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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2019-02-01 

Samhällsbyggnadskontoret

Tekniska nämnden 

Behov av att ändra bärighetsklass för Mälarbron från Bk1 
till Bk2 

Diarienummer: TN-2019-00093 

Sammanfattning av ärendet 

Den norra och södra Mälarbron byggdes 1970. Broarna dimensionerades sannolikt för att klara 

dåtidens bärighetsklass 1 (Bk 1). Denna bärighetsklass motsvarade då en tillåten totalvikt för 

fordon om 50 ton. 

I dag motsvarar detta enligt dagens regelverk bärighetsklass 2 (BK 2) med högsta tillåtna 

axel/boggibelastning om 10/16 ton. 

Bk 1 har senare ändrats till att tillåta en högsta fordonsvikt om 60 ton. Den tillåtna totalvikten 

för fordon på bron har efter att den tagits i drift ändrats genom en generell klassning till att 

tillåta fordon med en totalvikt om 60 ton med en högsta axel/boggibelastning om 12/18 ton.  

En generell klassning innebär att bron inte har kontrollerats med hjälp av beräkningar utan det 

är en bedömningsmetod som Vägverket, numera Trafikverket, använde för att uppgradera 

tillåten last på ett befintligt brobestånd i anslutning till att totalvikten för fordon ändrades i Bk 1. 

Idag är inte trafiken av de tyngsta fordonen (60 ton) särskilt stor då de i de flesta fall väljer att 

köra E4/E20 och motorvägsbroarna. Men vid olyckshändelser på E4/E20 så har historiskt sett 

en stor andel av trafiken valt att köra igenom Södertälje och över Mälarbroarna. Men vid den 

senaste motorvägsbroolyckan 2016 blev det en stor ökning av trafik och då även tung trafik över 

Mälarbroarna. Vid inspektion av Mälarbroarna hittades skador på bl a lyftmaskineriet som kan 

ha tillkommit som en följd av den ökade dynamiska belastningen i form av bromskrafter från 

tunga fordon. Ytterligare skador hittades vid inspektionen, se bilaga 1, PM angående 

bärighetsklassning av Mälarbron. 

Som väghållare kan Södertälje kommun välja att klassa ner bärigheten. Görs en nedklassning 

till Bk 2, vilket motsvarar den belastning som bron byggdes för, kommer den dynamiska 

belastningen av broarna att minska väsentligt. Sannolikt blir en konsekvens av detta att behovet 

av och kostnaden för underhåll av brons lyftmaskineri och bärande konstruktion minskas.  

De bussar som kör för lokaltrafiken och som har ett axeltryck om 12 ton (motsvarar Bk 1) kan 

ges dispens för denna linjetrafik. Enstaka bussar bedöms inte ge någon större dynamisk 

belastning eller påverkan på slitaget av bron. 

Som exempel kan nämnas att Stockholm stad har valt att klassa vägnätet och broarna inom 

tullarna till just Bk 2. Detta för att slippa den tyngsta trafiken inom tullarna.  

Ärende 10



Tjänsteskrivelse | Södertälje kommun | Samhällsbyggnadskontoret 

Diarienummer 

TN-2019-00093 

  

Södertälje kommun | Samhällsbyggnadskontoret | 151 89 Södertälje | Organisationsnr: 212000-0159 | www.sodertalje.se 

Besöksadress: Campusgatan 26 | Växel: 08-523 010 00| E-post: samhällsbyggnadskontoret@sodertalje.se 

 

2 (2) 

Beslutsunderlag 

Denna tjänsteskrivelse daterad 2019-02-01 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga tillkommande kostnader 

Kontorets/Förvaltningens förslag till nämnden 

Tekniska nämnden ger Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra en nedklassning av 

Mälarbroarna från Bk 1 till Bk 2. 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

TN 

Handläggaren 

   

 

  

Homan Gohari Annika Linde 

Samhällsbyggnadsdirektör  Resultatområdeschef 

 

 

Handläggare: 

Anders Eklind 

 

Telefon (direkt):08-523 020 40  

E-post: anders.eklind@sodertalje.se   
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