2016
Trafiknämndens protokollsutdrag den 23 augusti 2016
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 10 augusti 2016, inklusive
investeringskalkyl, rapport Norra Danviksbron samt Utredning angående
renovering eller utbyte av klaffbro
Förslag till beslut
Fastighets- och investeringsberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå
landstingsstyrelsen besluta
att fatta ett inriktningsbeslut avseende planeringsfasen för åtgärder på
Danviksbron om högst 10 000 000 kronor inklusive index inom ramen för
2017 års budget.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Traflknämnden har beslutat att föreslå landstingsstyrelsen att fatta ett
inriktningsbeslut avseende åtgärder på Norra Danviksbron.
Inriktningsbeslut innebär ett beslut att påbörja planeringsarbete som
beräknas uppgå till totalt 10 miljoner kronor under 2016-2017.
Bakgrund
Norra Danviksbron byggdes på 1920-talet som en kombinerad landsväg och
järnvägsbro. I ett flertal utredningar har konstaterats att bron har uppnått
sin tekniska livslängd. I samband med Saltsjöbanans upprustning ställs
krav på att Norra Danviksbron ska vara funktionsduglig med en teknisk
livslängd som motsvarar övriga banan.
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De nu genomförda utredningarna visar dock att bron inte kan repareras till
en rimlig kostnad och att den sammantagna bedömningen är att bron
måste bytas för att inte riskera att stora störningar uppkommer för
spårtrafik, sjöfart och vägtrafik på grund av ett haveri.
En tidsmässig planeringsförutsättning för bytet av bron är att det ska
genomföras under den tid Slussen byggs om och då Saltsjöbanan stannar i
Henriksdal och inte går över bron. Arbetet kommer också att samordnas
med andra trafikomläggningar inom spår-, väg- och sjötrafik.
Överväganden
Investeringen avseende åtgärder på Danviksbron ingår i 2017 års
investeringsbudget med inriktningsnivåer för planåren 2018-2021.1
budgeten angavs att objektet Danviksbron befinner sig i beredningsskedet
och blir föremål för beslut när erforderliga underlag tas fram.
Underlag motsvarande kraven för inriktningsbeslut enligt landstingets
investeringsstrategi är nu framtagna. Planeringsfasen kommer bland annat
att omfatta en fördjupad studie som tas fram gemensamt med Stockholms
stad för att belysa hur bron ska nyttjas i framtiden och vilka tekniska,
ekonomiska och miljömässiga konsekvenser ett broutbyte medför.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Investeringsutgift för planeringsfasen uppgår till 10 miljoner kronor. Den
fullständiga kostnadsbilden till följd av genomförande av bytet av bron
kommer att redovisas i underlaget för beslut om genomförande.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har
miljökonsekvenser av beslutet beaktats. Inriktningsbeslut medför inga
milj ökonsekvenser.

Tillförordnad landstingsdirektör
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§ 107
Danviksbron - Inriktningsbeslut
(SL 2013-1569)
I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 26 april 2016 från förvaltningschefen.
BESLUT
Trafiknämnden beslöt
dels föreslå landstingsstyrelsen besluta
att

fatta inriktningsbeslut avseende åtgärder på Norra Danviksbron till en total
planerad investeringsutgift om upp till 225 miljoner kronor (inld. index)

dels, förutsatt landstingsstyrelsens beslut, att uppdra åt förvaltningschefen
att

verkställa genomförande av de inom ramen för planeringsfasen ingående fördjupade
studierna, inklusive upprätta systemhandlingar m.m. för att få fram de tekniska,
ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av ett utbyte av Danviksbron till en
investeringsutgift om 10 miljoner kronor (inkluderad i den totala planerade
investeringsutgiften)

att

återkomma till trafiknämnden med förslag till genomförandebeslut.

Vid protokollet
Daniela Eriksson
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Danviksbron - Inriktningsbeslut
Ärendebeskrivning
Som ett led i det uppdrag förvaltningschefen fick vid trafiknämndens
sammanträde den i i februari 2014 (TN 2013-0710), återkommer
trafikförvaltningen i detta ärende med förslag till inriktningsbeslut för åtgärder
på Norra Danviksbron.
I trafiknämndens yttrande över landstingsdirektörens planeringsunderlag 2017
samt investeringsplan 2017-2021 finns detta objekt upptaget under 4.1 och
beskrivs med att det bereds för utrednings- och inriktningsbeslut.
Trafikförvaltningen har dock nu, i samråd med landstingsstyrelsens förvaltning
gjort en ny bedömning som visar att tillräckliga underlag finns för att lämna ett
förslag till inriktningsbeslut utan föregående utredningsbeslut.
Beslutsunderlag
•

•
•
•

Beslut enligt traflknämndens sammanträde den 11 februari 2014 § 10
"Förnyat genomförandebeslut för Program Slussen avseende
Saltsjöbanan samt verkställighetsbeslut avseende installation av ATCsystem och kapacitetshöj ande åtgärder" (TN 2013-0710)
Bifogad investeringskalkyl för fas 20.
Bifogad utredning: Norra Danviksbron, Stockholm. Utredning angående
renovering eller utbyte avklaffbro. ELU, daterad 2013-08-30
Bifogad utredning: Rapport Norra Danviksbron, Östra tillfartsbron.
InfraKonsult Sverige AB, rapportnummer 106-0026-1, SL.nr 61-0164A,
daterad 2013-10-11
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Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås dels besluta föreslå landstingsstyrelsen besluta
att

fatta inriktningsbeslut avseende åtgärder på Norra Danviksbron till en total
planerad investeringsutgift om upp till 225 miljoner kronor (inkl. index)

dels besluta, förutsatt landstingsstyrelsens beslut, att uppdra åt
förvaltningschefen
att

verkställa genomförande av de inom ramen för planeringsfasen ingående
fördjupade studierna, inklusive upprätta systemhandlingar m.m. för att få
fram de tekniska, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av ett
utbyte av Danviksbron till en investeringsutgift om 10 miljoner kronor
(inkluderad i den totala planerade investeringsutgiften)

att

återkomma till trafiknämnden med förslag till genomförandebeslut.

Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Norra Danviksbron är uppförd som en kombinerad gatu- och järnvägsbro över
Danvikskanalen. Bron byggdes mellan åren 1917 – 1922. Bron trafikeras i dag av
Saltsjöbanan samt av bussar och taxi från Nacka – Värmdö. Den öppnas för
fartyg som kräver seglingsfri höjd mer än tolv meter. I dagsläget förvaltas och
bekostas bron gemensamt av Stockholms stad/trafikkontoret med 59 procent
och SLL/trafikförvaltningen med 41 procent.
Bron har i ett flertal utredningar under den senaste 20-årsperioden konstaterats
vara i ett sådant skick att ett utbyte är nödvändigt. Avsikten var att byta den vid
millennieskiftet men då aktualiserades en fast högbro i projektet Danvikslösen,
vilket gjorde att brobytet senarelades.
Under år 2013 genomfördes nya utredningar, vilka bifogas till detta
beslutsunderlag, som åter slår fast att bron är i ett sådant skick att den inte
längre bör trafikeras utan inskränkningar och förtätade inspektionsintervaller.
Av utredningarna framgår att det enda tekniskt och ekonomiskt rimliga
alternativet är att byta ut Danviksbron.
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Trafikförvaltningen föreslår därför att en fördjupad studie, inklusive
systemhandling, motsvarande planeringsfasen i enlighet med landstingets
investeringsprocess, tas fram gemensamt med Stockholms stad för att belysa
hur bron skall nyttjas i framtiden och vilka tekniska, ekonomiska och
miljömässiga konsekvenser ett broutbyte medför. Enligt landstingets
investeringsstrategi krävs ett inriktningsbeslut för att inleda planeringsfasen.
De tidigare genomförda utredningarna tillsammans med de ekonomiska
beräkningarna har bedömts som tillräckliga underlag för ett inriktningsbeslut
enligt landstingets investeringsstrategi. Bedömningen har skett i samråd med
landstingsstyrelsens förvaltning.
En tidsmässig planeringsförutsättning för bytet av bron är att det ska
genomföras under den tid Slussen byggs om och då Saltsjöbanan stannar i
Henriksdal och inte går över bron. Arbetet kommer också att samordnas med
andra trafikomläggningar inom spår-, väg- och sjötrafik.
Bakgrund
Norra Danviksbron byggdes i samband med att Hammarbyleden kom till 1917 –
1925, som en kombinerad landsväg och järnvägsbro. Det ekonomiska ansvaret
för brons underhåll delades då mellan staden 59 procent och järnvägsföretaget
41 procent. Det är ett förhållande som inte ändrats trots att den sedan
tillkomsten av Södra bron numera endast utnyttjas för kollektivtrafik; bussar
och Saltsjöbanan.
Bron har i tidigare utredningar konstaterats vara i sådant skick att den kan
bedömas ha uppnått sin tekniska livslängd. Avsikten var att byta den vid
millennieskiftet men då en fast högbro aktualiserades i projektet Danvikslösen,
avbröts planeringen för ett brobyte.
Saltsjöbanan genomgår, i enlighet med tidigare beslut, en omfattande
upprustning och ska efter Slussens ombyggnad återläggas in till Slussen i
nuvarande sträckning med möjlighet till utökad trafik. Detta ställer krav på att
Norra Danviksbron är funktionsduglig med en teknisk livslängd som motsvarar
övriga banan. Trafikförvaltningen har i samråd med Trafikkontoret utrett
förutsättningarna för att behålla den nuvarande bron.
De nu genomförda utredningarna visar dock att bron inte kan repareras till en
rimlig kostnad och att den är i ett sådant skick att en fortsatt trafikering, fram
till dess ett utbyte av bron kan ske, kräver särskilda åtgärder så som exempelvis
förtätade inspektionsintervall.
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Västra tillfartsspannet
Från väster består bron av ett tillfartsspann i betong. Över kanalen sitter ett
klaffspann i stål med överliggande motvikt och på Nackasidan tre tillfartsspann
och ett landfäste i betong. Västra landfästet är en kraftig betongkonstruktion
som bär upp klaffen och innehåller ställverk för bromaskineriet. Genom detta
passerar en gång- och cykelväg vilken utgör ett populärt promenadstråk utefter
kajen på Södermalmssidan.

