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Förord 
Denna rapport innehåller anvisningar för inspektion av träbroar. Rapporten är en svensk 
bearbetning av rapporten "Inspection of Timber Bridges" från Nordic Wood-projektet 
"Broar av trä". Foton och bilder har tagits fram av Trätek, där ej annat anges. 

I Sverige har under de senaste 10 åren byggts nästan 500 nya träbroar. Rapporten har 
tagits fram för att ge inspektörer av träbroar ett stöd, samt kännedom om vilka hjälp
medel som finns t i l l hands vid inspektion av träbroar. 

I rapporten har inte tagits stälhiing t i l l hur ofta en inspektion av en träbro bör utföras, 
eller hur omfattande den bör vara. 
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1. Inledning 
Vägmyndighetema i de nordiska länderna genomför inspektioner av broar efter anvis
ningar som i huvudsak gäller för broar av betong och stål. Anvisningarna beskriver 
systematiska rutiner för undersökning av byggnadsverk i anslutning t i l l vägar. 

Broar av trä skiljer sig materialmässigt väsentligt från de vanligare betong- och stål
broarna. Medan stålets korrosion utgör den största risken för betong- och stålbroar, så är 
träets fuktabsorption och risken för röta de faktorer, som särskilt ska uppmärksammas 
vid träbroar. Uppgår träets fuktkvot under längre perioder - mer än 1 t i l l 2 månader - t i l l 
över 20%, är det risk för skador. 

Röta kan medföra förändringar av bl a träets hållfasthet och farg. Röta orsakas av 
svampar eller andra mikroorganismer som bryter ned trämaterialet. De svampar som 
angriper trä är rötsvampar, blånadssvampar och mögelsvampar. 

Rötsvampar bryter ned träets uppbyggnad, vilket minskar hållfastheten och ger färg
förändringar. Blånadssvampar kan på kort tid orsaka missfargning av virket, men 
påverkar inte hållfastheten. Angrepp av blånadssvamp kan dock bidra till att andra 
svampar lättare får fäste. Mögelsvampar ger också missfargning av virket. 

Röta är en naturlig nedbrytning av träet, och ingår som en del av naturens kretslopp. 
Angreppen kommer att fortsätta tills träet är helt nedbrutet, såvida åtgärder inte vidtas 
för att förhindra detta. 

Torrt trä angrips inte av mikroorganismer. För att röta ska kunna bildas krävs svamp
sporer, vatten (fukt), syre, värme och näring (trämaterial). Träets fuktinnehåll är den 
faktor som kan påverkas när det gäller utomhuskonstruktioner. Om träkonstruktionerna 
hålls torra, d v s träfuktkvoten inte överstiger 20 % under några längre perioder, så har 
träkonstruktioner en mycket lång livslängd. Det finns exempel på träbroar som har hållit 
i flera hundra år. 

Olika former av impregnering, konstruktivt träskydd, ytbehandling och underhåll kan 
förhindra att träkonstruktioner bryts ned av rötsvampar. Regelbundna inspektioner kan i 
ett tidigt skede uppdaga om det finns ställen på en bro där något är fel. Inspektionema 
möjliggör därmed att skador kan åtgärdas tidigt och att ett bra underhållsarbete kan 
utföras. 



2. Syfte 
Syftet med denna anvisning för inspektion av träbroar är att visa: 

• hur inspektionen av träbroar ska genomföras 
• vilken utrustning som kan användas 
• vilka delar av konstruktionerna som är mest utsatta för skador. 

Anvisningen kan ses som ett komplement t i l l de inspektionsanvisningar för broar som 
finns i Vägverkets "Handbok för broinspektion", Publ 1993:34. Den är speciellt avsedd 
för de inspektioner där trämaterialet kräver användning av annan utrustning och annan 
undersökningsteknik än traditionella brobyggnadsmaterial. 

3. Inspektion 
Inspektion av träbroar kan utföras efter samma principer som för andra broar med fort
löpande inspektion, översiktlig inspektion, allmän inspektion, huvudinspektion eller 
särskild inspektion som de beskrivs i "Handbok för Broinspektion". 

Eftersom den fortlöpande inspektionen är av mer överordnad karaktär och inte styrd av 
vilka konstruktionsdelar och material som bron är tillverkad av, kommer denna anvis
ning endast att gälla inspektionstyper där inspektion av träöverbyggnaden ingår. Anvis
ningen gör ingen skillnad mellan dessa olika inspektionstyper. 

Utgångspunkten för anvisningen är en inspektion, där alla delar av bron ses över. I de 
fall där delar av andra material än trä ingår i bron, t ex betong eller stål, utförs inspek
tionen av dessa enligt anvisningarna i inspektionshandboken. 

