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ABSTRACT 

The Göta älv-bridge is a welded steel bridge which is located in 

Gothenburg, it connects the inner city of Gothenburg with the 

island Hisingen. Cracks was discovered in the steel in 1999-

2000 which started an investigation of the bridge to clearify the 

condition of the bridge.  The conclusion was a monitoring system 

based on laser light sent through an optical fiber. 

This report describes the bridge, the damages, the monitoring 

system and the traffic on the bridge. 

Stefan Pup, at Vectura Borlänge was my supervisor during this 

work. In my investigation the costs of the monitoring system and 

the costs of closing the bridge is compared and evaluated. The 

biggest investigating part is the costs of closing the bridge. 

The results of my investigations is that closing the Göta älv-

bridge would cost 1 107 300 SEK / day. The monitoring system 

has a cost based on actual costs til today, and forecasts until 

2020 when a new bridge is expected to be in place, ending up at 

41 144 086 SEK. 

To close the bridge would cost a lot of money. The monitoring 

system pays back in about a month with my calculations. That 

is a quite short time in comparison with the 15 years that the 

bridge has this monitoring system. 
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SAMMANFATTNING 

Göta älvbron är en svetsad stålbro som ligger i Göteborg, den 

förbinder Göteborgs innerstad med Hisingen. År 1999-2000 

upptäcktes sprickor i stålet vilket startade en utredning av 

skicket på bron. Utredningen ledde till att Trafikkontoret i 

Göteborg började, med hjälp av olika konsulter, att projektera 

för ett övervakningssystem för Göta älvbron. Resultatet blev ett 

övervakningssystem som bygger på laserljus som skickas 

igenom en optisk fiber. 

Mitt arbete beskriver bron, skadorna, övervakningssystemet och 

trafiken.  

Det min handledare Stefan Pup på Vectura i Borlänge ville att 

jag skulle utreda var hur mycket övervakningssystemet kostar 

och hur mycket det skulle kosta att stänga av bron, där 

kostnaderna vid en avstängning varit det som utretts mest då 

det är det svåraste att sätta en kostnad för. 

Resultatet blev att en avstängning av Göta älvbron kostar 

1 107 300 kr/dygn i trafikkostnader, kostnader för att ersätta 

spårtrafik och kostnader för att leda om busstrafiken. 

Övervakningssystemet har en kostnad som bygger på faktiska 

kostnader fram till idag, och på prognoser fram till år 2020 då 

en ny bro beräknas stå på plats, som hamnar på 41 144 086 kr. 

Att behöva stänga bron skulle kosta väldigt mycket i 

trafikkostnader, övervakningssystemet betalar enligt mina 

beräkningar tillbaka sig självt på en dryg månad i förhållande till 

de 15 år som övervakningen pågår. 

 

 

 

Nyckelord: Göta älvbron, övervakningssystem, optisk fiber 
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1. INTRODUKTION 

Syftet med detta arbete är att försöka få en uppfattning om 

huruvida det är ekonomiskt försvarbart att övervaka och 

instrumentera Göta älvbron istället för att stänga av den och 

leda om trafiken. Siffror på vad det kostar att stänga av en bro i 

jämförelse med att övervaka den användas för liknande projekt i 

framtiden. 

I samband med ett målningsarbete som gjordes på Göta älvbron 

1999-2000 upptäcktes sprickor i stålkonstruktionen. Denna 

upptäckt kan man säga var startskottet för den övervakning av 

Göta älvbron som finns idag. För att bibehålla den säkerhetsnivå 

som krävs för bron övervakas den 950 meter långa bron med ett 

komplext övervakningssystem som bygger på mätning av 

spridning och interferens av laserljus i optiska fibrer.  

Förutsättningarna kunskapsmässigt var på nivån att mycket tid 

fick läggas på litteraturstudie. Extra mycket tid gick till att förstå 

övervakningssystemet som dessutom är ett icke tidigare 

beprövat övervakningssystem tillämpat på en konstruktion så 

som Göta älvbron.  

Från början var tanken att studien skulle göras på 4 stycken 

olika broar, vilket jag efter ett tag insåg var omöjligt att klara på 

utsatt tid. Dock lades viss tid ner på litteraturstudier av de 

övriga 3 broarna. Att Göta älvbron valdes beror på att bron 

verkade vara intressant och övervakningen av bron fortfarande 

är aktuell.    
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2. LITTERATURSTUDIE 

Omfattande litteraturstudier har gjorts där en stor mängd 

dokument om Göta älvbron och om övervakningssystemet har 

gåtts igenom. I rapporten har den viktigaste informationen tagits 

fram och förklarats. 

2.1 Göta älvbron, bakgrund och teknisk beskrivning 

Göta älvbron byggdes i slutet på 1930-talet, belägen mitt i 

centrala Göteborg. Den stod färdig 1939 och ersatte då 

Hisingsbron och var på den tiden den enda förbindelsen mellan 

de centrala delarna av Göteborg och Hisingen. Hisingen är 

Sveriges 4e största ö till ytan, sett till befolkning är det den 

största då det bor ca 135 000 invånare där (2009). 

Med andra ord, Göta älvbron är en mycket viktigt förbindelse 

och dess existens spelar stor roll för många människor i 

Göteborgsområdet. 