Norra Danviksbron, utförande 1920
Östra tillfartsspannet
Bron har utretts vid ett flertal tillfällen och de östra tillfartsspannen ansågs 1998
så dåliga att SL planerade för ett utbyte år 2004. Sedan dess har inget
förebyggande underhåll utförts på denna brodel.

De arbeten som har utförts efter år 2004 är bortskrotning av löst sittande
betong som har syftat till att minimera riskerna för personskador för de som
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vistas under eller i närheten av bron. Den ligger i ett publikt område och under
den finns en gång- och cykelväg.

Exempel på betongskada med frilagd armering
Klaffspannet och västra landfästet
När klaffspannet utreddes år 2006 konstaterades att de balkar som järnvägens
sliprar vilar på inte har tillräcklig säkerhet mot utmattningsbrott.

Klaffspannet och västra landfästet
Utredningen av tillståndet hos klaff och maskineri som gjordes år 2011–2013
ger en rekommendation att bron skall bytas vilket är baserat på
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bärighetsutredningen som genomfördes år 2006 och de skador man iakttagit på
bron samt en bedömning av dess allmänna skick.

Underfläns i tvärbalk, kraftiga materialförluster och skadade nitskallar, vilket
innebär en försvagning av utmattningshållfastheten.
Överväganden
Den sammantagna bedömningen är att bron måste bytas för att inte riskera att
stora störningar uppkommer för spårtrafik, sjöfart och vägtrafik på grund av ett
haveri. Eventuella reparationsarbeten blir kostsamma och tidskrävande då
klaffen med maskineri är utförda med höga tekniska krav och att uttjänta
komponenter måste specialtillverkas.
Trafikförvaltningen föreslår mot bakgrund av detta att, inom ramen för
planeringsfasen enligt SLL:s investeringsprocess, utföra en fördjupad studie,
inkl. systemhandling, för att klargöra förutsättningarna gällande ett utbyte.
Enligt landstingets investeringsstrategi krävs ett inriktningsbeslut för att inleda
planeringsfasen. Studien genomförs under åren 2016 och 2017.
Kompletterande utredningar och aktiviteter skall utföras med avseende på:
• Brotyp och styrning
• Bedömning av framtida spår- och busstrafik
• Påverkan på kanal
• Trafikpåverkan
• Projektorganisation
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• Fastighetsfrågor
• Investeringskalkyl
• Förhandling om framtida drift- och underhållsansvar
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Detta förslag innebär att trafikförvaltningen tillsammans med Stockholms stad
kan påbörja planeringsfasen enligt SLL:s investeringsprocess och därmed
fördjupa genomförda utredningar och ta fram övrigt underlag för ett
genomförandebeslut för bytet av bron.
Planeringsfasen bedöms innebära en investeringsutgift på 10 miljoner kronor
för trafikförvaltningen utifrån fördelningen 59 procent Stockholms stad och 41
procent trafikförvaltningen för brokonstruktionen och 100 procent
trafikförvaltningen för BEST (spåranläggningen). Denna investeringsutgift finns
också med i ”Yttrande över landstingsdirektörens planeringsunderlag 2017 samt
investeringsplan 2017-2021”.
Själva broutbytet är i detta skede bedömt till en total investeringsutgift på
cirka 175 – 225 miljoner kronor, vilken tillsammans med driftskostnadskalkyler
kommer att redovisas i kommande förslag till genomförandebeslut, planerat till
våren 2017.
Vägledande i den ekonomiska planeringen av investeringsutgiften är att utbytet
utförs under den tid tågtrafiken på Saltsjöbanan är avkortad till Henriksdal på
grund av Slussens ombyggnad och med de sjötrafikpåverkande aktiviteterna
samordnade med den planerade reparationen av Liljeholmsbroarnas klaffar.
Sociala konsekvenser
Trafiken över bron består till största delen av pendlingsresor med kollektiva
färdmedel, buss mot Slussen samt innerstaden och Saltsjöbanan i båda
riktningar. Under tiden brobytet pågår, uppskattningsvis 1,5–2 år, kommer
tågtrafiken, samordnat med ombyggnaden av Slussen, vara ersatt med bussar
som måste tillförsäkras god framkomlighet trots att busskörfältet in mot
Slussen på bron påverkas. Samordningen gentemot andra trafikstörande
arbeten är högprioriterat i det här projektet och ställer utökade krav på
trafikförvaltningen och Stockholms stads trafikkontor vid planeringen av
arbetet eftersom även sjötrafiken berörs av renoveringen.
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Konsekvenser för miljön
I enlighet med ”Landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016” har hänsyn till
miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende. I den fortsatta planeringen kommer
fördjupade miljöutredningar genomföras.
Riskbedömning
Följande risker med konsekvensen att planeringsfasen inte kan genomföras
enligt beslut kan identifieras:
Risk

Risknivå Åtgärd

TFs strategiska krav inte uppfylls i
utredningen

Låg

Tidsbrist inom TFs egen organisation för
granskning av handlingar.

Låg

Bristfällig samverkan med Stockholmsstad.

Låg

Åtgärdas med att arbetet sker i nära
samarbete med TFs strategiska planering och
kravställande specialister
Åtgärdas med att det tas in extern kompetens
som genomför granskning utifrån TFs krav.
Åtgärdas med att båda parter är aktivt med i
arbetet med att ta fram studien samt att det
bildas en gemensam styrgrupp.

I det fortsatta arbetet kommer riskbedömningar genomföras i de olika skedena
fram till färdig bro enligt trafikförvaltningens riktlinjer och krav.

Björn Holmberg
Tf. förvaltningschef
John Fredlund
Tf. avdelningschef
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Bilagor:
1. Investeringskalkyl
2. Norra Danviksbron, Stockholm. Utredning angående renovering eller utbyte
av klaffbro. ELU, daterad 2013-08-30
3. Rapport Norra Danviksbron, Östra tillfartsbron. InfraKonsult Sverige AB,
rapportnummer 106-0026-1, SL.nr 61-0164A, daterad 2013-10-11

Investeringskalkyl inför inriktningsbeslut (tkr)
1) Information
a)

b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

i)

Program
Huvudprojekt
Projekt
Projektägande kst
Bolag
Investeringstyp
Trafikslag
Projektledare
Projektadministratör
Sponsor
Genomsnitt avs.kostn % år 1-5
Utförande sektion eller avdelning
Medfinansiering av projekt
Prioritet
Mottagande kst
Objekt
Projektstart - slut
Fas - summa för beslut
10 Utredning
20 Planering
30 Genomförande
Investeringsutgifter totalt

Danviksbron
250 PU Programportfölj
Ersättningsinvesteringar
Lokalbanor
Tomas Ramstedt
Angelica Karlsson
Torbjörn Bodin
Programsektionen
Ingen
2 Trafiksäkerhet
330 TF Lokalbana
Danviksbron
20160301-20201230
Belopp
0
10 000
0
10 000

Kalkylår
2016

ID

2) Kalkyl (tkr)
Indexår 0
Fas 10 - Utredning
Uppskattat årsindex
Prognos exkl. index
Prognos inkl index
Ledning & samordning
110 Ledning & styrning
120 Administration
130 Change Management
Bevakning och samråd
200 Intressent och omv.bevakning
210 RFI
Kravspecificering
320 Förstudie
990 Intern tid

Fas 20 - Planering
Uppskattat årsindex
Prognos exkl. index
Prognos inkl index
Ledning & samordning
110 Ledning & styrning
120 Administration
130 Change Management
Bevakning och samråd
200 Intressent och omv.bevakning
210 RFI
Kravspecificering
300 Kravspecifiering
310 Utredningar
320 Förstudie
330 Förstudieprojektering
340 Programhandlingsprojektering
350 Systemhandlingsprojektering
360 Järnvägspalneprojektering
370 Bygghandlingsprojektering
380 Förfrågningsunderla
Upphandling - Publicer & utvärdera
410 Frågor och svar
420 Utvärdering av anbud
430 Förhandling
Övrigt
990 Intern tid

Indexår 1

Indexår 2

Indexår 3

Indexår 4

Indexår 5

Indexår 6

Indexår 7

Indexår 8

Indexår 9

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
3 000
3 000
1 000
800
200

Indexår
2017
204
6 796
7 000
1 000
800
200

0

Indexår
2016

Indexår
2018

Indexår
2019

Indexår
2020

Indexår
2021

Indexår
2022

Indexår
2023

Indexår
2024

Indexår
2025

Totalt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totalt

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000
200
200

5 796
400
500

0

0

0

0

0

0

0

0

1 600

4 896

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

204
9 796
10 000
2 000
1 600
400
0
0
0
0
7 796
600
700
0
0
0
6 496
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2) Kalkyl (tkr)

