Vägbanans bredd
Övriga delar av vägområdet: detta inkluderar bland annat vägbankens storlek och vägområdets
säkerhetszon, i vilken stolparna ej får placeras.

Spannlängden kommer i sin tur att påverka linans nedhäng, och därmed styra stolpens höjd. Linans nedhäng
kan till viss del regleras av linans uppspänning. Uppspänningen är dock begränsad av linans egenskaper och
vald stolptyps konstruktionsförutsättningar. Därmed kommer visst nedhäng alltid att föreligga. Utöver linans
nedhäng styrs stolparnas höjd även av:
•
•
•

Vägbankens höjd i förhållande till marknivån vid stolpplatserna
Säkerhetsavståndet för linans nedhäng till vägbanan
Längd på isolatorkedja och stolptopp.

Figur 1. Konceptuell skiss över faktorer som påverkar utformningen av korsningsspann över väg.

Ovan beskrivna faktorer gör att stolparnas konstruktion varierar beroende på vilken väg som ska korsas. Då
blivande E22 ännu inte är färdigkonstruerad finns därmed stor osäkerhet i exakt vilken stolptyp och vilka
stolphöjder som kommer att krävas vid korsningen. Då E22 är en europaväg kan det dock antas att både
vägbanans bredd och säkerhetszonen kommer medföra ett så pass brett vägområde att spannet kommer att
kräva stolpar till en höjd som överstiger 20 meter. Dessa stolpar kommer då sannolikt att kräva en
fackverkskonstruktion. Om detaljprojekteringen dock skulle visa att samtliga krav kan uppfyllas med annan
konstruktion än fackverk kan en sådan stolptyp väljas av kostnadsskäl. I detta skede är därmed samtliga
stolptyper och fundamenttyper redovisade under avsnitt 3.3.3 möjliga för korsningsspannet.
Om det förekommer stora höjdskillnader mellan ett spanns stolpar kan ofördelaktiga laster uppstå på den lägre
stolpen. För att undvika detta kan även stolparna för spannen före och efter korsningsspannet behöva byggas
högre. Deras höjd beror då av höjden på stolparna vid vägkorsningen. Den del av sträckan som kan behöva
högre stolpar på grund av korsningen med E22 framgår av figuren nedan.
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konstruerad, där både vägområdets bredd och höjd påverkar stolparnas höjd. Nedan figur visar en konceptuell
skiss över de olika faktorer som vanligtvis styr stolparnas läge och höjd vid korsning av väg.
Spannlängden, det vill säga avståndet mellan stolparna, styrs främst av:
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Bilaga 1: Koncessionskarta