2.2 Göta älvbron, konstruktion 

Göta älvbron är en svetsad stålbro, och när den byggdes på 

slutet av 30-talet var den en av de första svetsade stålbroarna i 

Sverige. Den byggdes med en fri brobredd på 20 meter som 

rymde 4 körbanor för bil- och kollektivtrafik samt 2 stycken 

gång-och cykelvägar, en på varje sida. En bild på bron från dess 

tidigaste år ses i Figur 3.1. 
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Figur 3.1 Göta älvbron när den var nybyggd 

 

1958 breddade man bron till 6 stycken körfält för bil- och 

kollektivtrafik. Man byggde nya ytterpelare vid varje befintligt 

mellanstöd på vilken en kontinuerlig stålbalk med 

prefabricerade betongplattor för gång- och cykeltrafik lades upp. 

De nya ytterpelarna är pendelpelare och konstruktionen 

sidostagas mot den ursprungliga bron med strävor vid 

mellanstöden.[1] Gång- och cykelvägsbroarna sitter fast i den 

ursprungliga bron med ledade konsoler vid varje mellanstöd. De 

ursprungliga gc-banorna blev efter ombyggnaden trafikerade 

med samma trafiklast som övriga körfält var upplåtna för. De 

skulle tåla ett maximalt axeltryck på 8 ton, ett maximalt 

boggitryck på 12 ton och en maximal fordonsvikt på 37,5 ton vid 

en fordonslängd på 22 meter. Vad som menas med axel och 

boggi visas i Figur 3.2 respektive Figur 3.3.[2] 
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Figur 3.2 Axel  

 

Figur 3.3 Boggi 
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Göta älvbron kan delas in i 3 delar: södra viadukten (Figur 3.4), 

bro över älven (Figur 3.5) och norra viadukten (Figur 3.6). ”Bro 

över älven”- delen består dels av en klaffbro och 2 kontinuerliga 

balkbroar. Klaffbron är en öppningsbar del av bron som gör det 

möjligt för fartyg och höga segelbåtar på Göta älv att passera 

bron. Broöppning sker ca 2-3 ggr om dagen och är för de fartyg 

och båtar som är högre än 19,5 meter då detta är brons segelfria 

höjd.[2] 

 

Figur 3.4 Södra viadukten 

 

Figur 3.5 Norra viadukten 

 

Figur 3.6 Bro över älven 

 

Göta älvbron består av en brobaneplatta i betong som bärs upp 

av stålbalkar som i sin tur bärs upp av pendelpelare i stål. I 

Figur 3.7 visas en tvärsektion av bron från en av viaduktdelarna 

och Figur 3.8 visar en tvärsektion från delen av bron som går 

över älven. 
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Figur 3.7 Tvärsektion av viadukt 

 

Figur 3.8 Tvärsektion av del från bro över älven 

Stålbalkarna är brons så kallade huvudbalkar. De är totalt 7 

stycken och följer brons hela längd som är ca 950 meter. 

Huvudbalkarna är byggda i sektioner med samma längd som 

avståndet mellan mellanstöden. Varje sektion har tillverkats 

genom ihopsvetsning av stålplåtar och stålprofiler. Sektionerna 
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har därefter placerats på mellanstöden och fogats samman 

genom påläggsplåtar och ytterligare svetsning. Figur 3.9 visar en 

sammanfogning av huvudbalkarna. Påläggsplåten är 

gulmarkerad, den är monterad med svetsar runt hela plåten.[2] 

 

Figur 3.9 Sammanfogning av huvudbalkar med hjälp av 

påläggsplåt 
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3. UTREDNING AV GÖTA ÄLVBRON 

3.1 Skador 

När man byggde bron använde man sk Thomasstål vilket kan ha 

en väldigt ojämn kvalitet. Men vid tiden för byggandet hade man 

inte den kunskap om till exempel olika stålmaterials olika seghet 

och utmattningshållfasthet som vi har idag. 

Det är troligtvis många faktorer som har bidragit till sprickorna i 

stålet. Det dåliga stålet, långvarig trafikbelastning, snabba 

temperaturväxlingar, stora dynamiska effekter från 

spårvägstrafik och bussar mm. Att det just är i en av de yttre 

huvudbalkarna som sprickor har upptäckts är inte heller 

konstigt då trafikbelastningen på dem varit mycket hög efter 

ombyggnaden 1958. Körfälten över de yttre huvudbalkarna 

uppläts då för samma trafikbelastning som övriga körfält trots 

att de var dimensionerade för gång- och cykeltrafik. [2] 

En kollaps av Göta älvbron skulle drabba väldigt hårt då både 

biltrafik, kollektivtrafik och fartygstrafiken i farleden drabbas. 

Göta älvbron är den enda förbindelsen mellan Göteborgs 

centrum och Hisingen för spårvagnstrafiken. 