0
Indexår 0

Fas 30 - Genomförande
Uppskattat årsindex
Prognos exkl. index
Prognos inkl index
Ledning & samordning
110 Ledning & styrning
120 Administration
130 Change Management
Bevakning och samråd
200 Intressent och omv.bevakning
210 RFI
Upphandling - Publicer & utvärdera
410 Frågor och svar
420 Utvärdering av anbud
430 Förhandling
genomförande/realisering
500 Realisering
510 Mark Och anläggning
520 Husbyggnad
530 BEST
540 Konstruktion
550 Produktion
560 Komponenttest
570 Tilldelningsbeslut
580 Kontraktstecknande
Provdrift, besiktning & verifiering
600 Verifiering
610 Provdrift
620 Ibruktagandebesiktning
630 Entreprenadbesiktning
640 Verifiering prestanda
Införande
700 Införande
710 Garantiuppföljning
720 utbildning
Överlämnande
800 Överlämnande
810 Förvaltningshandlingar
Övrigt
910 Mark och fastighetsärenden
920 Miljöåtgärder
930 Arkeologi
940 Ersättningstrafik
950 Intäkter
960 Drift
990 Intern tid
991 Externt arbete
Investeringsbidrag

Indexår 1

Indexår 2

Indexår 3

Indexår 4

Indexår 5

Indexår 6

Indexår 7

Indexår 8

Indexår 9

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totalt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3) Anläggning
Spåranläggningar

1187 Underbyggnad (påg.)
118701 Broar
11870101 - Tätskikt
11870102 - Kantbalk
118702 Tunnlar
11870201 - Inklädnad
118703 Banvall
118704 Stödmurar
118705 Plattformar
1189 Banöverbyggnad (påg.)
118901 Spår
11890101 - Ballast (makadam)
11890102 - Sliprar
11890103 - Räler inkl befästning
118902 Växlar
118903 Plankorsningar
118904 Stängsel och grindar
118905 Stoppbockar
118906 Gångfållor
118907 Bantekniska skyltar
1191 El- och signalsystem (påg.)
119101 Frånskiljare 80 % (750 V)
11910101 - Styrskåp 20 % (750 V)
119103 Kanalisation (750 V)
119104 Strömskenor (750 V)
11910401 - Strömskenevärme (750 V)
11910402 - Isolator (750 V)
119105 Kabel (750 V)
119106 Datorställverk (Signal)
119107 Reläställverk (Signal)
119108 Vägskydd (Signal)
119109 ATC (Signal)
119110 Kontaktledningar (750 V)
119111 Likriktare (750 V)
11911101 - Transformator (750 V)
119112 Driftövervakningssystem (750 V)
119113 Manöversystem (Signal)
119114 Linjeblockeringar Signal)
119115 Kraftanläggningar (400 V)
11911501 - Elställverk (400 V)
11911502 - Centraler och ledningssyst (400V)
119116 Belysningsanläggningar (400 V)
119117 Reservkraftsanläggning (400 V)
119118 Växelvärmare (element) (400 V)
119119 Växelvärmare (styrning) (400 V)
119120 Tunnelpumpar (400 V)

50 år
80 år
40 år
40 år
100 år
40 år
100 år
50 (50-80) år
50 (30-50) år
20 år
20 (20-40) år
20 (20-40) år
20 (20-40) år
20 (15-30) år
20 (20-40) år
20 (10-40) år
20 (20-40) år
20 (20-40) år
20 (20-40) år
20 (20-40) år
20 år
30 år
15 år
40 år
40 år
15 år
20 år
40 år
25 år
40 år
10 år
25 år
20 år
20 år
20 år
20 år
20 (5-20) år
10 år
20 år
20 år
20 år
20 år
20 år
10 år
20 år
20 år

Avsk.tid
50
80
40
40
100
40
100

20

20
30
15
40
40
15
20
40
25
40
10
25
20
20
20
20
10
20
20
20
20
20
10
20
20

Andel%

Avsk.tid
Immateriella Anlägg.tillgångar

1081 Mjukvara och licenser (påg.)

Förbättringsutgifter på annans
Mark
Markanläggningar
Byggnader

1195 Förbättr. utg. på annans fast. (påg.)
1192 Fastighetsförvärv (pågående)
1186 Markanläggningar (påg.)
1181 Grundkonstr.stommar mm (påg.)
118101 - Tak
118102 - Fasader
118103 - Fönster
1182 Byggnadstillbehör (påg.)
118201 Hiss (påg.)
118202 Rulltrappa (påg.)
1183 Skyddsrum (påg.)
1184 Byggnadsutsmyckning (påg.)
1185 Telesystem för tågdrift (påg.)
1284 Spårbundna fordon (påg.)

Rullande material

Maskiner och inventarier

1285 Person- och lastbilar (påg.)
1286 Bussar (påg.)
1281 Maskiner och inventarier (påg.)
1287 IT-inventarier (påg.)
1289 Konst (påg.)
1282 Byggnadsinventarier (påg.)

Andel i procent (totalt 100 %)

5 år
5 år
50 år

Andel%

5
5
50

25 år (avtal på fastigheten styr)
Ingen avskrivning
20 år
50 år
20 år
50 år
30 år
17 år
20 år
20 år
50 år
50 år
17 år
30 år
5 år
7 år
8 år
10 år
15 år
5 år
12 år
10 år
5 år
0 år
3 år
17 år

0
20
50
20
50
30
17
20
20
50
50
17
30
5
7
8
10
15
5
12
10
5
0
3
17
0,0%

Genomsnitt avskrivningskostnad % år 1-5 (per år)

0%
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Inledning
ELU har, tillsammans med Rejlers, fått i uppdrag att göra en genomlysning av Norra
Danviksbron. Syftet är att ge Trafikkontoret och SL en bild av brons kondition och ge
ett beslutsunderlag för framtida underhålls- och reparationsåtgärder. Målsättningen har
varit att bron skulle kunna användas i ytterligare 20 år.
Det har till och från genom åren diskuterats om den norra bron skall rivas och ersättas
med en ny bro för Saltsjöbanan, öppningsbar eller fast högbro. Även tunnelbana har
diskuterats som ett alternativ. Några beslut har dock inte fattats.

Bakgrund
2011fick ELU uppdrag att utreda både Södra och Norra Danviksbron. Vid platsbesök
2011-09-14 gjordes en okulär inspektion av framförallt stålkonstruktionerna, vi kom
dock inte ut på inspektionsbryggan till den norra bron. En enklare översyn av de båda
broarnas maskinerier gjordes också. Vid detta besök fann vi att södra bron var i mer
akut behov av åtgärder då det kassettsystem som utgör farbanan inte var tätt med
omfattande rost i underliggande bärverk som följd, varpå arbetet med den norra bron
sköts på framtiden.

Teknik
Bron är en enkelklaff med både spår- och vägtrafik där huvudbärverket är en
överliggande fackverkskonstruktion och lasten från spår- och vägtrafiken bärs via
sekundära bärverk till tvärbalkar som för lasten till fackverkskonstruktionen. Ett
elektriskt maskineri, placerat i ett hus ovanför farbanan, driver de två kuggstängerna
som drar upp bron är. Ett antal leder finns på fackverkskonstruktionen som viker ihop
konstruktionen tillsammans med den ovanliggande motvikten (typ Strauss).

Tidigare utredningar
Bron har under de senaste 20 åren genomgått en rad utredningar och inspektioner.
En bärighetsutredning utfördes 2006. Denna kom fram till att det primära fackverket var
tämligen lågt utnyttjat, tvärbalkarna lite hårdare utnyttjade men inte över gränsen för
utmattning. De sekundära långbalkarna hade däremot, beräkningsmässigt, passerat
gränsen för utmattning och borde bytas omgående.
Denna uppgift ledde till att det togs ut prover för brottseghets- och kemanalys av de
sekundära långbalkarna samt att trådtöjningsgivare placerades ut för att mäta verkliga
spänningar i stålet.
Analyserna gav att stålet har låg brottseghet och är otätat med stora variationer och att
man bör undvika värmepåverkande arbeten såsom svetsning och gasskärning. Värdena
var så låga för vissa av långbalkarna att de borde bytas ut inom en 5-års period.
Resultatet från trådtöjningsmätningarna gav visserligen att spänningarna var låga, men
på grund av yttre omständigheter var hastigheten reducerad och tågen råkade dessutom
vara i stort sett tomma. Faktorer som ger lägre påverkan på konstruktionen.
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Observationer
Observationer vid platsbesöket 2011
Nedan följer en kortare sammanfattning av vad vi fann då. Vid det tillfället gavs inte
möjlighet att komma ut på inspektionsbryggan under bron.
Primärfackverket
Fackverket har inte några rostskador av större omfattning. Det finns en del gamla rostskador
som har lett till areaförlust, men de har inte fortgått efter ommålningen. Södra sidans
underramstång samt fackverkets infästning i betongen på stockholmsidan uppvisar rostskador.
I vertikala knutpunkter samlas damm och skräp vilket kan vara en grogrund för rost.
Tvärbalkar
Tvärbalkarna visar inte heller på några större rostskador. Den rost som syns på brons
undersida härrör från rostdamm från rälsen.
Sekundära långbalkar
Inte heller dessa visar på några större rostskador.
Farbanekonstruktionen
Farbanekonstruktionen byttes ut i början av 1990- talet och är uppbyggd av en 10 mm
farbaneplåt svetsad till tväravstyvningar och skruvad till långbalkar vilka i sin tur skruvas till
tvärbalkar. Farbaneplåten ser ut att ha spruckit vid svetsningen av den pålagda ändplåten på
anslagssidan. Det skulle kunna vara svetsen mellan plåt nr 1 och plåt nr 70 i bild 1 nedan men
med tanke på rörelsemönstret vid överfart är det troligast att det är plåten som brustit.

