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Falkenbergs placering i Sverige



Jernbanebyggeri i Falkenberg



Hvorfor denne udbygning?

•Reduktion af rejsetiden mellem Malmö og Oslo
•Forbedring af afgangspræcisionen
•Forøgelse af afgangshyppigheden



Kontraktuelle forhold

•Banverket Västra banregion
•Aarsleff Bygg och Anläggnings AB/ Per Aarsleff A/S
•Centerlöf och Holmberg AB

•AB 92 ”med konstruktionsansvar”



Strækningen Torebo - Heberg

•Torebo-stationsområdet
•Väg 154
•Falkenberg Station - AARSLEFF
•Tröingeberg - Ätran – 1100 m bjergtunnel – AARSLEFF
•Järnvägsbro över Ätran – 240 m lang bro – AARSLEFF
•Ätran – Heberg



Jernbanebro og  -dæmning



På tværs af Ätran



Danske beton og svensk stål

•36.000 m danske betonpæle – Centrum Pæle A/S
•4.000 m svenske stålkernepæle – PÅLAB



Geotekniske forhold

•Muld
•Gytje/tørv
•Siltet ler
•Sand
•Bjerg



Vådmark og flod



Interimsbro med ca. 400 træpæle og 
ståloverbygning

Eller?????



Etablering af to kunstige spunshalvøer

•Tidsbesparende +
•Billigere +
•Mindre kompliceret +
•Bedre arbejdsplatform +

•Håndtering af store sandmængder –
•Tidsmæssigt begrænset –
•Større betonmængder –



Angreb fra nord



Materiel til installering af spuns

•Sennebogen kran
•Vibrator PVE 2316



Etablering af to kunstige halvøer med spuns



Materiel til ramning af pæle

•Banut 850
•6 tons Uddcomb hammer



Indledende arbejder

•Objektgodkendelse af pæle hos Banverket
•Godkendelse af ”Remishandlingar”
•Godkendelse af ”Bygghandlingar”
•Sandopfyldning
•Bjergsonderinger



Ramning af pæle



Oppumpning af sand



Lænset for vand og klar til kapning



Betonarbejdet tager form



Forboring og sikring af skrænt



Stålkernepæle

•Stød 4 og 5 – 50 stk. i hver
•Optagelse af bremsekræfter fra tog
•Typisk svensk funderingsform
•Alternativ til trækpæle
•Jord-bjergsonderinger (JB3)



Udførelse af stålkernepæle

•Boring med foringsrør 0,5 m i friskt bjerg
•Boring uden foringsrør til fuld forankringsdybde
•Montering af stålkerne
•Injektion mellem stålkerne og foringsrør
•Efterramning af stålkerne
•Prøvetrækning af stålkerne
•PDA-målinger



Stålkerner i praksis
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At bygge bro uden at bygge bro



Tunnel Tröingeberg - Ätran