Anledningen till att man börjat utreda Göta älvbron var att man 

i samband med målningsarbete 1999-2000 upptäckte sprickor i 

stålkonstruktionen. Över mellanstöd N7 och N9 i den norra 

viaduktens västra ytterbalk har genomgående sprickor i 

överflänsarna konstaterats. I Gatubolagets utredning från 2004 

nämndes även sprickor i broklaffen i brodelen över Göta älv.[3] 

3.2 Gjorda utredningar 

Det har gjorts ett antal utredningar av stålet i Göta älvbron vilka 

jag tar upp lite kort nedan: 

ESAB 1956-01-10 

ESAB (Elektriska Svetsnings Aktiebolaget) gjorde en utredning 

av stålet i Göta älvbron med avseende för de ombyggnader som 

skulle komma att göras 1958. Proven som utreddes kom från 
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”bro över älven”-delen vid stöden 1 och 10. Av denna rapport 

framgår det att svetsning av det befintliga stålet inte 

rekommenderas, varken i huvudbalkar eller sekundärbalkar. I 

sekundärbalkarna förekommer kolhalter, som enligt 1956 års 

standardbestämmelser, faller utanför ramen av vad som är 

tillåtet för att vara svetsbart konstruktionsstål.[4] 

Stockholms hamnförvaltning, januari 1956 

Stockholm Hamnförvaltnings undersökning innehåller två 

moment, dels ett studium av en rapport från år 1939 och dels en 

undersökning utförd vi Hamnförvaltningens laboratorium. Båda 

undersökningarna pekar på att stålet har en ojämn kvalitet. 

Vissa delar av stålet uppvisar acceptabla värden, men då vissa 

delar uppvisar dåliga värden kan inte fullgoda svetsar 

tillgodoräknas utan vidtagandet av vissa försiktighetsåtgärder till 

exempel förvärmning av stålet. [4]  

Gatubolaget, 2003 

Gatubolaget gjorde 2003 en omfattande utredning som en 

konsekvens av sprickorna som upptäckts. Denna utredning 

gjordes med avseende på ett fortsatt arbete med Göta älvbron.  

Provbitar från två olika ställen på den norra brodelen. Den 

utförda stålprovningen var något begränsad för att ge en 

nyanserad helhetsbild av stålet i hela bärverket. 

Undersökningen pekar ändå på att stora brister finns som är 

tillräckliga för att åtgärd behövs sättas in. Brottgränsen var 

större än den övre sträckgränsen i samtliga prov, vilket är en 

indikator på att förutsättning för goda brottmekaniska 

egenskaper finns. Det indikerar att det blir ett segt brott, vilket 

är ett krav. Brottgränsen var speciellt hög i balk N3.5. En analys 

av stålets sammansättning visade att Fosfor- och svavelhalterna 

var i vissa prov på gränsen till att stålet över huvud taget ska 

vara svetsbart.[1] 

3.3 Åtgärder 

Sedan upptäckten av sprickorna år 1999-2000 har man: 
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• Förstärkt huvudbalkarna under kollektivkörfälten 

över samtliga mellanstöd för att fånga upp 

sprickor. Figur 3.10 visar huvudbalk och tvärbalk 

sett uppifrån. Figur 3.11 visar en sektion av en 

huvudbalk med förstärkning. 

 

Figur 3.10 Förstärkning vid mellanstöden under kollektivkörfälten. 

Stålrör som ska fånga upp eventuellt brott är markerade med gult. 
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Figur 3.11Sektion av förstärkt huvudbalk 

• Projekterat och installerat ett övervakningssystem 

som ska vidmakthålla säkerheten för bron. 
• Reparerat bron för ca 110 miljoner för att den ska 

hålla fram tills att det står en ny bro på plats (en 

ny bro planeras stå klar 2020).[1] 

• Begränsat tung trafik.  

• Flyttat den tunga trafiken från de yttre körfälten 

till körfälten innanför dessa. 
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3.4 Trafiken 

3.4.1 Bil- och kollektivtrafiken 

Trafiken på bron har förändrats på många olika sätt under ca 73 

år som är den tid bron varit i trafik. Generellt kan man säga att 

trafikutvecklingen har varit enorm. 

När bron byggdes om 1958 delades de 6 körfälten in i 3 körfält i 

varje riktning. De två körfälten i mitten var ämnade för 

kollektivtrafiken, d.v.s. spårtrafik och busstrafik. Övriga körfält 

trafikerades av övrig trafik, förutom de två gc-banorna som var 

ämnade för gående och cyklister. 

Trafiken på bron ökade för varje år fram till 1967/68 då 

Älvsborgsbron och Tingstadstunneln öppnades. Vid denna 

tidpunkt gick trafiken ner och höll sig på i snitt 30 000 fordon 

per dygn. Göta älvbron är dock den enda förbindelsen mellan 

Göteborgs centrala delar och Hisingen där spårtrafiken kan ta 

sig över. Figur 3.12 visar en kartbild över Göta älvs tre överfarter 

markerade med rött.[2] 
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Figur 3.12 Från vänster: Älvsborgsbron, Göta älvbron, 

Tingstadstunneln 

Årsmedelvardagsdygnstrafiken på Göta älvbron var år 2010, 

28400 fordon om dagen. Det är alltså medelvärdet av 

dygnstrafikflödet för alla helgfria måndagar-fredagar under året. 

Cirka 2000 av dessa är tunga fordon, med bruttovikt över 3,5 

ton. Spårtrafiken är inte inräknad i statistiken. [5] 

Idag gäller: 

• Maximal bruttovikt i de yttre körfälten är 3,5 ton. 

Denna restriktion kom 1 oktober 2004 då man 

satte upp skyltar där man hänvisade tung trafik 

till det vänstra av de två allmänna körfälten. Man 

utökade ganska omgående skyltningen med 

trafikljus som lyste blinkande orange om ett tungt 

fordon körde i ytterfilen. Innan detta datum var 

det 8/12 som gällde även för detta körfält. 