Bild 1: Delkopia av ritning 179441 med förmodad spricka markerad

Maskineri
Rent och snyggt inne i maskinrummet tyder på välskött underhåll Inga konstiga ljud eller
annat som tyder på något större slitage upptäcktes vid besöket. Kuggdrevet på norra sidan har
en antydan till snedhet. Automatsmörjningen av lagringar och drev ute på klaffen trycker ut
väl mycket fett, allt är kladdigt och halt.
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Motvikt
Betongmotvikten visar inga större skador i form av grova sprickor eller åverkansskador. Det
finns dock ett nätmönster av sprickor som skulle kunna tyda på en alkali-kisel-reaktion.
Räls och slipers
Slipers vid bladskarv har dålig anliggning mot vilket gör att det slår i underliggande
konstruktioner när tåg passerar.
Övrigt
Det förekommer rostangrepp på lejdare och trappor, men inget alarmerande.
Samtliga räckesinfästningar och skarvar i den RHS-profil som utgör kantbalk mellan spåroch körbanedelen är ordentligt rostiga.

Bild 2: Rostig räckesinfästning.
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Observationer vid platsbesöken 2013
Vid platsbesök i januari kommer vi inte åt inspektionsbryggan under bron, men det gör vi vid
besök i maj. Besöket i maj har två syften, dels att få en handnära inspektion av delarna under
bron; tvärbalkar, sekundära långbalkar och farbanekonstruktion och dels finna lämpliga
ställen där prover för en brottmekanisk provning och kemanalys av tvärbalkar och/eller
primärfackverket kan tas ut. Följande är en sammanfattning av vad vi fann vid de två besöken.
Primärfackverket och Tvärbalkar
Primärfackverket uppvisar inga direkta förändringar jämfört med 2011.
Tvärbalkarna uppvisar ingen synlig rost men man ser att det, på sina ställen, har varit ganska
långtgående rostskador på nitar och påläggsplåtar (bild 3). Det beslutas att en brottmekanisk
provning liknande den som gjorts på långbalkarna ska utföras på tvärbalkar och dess
avstyvningar.

Bild 3: Tvärbalks underfläns med nästan bortrostade nitskallar.
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Sekundära långbalkar
Det är nu första gången vi kommer åt att studera de sekundära långbalkarna på nära håll och
de visar inga direkta skador eller större rostangrepp. Däremot visar det sig att det finns
påsvetsade plåtar (bild 4) och att den nya farbanan på några ställen är svetsad till överflänsen
(bild 5).
Detta är inte bra då dels den brottseghets- och kemiska analys som gjorts av stålet i
långbalkarna säger att svetsning bör undvikas, men också för att den bärighetsanalys som
utförts inte tar hänsyn till den kraftigt negativa effekt som svetsning i överflänsen har på
utmattningshållfastheten.

Bild 4: Långbalk med påsvetsad plåt

Bild 5: Farbanans bärverk svetsad till långbalk
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Farbanekonstruktionen
Bärverket under själva plåten är sprucket på flera ställen. Det finns flera lagade sprickor,
sprickor som är markerade för lagning och nya sprickor (bild 6). Anledningen till sprickorna
är troligen densamma som anledningen till sprickan i farbaneplåten, nämligen att det är
underdimensionerat. Farbanekonstruktionen är dimensionerad för trafiklaster enligt 1960 års
belastningsbestämmelser i stället för de vid tidpunkten gällande, troligtvis på grund av att en
konstruktion som skulle klara de kraven hade blivit mycket tyngre vilket skulle ha haft en stor
inverkan på motvikt och maskineri.

Bild 6: En av många spruckna knutpunkter på farbanans bärverk

Sprickan i farbaneplåten ser ut att ha vuxit men det är lite svårt att avgöra då det har
utförts lagningar av gjutasfaltslagningen mellan besöken. Även kantskoningen på den
fasta betongdelen ser mer skadad ut än den gjorde 2011.

Bild 7: Farbanan 2011

W:\70420\04_Dok\_Aktuell\130828 Utredning.docx

Bild 8: Farbanan januari 2013

Sida

9(11)

UTREDNING
Ort, datum
Upprättat av, telefon

Erik Olsson, 031-339 32 04

Uppdragsnummer

Göteborg, 2013-08-30

70420

Reviderat den

Arbetsnamn

Norra Danviksbron

Räls och slipers
Slipers är utbytta så nu är det bra anliggning mot underliggande konstruktioner.
Maskineri
Brons maskineri är med tanke på ålder i synbart gott skick.
Växellådor, bromsar och elmotorer är bytta på senare år (ca 10 år).
Styrvaggan som håller kuggstången är renoverad och modifierad för ca 6-8 år sedan.
Motvikt
Enligt uppgift är troliga orsaken till sprickmönstret en misslyckad pågjutning.

Resultat från provningar
Brottmekanisk provning och kemiska analyser utfördes för de sekundära långbalkarna 2007
och för tvärbalkar och dess avstyvningar 2013. Se bilaga 1 och 2.
Några prover från primärfackverket har inte tagits ut men då prover tagits från olika typer av
valsade profiler (långbalkar och L-profiler i avstyvningar) samt tvärbalkarnas livplåtar och
dessa visar på tämligen samstämmiga resultat drar vi slutsatsen att primärfackverkets stål är i
ungefär samma kondition som det testade.
Båda provningarna visar på otätat stål med låg eller mycket låg brottseghet.
Att ett stål är otätat innebär att det har låg kiselhalt och stelnat med variationer i
sammansättningen och man får partier med t ex högre slagginnehåll. Detta gör stålet
olämpligt för svetsning. Det är också så att ett otätat stål har högre halt förorening centralt än
ute i ytan vilket innebär att areabortfall vid rostning gör att stålet som återstår kan ha sämre
kvalitet än vad ritningar anger.
I Banverkets publikation BVS 583:12 utgiven 2003-04-01 finns lite regler för hur man ska
tolka resultaten av en brottmekanisk provning och tabell 6.1, i nämnda skrift, säger att ligger
Jc <20 kN/m så bör man byta ut delen snarast. Ligger 20<Jc> 30 kN/m bör byte ske inom 5 år.
I senare utgåvor av publikationen har man tagit bort dessa regler då de är lite väl ”stelbenta”
men de ger ändå en indikation på lämpliga åtgärder.
Brottsegheten Jc i tvärbalkar varierar mellan 11 och 23 kN/m. I långbalkarna är det bra värden
i två prover (Jc > 70 kN/m) men i övrigt är värdena i paritet med de för tvärbalkarna.
Att stålet har låg brottseghet innebär att det är sprött vilket gör att en överbelastning ger ett
hastigt brottförlopp istället för det sega brott man eftersträvar.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis visar platsbesök, inspektionsrapporter och resultat av provningar på en
bro i dåligt skick. Det gamla stålet är sprött och otätat och man har dessutom svetsat i det.
Rostskador har givit areaförluster vilket också är allvarligt för ett stål av denna kvalitét. Det
nyare stålet i farbanekonstruktionen är underdimensionerat och håller inte för de belastningar
det utsätts för.
Det har nu gått lite drygt 6 år sedan rapporter sa att långbalkarna borde vara utbytta inom 5 år.
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Förslag på åtgärder
Med tanke på det gamla stålets kondition och de omfattande skadorna på farbanedäcket som
beror på att det inte är dimensionerat de laster det utsätts för föreslår vi att man snarast börjar
projektera för en ny bro.
Då tillfartsbron, framförallt på Nackasidan, också är i dåligt skick föreslås att hela bron rivs
och ersätts med en ny.
Skulle det finnas ett beslut på en helt annan lösning, där exempelvis en högbro ersätter en
öppningsbar bro inom en period på 10-15 år kan en enklare lösning där enbart klaffbordelen
byts ut vara ett alternativ då detta innebär kortare byggtid. Tidsbegränsningen beror på att de
angränsande betongdelarna måste genomgå så omfattande reparations- och
förstärkningsarbeten för att vidmakthålla brons bärighet om man vill behålla dem längre att
det blir både teknisk och ekonomisk oförsvarbart.
Åtgärder i väntan på utbyte
Ett utbyte av en så här stor bro är en ganska omfattande procedur och det kommer att krävas
en del åtgärder för att behålla bron fram till den kan stängas. Dessa specificeras här nedan.
Allmänt
Sänk bussarnas möjliga hastighet så mycket det går (< 15 km/h) genom fysiska hinder eller
flytta ut busstrafiken på den Södra bron.
Förtäta inspektionstillfällena. En gång per månad under vintern och en gång varannan månad
under de varmare delarna av året.
Farbanekonstruktion
Sprickan i farbaneplåten och sprickorna i underliggande bärverk åtgärdas.
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Kostnadsanalys för utbyte av klaffbron eller hela bron.
Kostnadsbedömning där två fall bedöms. Se bilaga 3 för en detaljerad kostnadsberäkning.
1. Helt ny bro. Den nya klaffbrodelen föreslås utförd liknande den befintliga med
överliggande maskineri och motvikt.
2. Som en temporär lösning i väntan på en alternativ lösning för trafiken i området (max
10 år) byts enbart klaffbrodelen och maskineri med samma utförande som i alternativ
1. Här förutsätts att arbeten med anslagspelare och klaffpelare begränsas till mindre
justeringar och anpassningar.
Alternativ 1 (Ny bro)
Totalt

125 Mkr

Alternativ 2 (Ny klaff)
Totalt
61 Mkr
( I dessa kostnader är inte reparationskostnader för tillfartsbroarna medtagna.)
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1

Objekt

Norra Danviksbron är en öppningsbar klaffbro i fem spann med totallängd på 106 m. Den fria
spännvidden är cirka 37 m. Broklaffen är utförd som nitad fackverkskonstruktion i stål och är
en enkel klaffbro med motvikten över brobanan. Bron trafikeras av både spårtrafik
(Saltsjöbanan) och busstrafik (en fil). Saltsjöbanan över bron är enkelspårig och därmed
trafikeras bron av tåg både mot Nacka och mot Slussen. Bron öppnades för trafik i augusti
1922.

2

Syfte

Syftet med provningen är att fastställa de brottmekaniska egenskaperna av de sekundära
långbalkarna till den öppningsbara delen av bron. Provstavsämnen togs ut ur flänsarna på två
typer av balkar enligt BVS 583.12 (se Figur B1.1 av BVS 583.12). Tre provstavsämnen togs ut
från INP 50 balkar och tre från INP 40 balkar. Dessa provämnen har sedan provats enligt
BVS 583.12 (trepunkts böjprov).

3

Uttag av provstavsämnen

Figur 1.

Skissen visar positionerna för uttagning av provämnen från den öppningsbara
delen av bron. Numrering av provstavsämne har följt nodnumrering från en
beräkningsmodell.

Samtliga provstavsämnen togs från de västra upplagen av de sekundära långbalkar förutom
nummer 750 som togs från det östra upplaget, se Figur 1 ovan. Provstavsämnen 720, 730 och
750 togs från INP 50, sekundära långbalkar. Provstavsämnen 510, 520 och 530 togs från
INP 40, sekundära långbalkar.
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Tabell 1.
Balk
INP 50
INP 50
INP 50
INP 40
INP 40
INP 40

Numrering av provstavsämnen samt positionerna i konstruktionen för uttag. (Se
Figur 1)
Plats för uttag
Västra upplag
Västra upplag
Östra upplag
Västra upplag
Västra upplag
Västra upplag

Balk nummer
(Figur 1)
720 - 730
730 - 740
740 - 750
510 - 520
520 - 530
530 - 540

Nodnumrering
(Figur 1)
720
730
750
510
520
530

KTH numrering
11961
11962
11963
11964
11965
11966

Figur 2
Provstavsämne nr. 720. Provet
ät uttaget från flänsen av en
INP 50 sekundär långbalk.

Figur 3
Provstavsämne nr. 730. Provet
ät uttaget från flänsen av en
INP 50 sekundär långbalk.

Figur 4
Provstavsämne nr. 750. Provet
ät uttaget från flänsen av en
INP 50 sekundär långbalk.
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Figur 5
Provstavsämne nr. 510. Provet
ät uttaget från flänsen av en
INP 40 sekundär långbalk.

Figur 6
Provstavsämne nr. 510. Provet
ät uttaget från flänsen av en
INP 40 sekundär långbalk.

Figur 8
Provstavsämne nr. 510. Provet
ät uttaget från flänsen av en
INP 40 sekundär långbalk.
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Figur 9
Bild av en typisk slipad yta efter
uttag av provämnen. Ytorna
slipades och rundades och
målades sedan med en enkel
rostskyddsfärg.

Figur 10
Bild av samma yta som Figur 9
ovan.
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Brottmekanisk provning av bromaterial.
Brottmekanisk provning enligt Banverkets anvisningar BVH 583.12, 1998-03-01, har utförts på 6 provstavar uttagna ur 2 olika balkprofiler. Resultaten redovisas nedan.
Provmaterial
6 bitar utskurna ur balkflänsar inlämnades av uppdragsgivaren. De var åsatta nummer enligt nedan men
gavs också interna laboratorienummer. SENB-provastavar tillverkades ur dessa. Flänsmaterialets tjocklek varierade, tunnare mot kanten och tjockare mot livet. Mycket av stålets styrka kan sitta i ytskiktet i
dessa stål så provbitarna får ej planfräsas. En profil enligt nedan användes. Sprickan får löpa från ytterkanten in mot livet som den rimligen gör i ett verkligt fall. Den skär i båda ändar en obearbetad yta.

Obearbetad yta

Provstavstvärsnitt
Sprickfront

Ursprunglig profil

Obearbetad yta.
Provningsutrustning
All provning utfördes i institutionens servohydrauliska materialprovningsmaskin MTS 100 kN, 1.3. Den
inbyggda lastmätkedjan, kalibrerad av SP med regelbundna intervall, användes liksom den inbyggda förskjutningsmätaren. En clip-gage, INSTRON modell 2670-114, S/N 48 231 användes för spricköppningsmätning. Mätdata insamlades och lagrades i en ansluten pc.
Före slutprovningen kyldes först provstavarna i en frysbox till ca -25 °C och sedan ytterligare i en kyllåda med flytande kväve. Vid slutprovningen tilläts sedan provstaven att sakta värmas upp till provningstemperaturen -30 °C i en annan kyllåda som omslöt provstav och belastningsanordning. Temperaturen
kontrollerades med termoelement svetsade i sprickspetsens närhet.
Förutmattning
1(5)
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Förutmattning gjordes under datorkontroll så att Kmax vid slutet av utmattningen var ca 17,8 MPam1/2
vilket i efterhand visade sig vara onödigt lågt eftersom mer än det dubbla varit tillåtet.
Slutprovningen och utvärdering
Uppmätt spänningsamplitud var 12,5 MPa med periodtiden 1,2 s vid 35 km/h och tom vagn. Efter korrigering för hastighet (70 km/h) och större last (+50 %) erhålls en maximal spänningsderivata på
196 MPa/s vilket med normspricklängden 100 mm ger dK/dt = 123 MPam1/2/s. Används i stället spänningsderivatans medelvärde erhålls 78 MPam1/2/s. De faktiskt använda hastigheterna anges i tabellen
nedan. Sprickdjup och bredd innanför målarfärgen var svår att uppskatta på förhand vilket gjorde det
svårt att i förväg avgöra vilken hastighet provet kom att utföras med.
Efter provningen uppmättes sprick- och tvärsnittsgeometri och J beräknades ur last-förskjutningssignalerna upp till maximal last (Jm) respektive till det att sprödbrott inträffade (Jc). Korrigering för maskinkomplians gjordes. Ingen stabil spricktillväxt kunde urskiljas vid okulär besiktning av brottytorna.
Resultat
Brottseghet vid -30°C enligt Banverkets anvisningar.
Nummer

Märkning

W
/ mm

B
/ mm

dK/dt /
MPam1/2/s

11961

720

50,1

24,8

109

11962

730

50,1

24,9

108

27.9

74.9

11963

750

50,1

25,2

106

28.4

81.8

11964

510

40,0

20,0

123

18.4

11965

520

40,0

20,5

112

20.3

11966

530

40,0

19,8

113

25.0

Jmax
/ kN/m

Jc
/ kN/m
25.8

Jmax är J utvärderat vid första lastmaximum, Jc är J utvärderat då sprödbrott inträffade.
Kommentar
Enligt Banverkets rekommendationer framgår att det material som de större provstavarna, W = 50 mm,
är gjorda av må användas med inspektionsintervall enligt Banverkets anvisningar. Materialet i de mindre
provstavarna, W = 40 mm, bör bytas ut inom 5 år och åtgärder skall vidtas enligt särskild utredning. Det
bör också observeras att BVH 583.12 öppnar möjlighet till en mildare bedömning om utökad provning
ger tillräckligt bra resultat.

Hans Öberg
Laboratoriechef

KTH Hållfasthetslära, Hans Öberg - Osquars backe 1, SE-100 44 Stockholm.
Tel: 08-790 7547. Fax: 08-411 24 18. e-post: hob@kth.se
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11961
25.0
22.5
20.0

Last / kN

17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.4

1.6

1.8

2.0

Lastpunktsförskjutning / mm
2007-02-05
720

11962
25.0
22.5
20.0

Last / kN

17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

Lastpunktsförskjutning / mm
2007-02-05
730
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11963
25.0
22.5
20.0

Last / kN

17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

0.35

0.40

0.45

0.50

Lastpunktsförskjutning / mm
2007-02-05
750

11964
20.0
18.0
16.0

Last / kN

14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

Lastpunktsförskjutning / mm
2007-02-05
510
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11965
20.0
18.0
16.0

Last / kN

14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0.35

0.40

0.45

0.50

Lastpunktsförskjutning / mm
2007-02-05
520

11966
20.0
18.0
16.0

Last / kN

14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

Lastpunktsförskjutning / mm
2007-02-05
530
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Kemisk analys inklusive svetsbarhetsundersökning
Rapportnummer:

7159606-B

Objekt:

Norra Danviksbron

SL-nr.

61-0164

Uppdragsgivare:

AB Storstockholms Lokaltrafik Att. Lars Hansson

Uppdrag:

Utföra en kemisk analys inklusive svetsbarhetsundersökning av
bifogat materialprov.

Datum:

2007-02-08

Knr. 10806

Kbdel: 1 ( 3 )

Konstruktionen kan dateras till 1922.
Förstärkningar och kompletterande arbeten har utförts betydligt senare.
Svetsning och gasskärning har utförts i samband med kompletterande arbeten.
Som bekant gäller alltid varsam hantering med framförallt äldre stål.
Kontrollen omfattade kemisk analys inklusive en svetsbarhetsundersökning av urtaget
materialprov från balkprofil INP 40 ( sekundär långbalk ).
Resultat
Följande analysvärden kunde fastställas.
Ämne
C
Si
Mn
P
S
Cr
Ni
Mo
V
Cu
Sn
Co
N

%
0,040
<0,01
0,30
0,036
0,030
0,015
0,046
<0,01
<0,01
0,057
<0,01
0,02
0,0128

Anmärkning
Max. 0,20-0,25 % i svetsbara konstruktionsstål.
Otätat stål = mindre bra !
Normalt 0,7-1,8 % i konstruktionsstål.

Förhöjt värde , begränsas normalt till 0,009 %.