• Det inre körfältet av de två allmänna körfälten är 

upplåtet för maximalt axelvärde på 8 ton och ett 

maximalt boggivärde på 12 ton. 

• Körfälten i mitten är ämnade för kollektivtrafiken, 

bussar och spårvagn. Dessa har en permanent 
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dispens som ger dem det maximala axelvärde på 

10 ton, och maximalt boggivärde på 16 ton.[2] 

 

Årsmedelvardagsdygnstrafiken på Älvsborgsbron var år 2010, 

68200 fordon om dagen.  

Årsmedelvardagsdygnstrafiken i Tingstadstunneln var år 2010, 

116600 fordon om dagen.  

Figur 3.13 visar ÅMD (Årsmedeldygnstrafiken) för Göta älvbron 

från år 1950 till år 2004. Den visar även prognosen för ÅMD på 

Göta älvbron från år 2005 till 2020. [5] Diagrammet visar en 

kraftig sänkning av trafik runt åren 1967-68, det beror på 

öppnandet av Tingstadstunneln och Älvsborgsbron.[6]  

 

 

 

Figur 3.13 Trafikstatistik och prognos för Göta älvbron. 

Göta älvbron är för många människor en viktig förbindelse 

mellan Göteborg och Hisingen och att åka via Tingstadstunneln 

eller Älvsborgsbron skulle bli en väldigt stor omväg för dessa 

människor. 
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3.4.2 Fartygstrafiken 

Göta älvbron är en öppningsbar bro som öppnas ca 2-3 gånger 

om dagen (2010). Göta Älv är en viktig farled och passagen vid 

Göta älvbron är av stor vikt. I Figur 3.14 och 3.15 visas antalet 

passager av lastfartyg, respektive övrig älvtrafik för åren 2008-

2010. De röda staplarna representerar antalet passager som 

krävt broöppning, de blå visar antalet passager som skett utan 

broöppning.[7] 

 

Figur 3.14 Passager av lastfartyg 2008-2010 
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Figur 3.15 Passager av övrig älvtrafik 2008-2010 

 

3.5 Övervakningssystemet 

NGI som jobbade som entreprenör åt Trafikkontoret, Göteborgs 

Stad utvärderade vilka olika övervakningssystem som var 

aktuella för Göta älvbron. De kom fram till att övervakning med 

DiTeSt var det mest lämpade systemet.[8],[9] 

3.5.1 Hårdvara 

DiTeSt står för Distributed Temperature and Strain monitoring 

system och bygger på Brillouin spridning i optiska fibrer. De 

används för töjnings- och eller temperaturövervakning.[10] 

De viktigaste och största delarna i övervakningssystemet består 

rent fysiskt av: 

 3 stycken DiTeSt-enheter 

 SMARTape som limmar den optiska fibern mot 

huvudbalkarna 

 Mätslingor, som består av mätkablar av SMARTape (som 

registrerar töjningsförändringar), 

temperaturkompenseringskablar och kommunikationskablar. I 
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Figur 3.16 visas SMARTape med inbäddad optisk fiber och i 

figur 3.17 visas principiellt utförande av mätslingor. 

Temperaturkompenseringskabeln används för att korrigera för 

temperaturens inverkan och kommunikationskabeln för att 

transportera information mellan till exempel DiTeSt-enheten och 

SMARTape.[11] 

 

Figur 3.16 Tvärsektion av SMARTape med inbäddad optisk fiber 

 

Figur 3.17 Principiell bild över DiTeSt, SMARTape och övriga 

slingor 

 

3.5.2 Mätprincip 

Om ljus med frekvensen f0 skickas in i en optisk fiber kommer 

ljuset att fortplantas genom den optiska fibern med frekvensen 

F0. Om den optiska fibern har konstant temperatur och inte 

utsätts för någon mekanisk belastning som ger upphov till andra 

spänningar i den optiska fibern, kommer frekvensen F0 på det 
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spridda ljuset att vara lika stor i varje punkt längs den optiska 

fibern. 

Om den optiska fibern utsätts för temperaturförändring eller 

mekanisk belastning i sin längsriktning kommer frekvensen på 

det spridda ljuset att förändras till F1. Skillnaden ΔF mellan F0 

och F1 är linjärt proportionell mot töjningsförändring Δε och 

temperaturförändring ΔT enligt sambandet i figur 3.18. 

 

ΔF=Cξ∙Δε+CT∙ΔT 

Figur 3.18  

där  ΔF Töjningsförändring i den optiska fibern 

orsakad av töjnings- och/eller temperaturförändring. 

 Δε Töjningsförändring. 

 ΔT Temperaturförändring. 

 Cξ Omräkningskoefficient mellan frekvens 

och töjning.  

 CT Omräkningskoefficient mellan frekvens 

och temperatur.[11] 

 

Mätproceduren fungerar i princip enligt följande: 

Från DiTeSt’en skickas ljus med konstant frekvens f0 in i den 

optiska fibern. Ljuset sprids genom den optiska fibern med 

frekvensen F0 enligt beskrivningen ovan. 