Kolekvivalenten - Ec
Ett konstruktionsståls svetsbarhet brukar anges med kolekvivalenten Ec som är ett empiriskt
uttryck för att bedöma ett ståls härdningsbenägenhet och svetsbarhet.
Ec – är beräknad till 0,10
Referensvärden
Ec max. 0,30
Ec max. 0,36
Ec max. 0,41

Äldre beteckningar
SS 13 12
SS 14 12
SS 21 32

7159606-B / AB Storstockholms Lokaltrafik / N.Danviksbron / Kemisk analys inklusive svetsbarhetsundersökning 2007 / T.Ekelund
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Referensvärden
Ec max. 0,35-0,40
Ec max. 0,40-0,57
Ec max. 0,40-0,60

Dagens beteckningar
S 275 JR
S 355 J2G3
S 355 M

Svetsning – allmänt
Man ska som regel aldrig svetsa i gammalt järn eller stål alt. i okänt stål.
Gammalt järn och stål är normalt inte utan vidare svetsbart i modern mening , utan det
föreligger stor risk för sprickor , åldring och sprödhet om det svetsas.
Svetsbara stål med garanterat god svetsbarhet började tillverkas i större omfattning på
1950-talet. Ändringar , förstärkningar och anslutningar i gamla järn- och stålkonstruktioner
görs normalt med skruvförband.
Man ska heller inte gasskära i gammalt järn eller stål. Gasskärning innebär samma termiska
och metallurgiska påverkan på materialet som svetsning med åtföljande risk för åldring ,
försprödning och sprickbildning.
Om man önskar svetsa i gammalt material eller okänt stål skall betingelserna före detta alltid
noggrant undersökas med analysbestämning.
Vid osäkerhet bör analysbestämning kompletteras med en metallografisk undersökning av
korn- och slaggbild.
Sammanfattning av detta specifika provurtag
Kolekvivalenten är beräknad till 0,10 vilket är ett mycket lågt värde.
Kiselhalten indikerar att det rör sig om ett otätat stål med stora variationer i materialet.
Otätade stål har större slagginnehåll , vid kiselhalter under 0,02 % även sämre svetsbarhet.
Halterna av föroreningarna P och S understiger gällande gränsvärden för svetsning.
Kvävehalten är dock något förhöjd.
Materialet är inte homogent ur analyssynpunkt och därmed mindre lämpligt för
svetsning.
Om förstärkningar eller ändringar måste utföras i framtiden bör dessa i första hand utföras
med skruvförband.
Om reparationssvetsning trots allt blir aktuell i framtiden ska handledning och kompletterande
OFP inkluderas för att uppnå ett acceptabelt svetsresultat.

2007-02-08 STOCKHOLM
Med vänlig hälsning
………………………………………….
Thomas Ekelund
Carl Bro AB
Projektledning / Anläggningsunderhåll
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Gerard James
Projektengagemang
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Box 471 46
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Rapport 130709Projektengagemang
Utskrivet 2013-07-09
Stockholm 2013-07-09

Brottmekanisk provning av bromaterial
Provning av bromaterial
Brottmekanisk provning enligt BVS 583.12 har utförts på bromaterial. Resultat redovisas nedan.
Provmaterial
6 stycken provstavar, typ CT, för brottmekanisk provning togs ut ur material levererat av
uppdragsgivaren. Provobjekten var märkta enligt Tabell 1 och åsattes provstavsnummer 17221 –
17223 samt 17225 - 17227.
Provutrustning och provningsförfarande
All brottmekanisk provning utfördes i institutionens servohydrauliska provmaskin MTS 100 kN 1.1
med styrelektronik Instron 8500+. Maskinernas interna lastmätkedja användes liksom en
spricköppningsmätare, Instron modell 2670-114. Mätdata insamlades i en ansluten PC.
Förutmattning
Provstavarna förutmattades under datorkontroll så att Kmax vid slutet av utmattningen (anom =
0,5*W) var maximalt ca 12 MPam1/2. Programmet som användes för styrning och datainsamling var
det egenskrivna CT.
Brottseghetsprovning
Direkt på provstaven blåstes kall kvävgas. Med en regulator som styrde kvävgasflödet hölls
temperaturen kring -30 °C. Temperaturen kontrollerades med ett på provstaven påsvetsat
termoelement som var kopplat till en digital termometer. Provningen utfördes i lastkontroll och
data insamlades med det egenskrivna programmet SDrag.

Kungliga Tekniska högskolan Martin Öberg, Lab.föreståndare, KTH Hållfasthetslära
KTH Teknikringen 8D 100 44 Stockholm. Tel: 08-790 7547. E-post: martinob@kth.se
Pg: 1 56 53-9. Bg: 895-9223. Momsreg.nr/VAT: SE202100305401. www.hallf.kth.se
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Utvärdering och provresultat
Den lasthastighet som användes beräknades med önskat dK/dt och nominellt K/F.
Önskat dK/dt = 1,12 * (π * 0,05)1/2 * (σnom / tnom)
där σnom / tnom erhölls från uppdragsgivaren som 130 MPa/s.
Detta ger ett önskat dK/dt på 57,7 MPam1/2/s.
Lastfallet efterliknar en 50 mm djup elliptisk ytspricka i en förhållandevis mycket större geometri.
Efter provningen mättes verklig spricklängd och provstavsbredd upp med hjälp av ett mikroskop
monterat så att det kan förflyttas i X-, Y- och Z-riktning. Digitala skalor mäter förskjutningen i Xoch Y-riktningen. I Tabell 1 ses verkliga värden på B (vid autm) och dσ/dt tillsammans med beräknat
J c.
Tabell 1. Provresultat brottmekanisk provning.
Nummer

Märke

W / mm

B / mm

Uppmätt
spänningshastighet /
MPa/s

17221

4

35,96

8,68

139

23

17222

4

36,17

8,68

133

17

17223

4

36,12

8,66

130

18

17225

1

35,96

9,88

137

20

17226

2

35,96

10,17

138

18

17227

3

35,91

9,91

136

11

Jc /
kN/m

Kommentarer
En viss tvärkontraktion är synlig på provstav 17222, som efter en pop-in visade på segt bettende (se
Figur 1).
I Figur 2 – Figur 7 ses last–deformationssambandet för proven. Proven blev inte godkända enligt
ASTM E 1820 p.g.a. att utmattningssprickan inte är tillräckligt rak. Detta fenomen är svårt att
påverka då provstavarnas sidoytor ej har bearbetas. Anledningen till de krokiga sprickfronterna är
med hög sannolikhet att materialet genom provstavens bredd varierar bl.a. på grund av valsningen
vid tillverkningen. Inverkan av dessa krokiga sprickfronter på brottseghetsvärdet är dock
betydelselös och kan försummas.
Alla provstavar gav ett lågt värde på J.

Martin Öberg
Laboratorieföreståndare

Kungliga Tekniska högskolan Martin Öberg, Lab.föreståndare, KTH Hållfasthetslära
KTH Teknikringen 8D 100 44 Stockholm. Tel: 08-790 7547. E-post: martinob@kth.se
Pg: 1 56 53-9. Bg: 895-9223. Momsreg.nr/VAT: SE202100305401. www.hallf.kth.se
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17221

17222

17223

17225

17226

17227

Figur 1. Bild föreställande brottytorna för de 6 provstavarna.

17221
12

10

Kraft / kN

8

6

4

2

0

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

CMOD / mm
Figur 2. Kraft/CMOD för provstav 17221, märkning 4.
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17222
12

10

Kraft / kN

8

6

4

2

0

0

0.05

0.1
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0.2
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0.3

0.35

0.4

0.3

0.35

0.4

CMOD / mm
Figur 3. Kraft /CMOD för provstav 17222, märkning 4.

17223
12

10

Kraft / kN

8

6

4

2

0

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

CMOD / mm
Figur 4. Kraft /CMOD för provstav 17223, märkning 4.
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Figur 5. Kraft /CMOD för provstav 17225, märkning 1.
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Figur 6. Kraft /CMOD för provstav 17226, märkning 2.
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Figur 7. Kraft /CMOD för provstav 17227, märkning 3.
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YN Materialteknik AB

2013-06-26/Ylva Nilsson

Uppdrag 2319
Rapp nr 2319-130626

Analysrapport; materialteknik
Beställare:
Detalj:
Detaljnr:
Material:

Projektengagemang Anläggningsunderhåll AB/ Gerard James
2 stålprov
Okänd kvalitet

1. Uppdrag
En kemisk analys av två stålprov önskas. Proverna är märkta nr 5 och nr 6.

2. Utförande
Proverna slipades och analyserades med OES - teknik. Analysen kompletterades med
förbränningsanalys utförd på urborrade spånor.

3. Resultat
Analysresultatet visas i tabell 1.
Ämne

Prov nr 5
Prov nr 6
%
%
C
0,031
0,040
Si
< 0,002
< 0,002
Mn
0,353
0,384
P
0,046
0,050
S
0,022
0,023
Cr
0,017
0,017
Ni
0,052
0,048
Mo
0,002
0,002
Cu
0,061
0,039
Co
0,019
0,016
Al
< 0,001
< 0,001
Nb
0,003
0,003
V
0,004
0,004
N
0,009
0,007
Tabell 1. Tabellen visar det analyserade innehållet i provbitarna.
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Skiss av provtagning för brottseghetsprovning
Prov 1 – 3 är runda stålpuckar diameter cirka 90 mm samtliga från den västra ändtvärbalkens liv.
Prov 1 – KTH nr 17225
Prov 2 – KTH nr 17226
Prov 3 – KTH nr 17227
Prov 4 är en stav från livavstyvning under 4:a långbalk. KTH tillverkade 3 provar från denna stålbit
med nr 17221 - 17223
Prov 5 är en rund stålpuck från den västra ändtvärbalkens liv för kemanalys.
Prov 6 är stålämne för kemanalys. Den var en bit över från provtagning för prov 4.