Samtidigt skickas från DiTeSt’en ljuspulser med en från f0 

avvikande frekvens. Frekvensen på ljuspulserna väljs för en 

bandbredd anpassad efter f0 och ökas med ett lämpligt 

frekvenssteg så att hela bandbredden kan sökas igenom. För 

installationen på Göta Älvbron ligger bandbredden mellan 10,56 

GHz och 11,16 GHz, frekvenssteget är valt till ΔFsteg = 0,001 GHz 

och för varje ΔFsteg skickas 1000 ljuspulser. 
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När ljuspulsernas frekvens stämmer överens med det spridda 

ljusets frekvens F1 kommer retursignalen från den optiska fibern 

till DiTeSt’en att förstärkas genom ett interferensfenomen. 

Frekvensen för den förstärkta retursignalen används för att 

bestämma aktuell relativ töjningsnivå enligt det principiella 

sambandet ovan. 

För att skilja den del av den relativa töjningsförändringen, som 

kommer av variationer i yttre belastning, från den totala relativa 

töjningsförändringen, mäts temperaturförändringar med hjälp av 

temperaturkompenseringskabeln i mätslingan. Mätslingornas 

principiella utformning framgår av figur 3.17. 

Varje DiTeSt har 16 kanaler vilket betyder att 16 mätslingor kan 

anslutas per DiTeSt. SMARTape’n har en maximal leveranslängd 

på 90 m och limmas mot huvudbalkarna för att direkt kunna 

påverkas av huvudbalkarnas töjningsförändringar. 

Temperturkompenseringskabeln monteras löst hängande under 

brobaneplattan så att den endast ska registrera 

töjningsförändringar orsakade av förändringar i lufttemperatur.  

På Göta Älvbron finns 3 stycken DiTeSt’s och de olika 

mätslingorna är uppbyggda så att de innehåller en eller flera 

SMARTape’s av varierande längd. Töjningsförhållandena 

bestäms i mätpunkter med ungefär 10 cm mellanrum. 

De 16 mätslingorna mäts sekventiellt och den totala mättiden 

per DiTeSt uppgår till 4 timmar. Mättiden är direkt proportionell 

mot storleken på det frekvensband som man vill söka igenom. 

Övervakningen syftar till att fånga upp de plastiska 

deformationerna i konstruktionen vilket gör att de dynamiska 

laster som påverkar konstruktionen sällan registreras i 

mätningen då mätningen är momentan. 

Eftersom SMARTape’s och temperaturkompenseringskablar är 

seriekopplade uppstår en liten tidsskillnad för 

töjningsmätningen i SMARTape’n och i 

temperturkompenseringskabeln. Detta betyder att den totala 

relativa töjningsförändringen ΔF kan komma att 

temperaturkompenseras för en något felaktig temperatur om 

utetemperaturen hinner förändras under mätprocessen. 
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Felaktighet i temperaturkompenseringen kan också uppkomma 

på grund av att samtliga temperaturkompenseringskablar på 

Göta Älvbron är samlade i ett paket och placerade intill den 3:e 

av de totalt 5 instrumenterade huvudbalkarna enligt 

tvärsektionerna i figur 3.7 och 3.8. 

Då temperaturen i brons tvärled kan variera mycket beroende på 

vindriktning, solljus etc kan detta fel vara betydligt större än 

felet orsakat av tidsförskjutningen för mätprocessen inom 

mätslingan.  

En annan viktig felkälla är SMARTapen’s montering mot den 

struktur som ska mätas. Den bästa lösningen är alltid att limma 

SMARTape’n direkt mot den rena materialytan. På Göta Älvbron 

är istället SMARTape’n limmad mot huvudbalkarnas 

korrosionsskydd och inte mot stålet. Det ställer krav på att 

vidhäftningen mellan stål och färg och mellan de olika 

färgskikten är tillräcklig för att töjningarna i stålet i 

huvudbalken ska kunna överföras på ett korrekt sätt till 

SMARTape’n.[2]  

 

3.5.3 Projektering, verifiering och tester 

År 2004 började man planera för ett övervakningssystem av Göta 

älvbron. Göteborg Stad Trafikkontor var beställare och övriga 

inblandade var Vägverket Konsult, Gatubolaget, Prospero och 

Bemek. NGI (Norges Geotekniske Institutt) lämnade ett anbud 

på optisk övervakningsfunktion av stålbalkar på Göta älvbron.[12] 

Projektering, utförande av tester och verifiering har varit en stor 

del i arbetet med instrumenteringen av Göta älvbron. Bron är så 

pass stor och komplex avseende säkerhetsproblematiken att 

vanliga mätinstrument som t.ex. trådtöjningsgivare inte har 

utgjort en lämplig teknisk och ekonomisk möjlighet för att 

tillgodose totalsäkerheten på bron. 

Enligt de normer som finns ska byggnadsverk ha en viss 

totalsäkerhet. Totalsäkerheten tillgodoses genom 

säkerhetsfaktorer och partialkoefficienter som appliceras på 

hållfasthetsparametrar och på lastvärden. Storleken på 
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partialkoefficienterna beror på statistisk osäkerhet i 

hållfasthetsvärden hos använda byggmaterial, osäkerhet i den 

valda beräkningsmodellen och osäkerhet i storleken på lasterna. 

Totalsäkerheten beaktar även konsekvenserna av ett haveri för 

konstruktionen genom att konstruktionen placeras i en viss 

säkerhetsklass.  

Konsekvenserna av ett haveri för Göta älvbron betraktas som 

stora. Kravvärdet på säkerhetsindex vid ett segt brott är 4,3 och 

vid sprött brott 5,2. Utförda materialprovningar av stålet i Göta 

älvbron pekar på att stålet är väldigt sprött. Sprödheten varierar 

med temperaturen och en kall vinterdag kan säkerhetsindexet 

för Göta älvbron ligga nära 1. 

Om en konstruktion inte har tillräckligt säkerhetsindex går det 

att åtgärda på lite olika sätt. Man kan förstärka konstruktionen, 

en annan åtgärd är materialprovning, reduktion av yttre last etc. 

Man kan även skapa tillräcklig säkerhet utan att värdet på 

säkerhetsindexet är uppfyllt genom att övervaka konstruktionen 

för att snabbt kunna stänga av konstruktionen om något skulle 

inträffa. Konsekvenserna av ett haveri och brotyp bestämmer 

intensiteten på övervakningen. 

Göta älvbrons storlek gör att övervakningen måste ha största 

möjliga intensitet. Traditionell okulär besiktning räcker inte för 

att övervaka bron utan den enda möjligheten att uppnå 

tillräcklig intensitet i övervakningen är en instrumentell 

kontinuerlig övervakning.[13] 

För att nämna några av testerna som utförs för att kontrollera 

övervakningssystemet så finns FAT (Factory Acceptance Test) 

som är en produktkontroll, SAT (Site Acceptance Test) en 

installationskontroll. Detta är egentligen procedurer helt mellan 

NGI och SMARTEC men testerna har använts för att 

kvalitetssäkra systemet från Trafikkontorets sida också då man 

annars hade varit tvungen att utföra exakt likadana tester vilket 

hade känts onödigt.[2] 
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3.5.4 Larmapplikationen 

All denna övervakning som finns är kopplad till en 

larmapplikation. Till att börja med finns det en broförare som 

övervakar en skärm där larm med olika larmnivåer kommer in. 

Figur 3.18 visar en förklaring av larmnivåerna. Larmnivåerna är 

kopplade till olika gränsvärden som beror på vad som hänt med 

den optiska fibern. Larmnivåerna är kopplade till olika 

skeenden. Det kan vara till exempel att vissa personer får ett 

SMS eller ett e-postmeddelande.[14] 

 

Figur 3.18 Förklaring av larmnivåer. 
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4. AVSTÄNGNING AV BRON 

4.1 Kostnader för en simulerad avstängning 

Vad det skulle kosta att stänga av bron är svårt att säga exakt, 

men i min rapport lyfts de faktiska kostnaderna fram samt 

samhällsrelaterade kostnader. De samhällsrelaterade 

kostnaderna är något diffusa då de inte är verkliga pengar, utan 

mer tidsförluster och förluster som beror av omvägar. Jag 

kommer att koncentrera mig på tidsförlusterna. Andra 

konsekvenser av en avstängning är att Göta älvbron är den enda 

spårvägsöverfarten mellan Göteborgs centrum och Hisingen, 

vilket skulle innebära att all spårtrafik mellan Göteborgs 

centrum och Hisingen skulle behöva ersättas med bussar. 

Kostnader för ersättningsbussar kommer med andra ord också 

vägas in samt omledning av de bussar som skulle åkt via Göta 

älvbron. 

 

4.1.1 Handberäkning för omledning av trafik 

Indata:  

Omledningsvägar: Först och främst måste omledningsvägar 

bestämmas. Jag valde att arbeta med de två närmsta 

överfarterna, Tingstadstunneln och Älvsborgsbron. Jag 

bestämde mig för att välja två punkter vilka jag simulerade att 

bilarna behövde köra emellan. Den ena på den ena sidan av 

älven och den andra på den andra sidan. Omledningssträckan 

för att köra via Älvsborgsbron blev då ca 10 km, och för 

Tingstadstunneln 3,9 km. 

Hastighet: Med hjälp av Göteborgs Stads hemsida kunde jag få 

reda på hastigheterna på vägarna runt Göta älvbron bort mot 

Älvsborgsbron och Tingstadstunneln.[11] På de flesta vägarna var 

det hastighetsbegränsningen 70 km/h som gällde så det var vad 

jag räknade med. 

Beräkningar: 
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Tid: Då hastighet = sträcka/tid kunde jag nu räkna fram tiden 

som det skulle ta extra att köra via dessa vägar. 

Tid Älvsborgsbro:  

10/70 = 0,143 h 

0,143 * 60 = 8,57 min ≈ 8,5 min 

Tid Tingstadstunneln: 

3,9/70= 0,0557 h 

0,0557 * 60 = 3,34 min ≈ 3,5 min 

4.1.2 BaTMan 

I ett program som Trafikverket skapat finns en metod att få fram 

en trafikkostnad på olika åtgärder som görs för broar. 

Programmet heter BaTMan (Bridge an Tunnel Management)[15] 

och är det jag använde för att få fram en uppskattad kostnad för 

ett dygns avstängning av Göta älvbron. Jag simulerade en total 

avstängning av bron och angav mina indata som var fordonstyp, 

fordon/dygn, försening minuter och omväg km. 

Indata Älvsborgsbron:  

Fordon/dygn: Uppgifter på detta hämtades på Göteborgs Stads 

hemsida. [5]  Årsmedelvardagsdygnstrafiken på Göta älvbron var 

år 2010, 28400 fordon om dagen. Då uppgift om tunga fordon 

saknades för detta år approximerades andelen till 2000 av 

dessa.  