.
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Sid

Kostnadsberäkningar
Datum
Upprättat av

Uppdragsnummer

Göteborg, 2013-08-22

70420

Reviderat den

Arbetsnamn

Torsten Berggren

Norra Danviksbron

Norra Danviksbron
Kostnadsberäkning

Alternativ 1 (Hela bron byts)
Arbetskostnader betongarbeten

53

Mkr

Arbetskostnader stålklaff

40

Mkr

Påslag *)

32

Mkr

Summa:

125 Mkr

inkl diverse påslag

Alternativ 2 (Endast klaffen byts)
Arbetskostnader stålklaff

45

Mkr

Påslag *)

16

Mkr

61

Mkr inkl diverse påslag

Summa:

*) I påslag ingår: projektering, byggledning, räntekostnader och oförutsedda kostnader.

Sid

.
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Datum

Upprättat av

Uppdragsnummer

Göteborg, 2013-08-22

70420

Reviderat den

Arbetsnamn

Torsten Berggren

Norra Danviksbron

Alternativ 1 (Hela bron byts)
Betongdelarna
Specifikation

Mängd

Enhet

Á-pris, kr

Summa, kkr

Stöd för klaff och motvikt (L=16 B=16 H=12 m)
(Antag 1,0 m bred vägg mot farled och tak. I övrigt 0,5 m)
Rivning av bef stöd

1 st

2 000 000

2 000
400

Rensning och förstärkning av berg (20x20 m2)

400 m3

1 000

Betong (16x16x12-15x14,5x11)

679 m3

12 000

86 ton

0

Armering (150 kg/m3)

8 148 Jfr kostnad enl NCC nykeltal
0 Ingår i betongkostnaden

Anslagspelare
(Antag mått enligt bef. Allt massivt)
Rivning av bef stöd

1 st

2 000 000

2 000

Grundplint (L=4,5 B=15 H=8,75 m)

590 m3

10 000

Spont/Tätskärm ((5,5+17,0+5,5)x8,75)

245 m3

5 000

5 900 Jfr kostnad enl NCC nykeltal

Torn 2 st 2x(3x4x10,2)

245 m3

11 000

2 695 Jfr kostnad enl NCC nykeltal

Valvbåge (9,5x4x4,5)

171 m3

15 000

2 565 Jfr kostnad enl NCC nykeltal

Grusskift (2,5x1,5x15)

56 m3

15 000

840 Jfr kostnad enl NCC nykeltal

Armering (150 kg/m3)

86 ton

0

1 225

0 Ingår i betongkostnaden

Mellanstöd. Bock 1
(Antag mått enligt bef)
Rivning av bef stöd

1 st

1 000 000

1 000

Grundplint (L=14 B=1,5 H=1,5 m)

32 m3

10 000

320 Jfr kostnad enl NCC nykeltal

Pelare 4x(0,8x0,75x8,2)

20 m3

15 000

300 Jfr kostnad enl NCC nykeltal

Mellanbåge 3x(0,6x1,75x3,0)

10 m3

15 000

150 Jfr kostnad enl NCC nykeltal

Valvbåge (1,5x0,75x13,2)

15 m3

15 000

225 Jfr kostnad enl NCC nykeltal

Armering (150 kg/m3)

86 ton

0

0 Ingår i betongkostnaden

Mellanstöd. Bock 2
(Antag mått enligt bef)
Rivning av bef stöd

1 st

1 000 000

1 000

Grundplint (L=14 B=1,5 H=1,5 m)

32 m3

10 000

320 Jfr kostnad enl NCC nykeltal

Pelare 4x(0,8x0,75x7,7)

18 m3

15 000

270 Jfr kostnad enl NCC nykeltal

Mellanbåge 3x(0,6x1,75x3,0)

10 m3

15 000

150 Jfr kostnad enl NCC nykeltal

Valvbåge (1,5x0,75x13,2)

15 m3

15 000

225 Jfr kostnad enl NCC nykeltal

Armering (150 kg/m3)

86 ton

0

0 Ingår i betongkostnaden

Landfäste
(Antag 10 m högt med kontrforter och två 12 m långa vingar)
Rivning av bef stöd

1 st

Bottenplatt (16x6x1,5)
Frontmur (16x8x0,6)
Kontreforter 6x(7x4x0,6) inkl för vingar
Lagerpall (1,5x2,0x16)
Grusskift (1,3x16x0,4)

2 000 000

2 000

144 m3

10 000

1 440 Jfr kostnad enl NCC nykeltal

77 m3

15 000

1 155 Jfr kostnad enl NCC nykeltal

101 m3

15 000

1 515 Jfr kostnad enl NCC nykeltal

48 m3

15 000

720 Jfr kostnad enl NCC nykeltal

8 m3

15 000

120 Jfr kostnad enl NCC nykeltal

Vingar 2x(12x10x0,5)

120 m3

15 000

1 800 Jfr kostnad enl NCC nykeltal

Armering (150 kg/m3)

86 ton

0

0 Ingår i betongkostnaden

Överbyggnad (L=36, B=16, H=1,0 m)
Rivning av bef överbyggnad

1 st

Betong
Armering (150 kg/m3)

3 000 000

576 m2

20 000

86 ton

0

3 000
11 520 Jfr kostnad enl NCC nykeltal
0 Ingår i betongkostnaden

53 003

Totalt:

Entreprenadkostnad

53 003

Projektledn, prövningsprocesser, systemhandling,
förfrågningsunderlag

8%

Byggorg + teknikstöd byggskedet

5%

%

2 650

Diverse oförutsett

15%

%

7 950

Räntekostnad:

byggtid

Summa totalkostnad exkl mark

3 år

4%

%

53 003

4 240

4 071

71 914

18 911

Sid

.
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Datum

Upprättat av

Uppdragsnummer

Göteborg, 2013-08-22

70420

Reviderat den

Arbetsnamn

Torsten Berggren

Norra Danviksbron

Stålarbeten
Specifikation

Mängd

Enhet

Á-pris, kr

Summa, kkr

Ny klaff
280 ton konstruktionsstål
Konstruktionsstål

280 ton

70 000

19 600

30 ton

70 000

2 100

450 m3

7 000

3 150

1 st

500 000

500

1 st

3 500 000

3 500

Hydraulik

1 st

6 500 000

6 500

El-, styr- och reglerteknik

1 st

3 200 000

3 200

Bromanöversystem (SCADA)

1 st

1 800 000

1 800

Motvikt
Konstruktionsstål
Betong
Ställning

Demontering
Rivning av bef bro

Hydrraulik, el-, styr- och manövrering

40 350

Totalt:

Entreprenadkostnad

40 350

Projektledn, prövningsprocesser, systemhandling,
förfrågningsunderlag

10%

%

4 035

Byggorg + teknikstöd byggskedet

0%

%

0

Diverse oförutsett

15%

%

6 053

Räntekostnad:

4%

byggtid

Summa totalkostnad exkl mark

3 år

3 026

53 464

40 350

Ingår i betongdelen

13 114

Sid

.
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Datum

Upprättat av

Uppdragsnummer

Göteborg, 2013-08-22

70420

Reviderat den

Arbetsnamn

Torsten Berggren

Norra Danviksbron

Alternativ 2 (Endast klaffen byts)
Stålarbeten
Specifikation

Mängd

Enhet

Á-pris, kr

Summa, kkr

Betongreparationer
(Antag minimalt arbete på betongen)
Anpassning till ny klaff och diverse

1 st

3 500 000

3 500

280 ton

70 000

19 600

30 ton

70 000

2 100

450 m3

7 000

3 150

1 st

500 000

500

1 st

4 500 000

4 500

Hydraulik

1 st

6 500 000

6 500

El-, styr- och reglerteknik

1 st

3 200 000

3 200

Bromanöversystem (SCADA)

1 st

1 800 000

1 800

Ny klaff
280 ton konstruktionsstål
Konstruktionsstål
Motvikt
Konstruktionsstål
Betong
Ställning

Demontering
Rivning av bef bro

Hydrraulik, el-, styr- och manövrering

44 850

Totalt:

Entreprenadkostnad

44 850

Projektledn, prövningsprocesser, systemhandling,
förfrågningsunderlag

10%

%

4 485

Byggorg + teknikstöd byggskedet

5%

%

2 243

Diverse oförutsett

15%

%

6 728

Räntekostnad:

byggtid

Summa totalkostnad exkl mark

2 år

4%

2 332

60 637

44 850

15 787

Datum

2013-10-11

Rapportnummer: 106-0026-1

Norra Danviksbron, Östra Tillfartsbron
SL-nr: 61-0164A
Knr: 30-10806-2

Rapport
Bedömning av möjligheten att vidmakthålla Östra
Tillfartsbron i ytterligare 50 á 60 år
utifrån kända fakta och iakttagelser

INFRAKONSULT SVERIGE AB

Mathias Wändesjö

Postadress
Infrakonsult Sverige AB
Paviljongvägen 5
132 40 Saltsjö-Boo

Telefon
073-515 93 96

E-post
mathias.wandesjo@infrakonsult.se
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1 Bakgrund och syfte
Att den östra tillfartsbron till Norra Danviksbron är i dåligt skick har varit känt under många år.
I slutet av 1990-talet beslutades att bron skulle bytas senast 2004. Denna tidpunkt har nu
passerats med nästan tio år och under denna period har nedbrytningen av konstruktionen
förvärrats ytterligare.
Denna rapport innehåller en sammanställning av aktuella besiktningsanmärkningar och
iakttagelser från platsbesök vid bron. Vidare innehåller rapporten en bedömning avseende
möjligheten att vidmakthålla bron i ytterligare 50 till 60 år. Syftet med rapporten är att utgöra
underlag för beslut rörande brons framtid.

2 Referenser
[1]
[2]
[3]

Norra Danviksbron, Östra Tillfartsbron: PM Statusrapport efter bomknackning och
skyddsskrotning 2011. Infrakonsult Sverige AB, 2012.
Norra Danviksbron, Stockholm: Utredning angående renovering eller utbyte av klaffbro.
ELU, 2013.
TRVK Bro 11, TRV Publ nr 2011:085. Trafikverket, 2011.

3 Konstruktionsgenomgång
Norra Danviksbrons östra tillfartsbro är en kontinuerlig balkbro av slakarmerad betong i tre
spann och med en totallängd av 36 meter. Bron uppbär utmed den norra sidan ett spår för
Saltsjöbanan och utmed den södra sidan (närmast vägbron) en ramp avsedd för bussar i
linjetrafik. Saltsjöbanans spår ligger i ballast.

Bild 1. Tvärsektion genom bron.
Bron har fasta lager på det östra landfästet och rörliga lager på anslagspelaren mot klaffbron.
Pelarna är fast ingjutna i farbanans bärande balkar. De fasta lagren utgörs av ingjutna dymlingar
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ϕ30 mm, medan de rörliga lagren utgörs av ingjutna IPE-balkar som glider på korta bitar av räls.
Se figurerna nedan.

Bild 2. Rörligt lager (till vänster) och fast lager (till höger).
Under bron passerar närmast landfästet på Henriksdalssidan en GC-väg. Från GC-vägen löper
en slänt ned mot anslagspelaren och Danvikskanalens östra kajlinje. GC-Vägen och slänten har
tillkommit efter brons uppförande, troligen i samband med byggandet av Södra Danviksbron
(vägbron).
Brons samtliga stöd är enligt ritning grundlagda på berg.

Bild 3. Längdsektion genom bron.
Brotyp
Total längd
Spännvidder

Kontinuerlig balkbro av betong i 3
spann
36 m
11,2 + 11,2 + 11,2 m (enl. BATMan)

Brobredd
Fri Höjd
Broyta
Betong överbyggnad
Lager

13 m (enl. BATMan)
Ej angiven
514 m2
K35 (via provning 1990)
Stål

Tabell 1. Sammanställning konstruktionsuppgifter.
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4 Historik
Utförda åtgärder i kronologisk ordning (enligt BATMan, 2013-10-03).
År
1920
1998

Händelse
Nybyggnad
Betongreparation
pelare (inkl.
tvärförbanden)
Betongreparation Balk

2012

Kommentar

~20 m2

Tabell 2. Utförda åtgärder registrerade i BATMan.

5 Skadebeskrivning
I tabellen nedan redovisas de aktuella skador som finns redovisade i BATMan 2013-10-03.
Skada
nr 1)
1

TK

2

3

8

1

10

1

13

2

14

1

16

1

17

3

18

1

19

1

20

2

21

2

3

2)

Beskrivning enligt BATMan

Kommentar

3)

Läckage i tätskikt, hela
bron
Korrosion armeringsstål,
plattans underyta.
Norra kantbalken, partiella
bom- och spjälkningsskador.
Flertal vertikala sprickor
i lång- och tvärbalkar.
Sprickor i anslagspelaren.
Max sprickvidd 2.0 mm.
Pelare stöd 3. Bom- och
spjälkningsskador i
sprutbetong.
Räcke mot kanalen under
anslagspelaren,
bristfälligt rostskydd (Ri
5).
Glidlagren på
anslagspelaren är
gravrostangripna.
Kort avloppsrör mellan stöd
1 och 2, fack 4 från norr.
Spjälkning pga
armeringskorrosion,
undersida valv på
anslagspelaren.
Lösa bultar i
träspont/beklädnad på
anslagspelaren, västra
delen under vatten.
Spjälkningsskador i
långbalk 8 och 9 intill
stöd 1.

Tabell 3. Aktuella skador registrerade i BATMan.
1)

Numrering enligt BaTMan
Tk = Tillståndsklass
Tk1 = Bristfällig funktion inom 10 år
Tk2 = Bristfällig funktion inom 3 år
Tk3 = Bristfällig funktion vid inspektionstillfället.
3)
Författarens kommentar
2)
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6 Utförda besiktningar
6.1 Senast utförda inspektioner
Senaste inspektionerna (enligt BATMan), 6 år tillbaka:
Inspektionsdatum
2012-12-13
2011-09-09
2010-08-25
2009-07-21
2008-10-25
2008-10-13

Inspektionstyp
Huvudinspektion enligt VV
beslut 200712
Översiktlig inspektion
Huvudinspektion enligt
Publ 1993:34
Översiktlig inspektion
Särskild inspektion under
vatten
Huvudinspektion enligt
Publ 1993:34

Kommentar

Tabell 4. De senast utförda inspektionerna registrerade i BATMan.

6.2 Bomknackning och kartering 2011
På grund av brons omfattande betongskador har skyddsskrotning av lös betong utförts 2007 och
2011 i syfte att skydda allmänheten mot nedfallande material från brofarbanan. I samband med
skyddsskrotningen 2011, som utfördes från ställning, genomfördes även bomknackning av
brons hela undersida med efterföljande kartering av skadorna. Åtgärderna och karteringen finns
redovisad i [1]. Sammanfattningsvis noterades följande generella skadebild:





Bompartier förekommer på samtliga långbalkar i samtliga spann, framförallt i fältmitt
och i voter vid upplag.
Bompartier förekommer i så gott som samtliga tvärbalkar.
Bortspjälkad betong förekommer över hela farbaneplattans undersida på grund av ytligt
placerade armeringsjärn med pågående korrosion.
Vid ett antal positioner i platta och balkar finns tydliga tecken på läckage genom
överbyggnaden. Vid nederbörd kan läckage noteras okulärt, vilket tydligt påvisar
bristfällig funktion hos brons tätskikt.
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Bild 4. Skada i huvudbalk, anfang.

Bild 5. Skador i underkant platta mellan huvudbalkar.

8/9

Bild 6. Skador i tvärbalk, anslutning mot långbalk.

Värt att notera är att förhållandevis stora mängder lös betong kunde skrotas 2011 trots att bron
skrotats bara fyra år tidigare, 2007.

7 Tillståndsbedömning och diskussion kring
åtgärdsbehov
Redan 1998 beslutades, inom ramen för SL:s konstbyggnadsunderhåll (KBU), att Östra
Tillfartsbron till Danviksbron skulle bytas ut 2004 och att det under 1998 skulle utföras
reparationsåtgärder för att förhindra accelererande nedbrytning av den befintliga
konstruktionen. Sedan 1998 har i praktiken inga underhållsåtgärder utförts utöver den
skyddsskrotning som genomfördes 2007 och 2011. Under denna period har brons skick stadigt
försämrats och objektet är i dag i brådskande behov av mycket omfattande reparationsåtgärder.
Frågan är om det är möjligt att från dagens nivå återställa brons status så att den kan
vidmakthållas i ytterligare 50 till 60 år.
För att uppfylla krav för kvarlämnad betong enligt [3], avsnitt M.3.3.1.1, behöver betongen i
praktiskt taget samtliga synliga ytor vattenbilas till ett djup minst motsvarande insida befintlig
armering och ersättas med ny frisk betong med normenliga täckskikt. Skadad armering måste
kompletteras eller bytas ut. Dessa åtgärder gäller även pelarkonstruktionerna, som även de
uppvisar skador (det bör noteras att pelarreparationen som utfördes 1998 enligt uppgift
genomfördes med vatten från kanalen, som är bräckt.).
Betongens kondition på brons överyta är okänd, men med tanke på att det i dag förekommer
läckage rakt igenom plattan kan även överytan befaras vara i dåligt skick. Det bör beaktas att
hela ovansidan rent formellt befinner sig i vägmiljö, med hänsyn till närheten till vägbron och
bussrampen. Om tösalter läckt genom plattan under längre tid finns risk att betongen inom vissa
områden har så pass höga koncentrationer av klorider att den i dessa partier måste ersättas helt
och hållet för att uppfylla krav på maximala kloridkoncentrationer enligt [3].
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Brons ovansida måste förses med nytt tätskikt och skyddslager. Lagren på anslagspelaren
behöver målas om alternativt bytas helt, en grannlaga uppgift med tanke på det begränsade
utrymmet på lagerpallen.
Som synes är det mycket omfattande reparationsåtgärder som erfordras. Bara
betongreparationen omfattar en yta motsvarande 1800 till 2200 m2, beroende på om och i så fall
hur stor del av farbanans ovansida som behöver åtgärdas.
Om man överväger att behålla befintlig konstruktion måste även bärigheten med hänsyn till
befintliga (och eventuella framtida) laster säkerställas via bärighetsutredning.
Förstärkningsåtgärder utöver reparationsarbeten kan bli aktuella.
Det bör noteras att bedömningar enligt ovan är baserade på den information om objektet som i
dag finns tillgänglig och som framgår av rapporten. Det är naturligtvis möjligt att utföra
ytterligare provtagning och utredning för att erhålla ett mer omfattande underlag för beslut om
brons framtid. Det är dock mycket tveksamt om provningsresultat kommer att visa att bron är i
bättre skick än vad som kan antas vid en okulär bedömning, snarare tvärtom. Nedbrytningen av
konstruktionen har gått så pass långt att bristerna nu framgår tydligt vid visuell kontroll.
Vid bedömning av reparationsinsats bör även samordningsvinster med övriga arbeten på
sträckan beaktas. Enligt [2] föreslås att klaffbron byts ut i sin helhet. I samband med detta ter
det sig rimligt att även de nästan 100 år gamla tillfartsbroarna byts ut. Om klaffbron byts för sig
kommer framtida utbyten av tillfartsbroarna försvåras.

8 Förslag till åtgärd
Mot bakgrund av skadornas art och omfattning, samt de planerade åtgärderna för intilliggande
objekt, föreslås att bron byts i sin helhet och att projektering av ny bro påbörjas snarast.
Fram till brobytet bör det befintliga objektet hållas under noggrann uppsikt. Bomknackning och
skyddsskrotning av brons undersida bör utföras med 2-3 års mellanrum.