Fordonstyp: Här anges om det är lastbil eller personbil. I detta 

fall räknade jag med 26400 bilar och 2000 lastbilar. 

Försening minuter: Hämtades från handberäkningar, dock la jag 

till en halv minut på förseningen för lastbilarna. Jag fick en hel 

del hjälp med simuleringen av Tomas Sundström som arbetar 

väldigt mycket i BaTMan. För personbil är förseningen ca 8,5 

minut och för lastbil ca 9 minuter. Han förklarade detta med att 

det tar i allmänhet längre tid för en lastbil än för en personbil att 

köra en sådan sträcka. Att det tar just 30 sekunder längre tid för 

en lastbil är en apprioximation. 
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Omväg km: Hämtades från handberäkningarna, för 

Älvsborgsbron är omvägen ca 10 km. 

 

Indata Tingstadstunneln:  

Fordon/dygn: Uppgifter på detta hämtades på Göteborgs Stads 

hemsida. Årsmedelvardagsdygnstrafiken på Göta älvbron var år 

2010, 28400 fordon om dagen. [11] Då uppgift om tunga fordon 

saknades för detta år approximerades andelen till 2000 av 

dessa.  

Fordonstyp: Här anges om det är lastbil eller personbil. I detta 

fall räknade jag med 26400 bilar och 2000 lastbilar. 

Försening minuter: Hämtades från handberäkningar, dock la jag 

till en halv minut på förseningen för lastbilarna. Jag fick en hel 

del hjälp med simuleringen av Tomas Sundström[16] som arbetar 

väldigt mycket i BaTMan. För personbil är förseningen ca 3,5 

minut och för lastbil ca 4 minuter. 

Omväg km: Hämtades från handberäkningarna, för 

Tingstadstunneln är omvägen ca 3,9 km. 

Resultatet från beräkningen av trafikkostnad för ett dygns 

avstängning av Göta älvbron enligt BaTMans system: 

Älvsborgsbron: Lastbilar 239 000 kr, personbilar 1 148 000 kr. 

Summa 1 387 000 kr. Beräkning i BaTMan visas i Figur 4.1. 

 

Figur 4.1 Beräkning i BaTMan, Älvsborgsbron 

Tingstadstunneln: Lastbilar 100 000 kr, personbilar 462 000 kr. 

Summa 562 000 kr. Beräkning i BaTMan visas i Figur 4.2. 
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Figur 4.2 Beräkning i Batman, Tingstadstunneln 

Älvsborgsbron och Tingstadstunneln: Det känns rimligt att anta 

att alla inte väljer just en överfart, så som jag har räknat. Det 

bör bli en spridning som kan bero på varifrån man åkte och var 

man är på väg men även på kösituationen. Jag har inte tagit 

med i mina beräkningar att det förmodligen blir mer köer vid 

Älvsborgsbron och Tingstadstunneln. Med hänsyn till alla 

osäkra parametrar gör jag ett antagande att ca hälften av alla 

fordon väljer att åka över Älvsborgsbron, och hälften väljer 

Tingstadstunneln. 

Trafikkostnaden per dygn blir då: (1 387 000 + 562 000)/2= 

974 500 kr 

 

4.1.3 Ersättning och omledning av kollektivtrafik 

En avstängning av Göta älvbron innebär omledning av bussar 

och ersättning av spårtrafiken. Enligt uppgifter jag fått från 

Västtrafik i Göteborg kostar omledningen av bussarna ca 85 000 

kr i månaden. Vid längre avstängning tillkommer 

planeringskostnader, men dessa räknar jag inte med. Lite krasst 

har jag räknat om de 85 000 kr till en kostnad per dygn så att 

jag kan jämföra med kostnaden av övervakningssystemet sen.[17] 

Omledning bussar: 85 000/ 30 = 2833 kr/dygn ≈ 2800 kr/dygn 

Att ersätta spårtrafiken innebär enligt Västtrafik att 18 bussar 

behöver sättas in för att hålla full kapacitet. Det innebär 250-

270 timmar per dygn. Är händelsen av att ersätta spårtrafiken 

med bussar planerad kostar det ca 500 kr per timme, uppstår 
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situationen akut ligger kostnaden runt 1500 kr per timme. I min 

rapport räknar jag med planerad ersättning.[17] 

Ersättning spårtrafik: 260 * 500 = 130 000 kr/dygn 

Om man räknar med det genomsnittliga antagandet att hälften 

åker via Älvsborgsbron och hälften via Tingstadstunneln blir 

kostnaden för en avstängning av Göta älvbron per dygn: 974 500 

+ 2 800 + 130 000 = 1 107 300 kr 

 

4.1.4 Beräkningsresultat 

Kostnader för bland annat projektering, övervakning, drift och 

för själva hårdvaran fås av den ekonomiska uppföljning och 

prognos som Leif Arvidson och Roul Jonsteg tagit fram. Se 

bilaga. Efter mailkontakt med Leif Arvidson påpekade han att 

prognosen för projektstyrning bör höjas med 100% för åren 2010 

– 2020 vilket gav mig en liten beräkning för kostnader för 

övervakningssystemet. 

Stefan Pups kostnadsdel finns inte med i uppföljningen, den 

tillkommer. 

4.2 Kostnader för övervakningssystemet 

4.2.1 Handberäkning 

Indata:  

Projektering, övervakning, drift, hårdvara mm: 38 006 183 kr[18] 

Ökning av posten ”projektstyrning/slutbesiktning mm”: 

(79 884*2)* 10 = 1 597 680 kr [18] 

Stefan Pups kostnad:  

Fakturerad kostnad t.om 2012-01-01 = 1 937 903 kr 

Under 2011 fakturerades Stefan Pup för 180 000 kr, han antog 

en viss sänkning på den summan och föreslog en prognos på 

150 000 kr per år fram till år 2020, vilket blir en prognos på 8 

år.[2] 
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Prognos: 150 000*8 = 1 200 000 kr 

4.2.2 Beräkningsresultat 

Summan av kostnaderna för övervakningssystemet blir: 

38 006 183 + 1 937 903 + 1 200 000 = 41 144 086 kr 

Summan baseras på att bron fungerar och är i drift fram till 

2020, och att övervakningssystemet fungerar som det ska under 

denna tid. 

 

4.3 Jämförelse av kostnader för avstängning och 

övervakningssystem 

För att få lite perspektiv på hur kostnaden för en avstängning av 

Göta älvbron står sig mot kostnaden för övervakningssystemet 

ställer jag upp en ekvation för att få fram hur många dygns 

avstängning den totala kostnaden för övervakningssystemet 

motsvarar. 

41 144 086 / 1 107 300 = 37,2 dygn 
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 

Den första analysen jag gör är på kostnaden för en dags 

avstängning av Göta älvbron. Att helt stänga av Göta älvbron i 

väntan på att den nya bron skulle komma på plats skulle kosta 

ofantliga mängder. Övervakningssystemet betalar sig på en dryg 

månad vilket känns som en ganska kort tid med tanke på att 

övervakningen kommer att vara i totalt 15 år.  

Det är svårt att bestämma hur lång omväg det blir för 

genomsnittet att köra via Tingstadstunneln eller Älvsborgsbron 

istället för över Göta älvbron. Då jag inte fått något svar från 

någon om en uppskattning av kötiderna så anser jag ändå att 

min beräkning är i underkant. Vid en avstängning av Göta 

älvbron skulle det ta längre tid för trafikanterna att ta sig över 

Göta Älv, och då jag inte räknat med den extratiden anser jag 

det vara en beräkning som är på den säkra sidan. 

Värt att diskutera är också det faktum att trafikkostnader är 

pengar som inte syns och därför är det ofta svårt att motivera 

den posten som en kostnad. Trafikkostnaden är dock viktig att 

ta hänsyn till och den spelar roll för många trafikanter. 

Ett av syftena var att kunna använda dessa siffror för 

kommande projekt som liknar detta. Från början var det 

meningen att liknande utredningar som den här skulle göras för 

3 till broar vilket tyvärr inte hanns med. De tre broarna som inte 

hanns med var betydligt mindre än Göta älvbron och det hade 

kanske varit mer användbart för företaget om utredningar gjorts 

på dessa istället då de liknar förekommande objekt mer än vad 

Göta älvbron gör. 
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6. AVSLUTNING 

6.1 Slutsatser och rekommendationer 

En slutsats är att mycket tid gick till att läsa in sig på området, 

mer tid hade behövts för att få en bättre bild av till exempel 

kösituationen över Göta älvbron. Mängden material att gå 

igenom var enorm och vissa dokument var inte aktuella längre 

så arbetet med att sålla material var stort. Mycket mail 

skickades och nya namn på personer som kunde tänkas veta 

något om kösituationen dök upp. Tiden räckte inte till för att 

kontakta fler personer och fokus lades på rapporten. Mer tid till 

att kolla på kötider hade behövts och slutsatsen blir alltså att 

hade det funnits mer tid hade det troligtvis blivit en något 

skarpare bild av verkligheten.  

När det gäller de kostnader för övervakningssystemet som jag 

fick fram är min slutsats att det kostar en hel del, men i 

jämförelse med hur många människor det påverkar som annars 

skulle förlorat tid på grund av en avstängning är kostnaden 

ändå inte så hög. Då mycket forskning krävdes för detta 

övervakningssystem, låg en hel del kostnader på just 

forskningen som i kommande projekt nu redan finns. Kostnaden 

för de kommande projekten behöver då troligtvis inte bli lika 

höga som för detta.  

Det hade varit intressant att ha med tidigare avstängningar i 

rapporten för att jämföra med. Det hanns inte med tyvärr. 

6.2 Förslag på fortsatta undersökningar 

Det finns troligtvis mycket som kan undersökas vidare. 

Kösituationen verkar vara en del som ingen har någon direkt 

koll på.  

De 3 broarna jag som inte hanns med är bra 

fortsättningsarbeten då de också är instrumenterade och 

övervakade men ingen ekonomisk undersökning har gjorts.  

För att kunna analysera resultatet bättre vore en jämförelse med 

tidigare avstängningar av bron ett bra komplement. En mer 

sammanfattande och jämförande rapport där tidigare studier 
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samt denna rapport samlas som fokuserar ännu mer på det 

ekonomiska är ett förslag på fortsatt studie. 

Planeringen och projekteringen för den nya bron är en process 

som redan pågår. Hur utformningen på den nya bron kommer 

att se ut och vad som krävs för att bron ska fungera 

tillfredsställande för så många som möjligt vore enligt mig ett 

intressant examensarbete. Då jag sökt information har jag ofta 

hamnat i diskussioner om hur den nya bron ska se ut. 
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