Inspektion av trä i saltvatten är inte medtagen i denna anvisning, eftersom den normalt 
kräver särskild utrustning och specialutbildad personal. 

4. Trämaterial till broar 
I Skandinavien byggs de bärande delarna i träbroar normalt av gran eller fiiru. Gran 
används i huvudsak som limträ. Furu används när impregnerat trä erfordras t i l l särskilt 
utsatta delar av bron, antingen som massivt, impregnerat virke eller som impregnerat 
limträ. 

Andra träslag kan användas där det finns speciella behov av slitstyrka, hårdhet eller 
stor naturlig beständighet, t ex slitskikt på brodäck eller kantlameller på en tvärspänd 
plattbro. 

4.1. Limträ 
Limträ tillverkas av lameller, plank eller bräder, som limmas ihop parallellt. Med 
användning av fingerskarvade lameller kan balkar med nästan varje önskad tvär
snittsdimension, form och längd tillverkas. Det är endast transportförhållandena och 
fabrikemas kapacitet, som sätter gränsen för hur stora balkar och bågar som kan 



tillverkas. Balkar och bågar av limträ lämpar sig väl t i l l broar, eftersom de enkelt kan 
anpassas ti l l varje enskild bro. 

Enligt BRO 2002 ska leveranser av limträ uppfylla kraven i "Regler för tillverknings
kontroll av limträ och limmat konstruktionsvirke 1997:1", utgiven av Svensk Limträ-
kontroll. Certifiering ska utföras av organ som ackrediterats av SWEDAC, eller av 
annat ackrediteringsorgan som kan visa att de uppfyller och tillämpar kraven i SS-EN 
45 010. 

Limträ tillverkas normalt av gran eller fiiru. Om limträ av andra träslag önskas, ska det 
tillverkas med hänsyn ti l l träslagets speciella egenskaper. Gran avger och upptar fukt 
relativt långsamt, men kan inte skyddas effektivt mot röta genom tryckimpregnering. 
Även om gran tar upp fiikt - och vatten - långsamt, finns det stor risk för rötskador i 
balkar och bågar av granlimträ när de används i konstruktioner utomhus, såvida de inte 
skyddas effektivt genom konstruktivt träskydd. Tryckimpregnerat limträ tillverkas av 
furuplankor som först tryckimpregneras och sedan limmas samman. 

4.2. Impregnerat barrträ 
Furu kan impregneras genom tryckimpregnering. SS/EN 351 och NTR dokument nr. 3 
specificerar kvaliteten för impregneringsklasser både t i l l trä över mark, i markkontakt 
och i havsvatten. NTR dokument 3 förutsätter, att det tryckimpregnerade träet kontrol
leras. 

Impregnerat barrträ är skyddat mot biologisk nedbrytning av rötsvampar, insekter och 
marina skadedjur. Tryckimpregnerat trä lämpar sig t i l l brobyggnad. De virkesdimen
sioner som kan erhållas begränsas av stockamas grovlek och hur stora dimensioner som 
får plats i impregneringsanläggningama. Rundtimmer - som stolpar - kan också 
impregneras enligt ovan nämnda standarder. De används ibland i brokonstruktioner. 

4.3. E k 
Kämved av ek har stor naturlig beständighet, såväl i markkontakt som över mark, i 
motsats t i l l splintved av ek, som rutmar snabbt. Kämved av ek är väl lämpad till de 
konstruktionsdelar som är i kontakt med mark eller nära mark, t ex vid landfästen. 
Brodelar, som ska ta upp stora tryck från beslag och bultar, kan likaså med fördel 
tillverkas av ek. 

4.4. Azobé 
Azobé är ett mycket hårt och tungt afiikanskt träslag. Azobé har stor tryckhållfasthet, 
böjhållfasthet och slitstyrka. Den är mycket beständig och angrips inte av svamp, 
insekter och marina skadedjur. Azobé används ibland ti l l plankbeläggning på brodäck 
och kortare bjälkar. Det finns också exempel på hela broar som byggts av Azobé. 
Sådana broar kommer i stor utsträckning att vara underhållsfria och ha lång livslängd. 



5. Brotyper 
Broar indelas ofta i typer, alltefter hur brobanan bärs upp. Varje brotyp har sina starka 
och svaga sidor som man ska vara uppmärksam på, när man genomför en inspektion. 

5.1. Plattbroar 
Plattbron består av en massiv, bärande träplatta som är upplagd på landfästen och 
mellanstöd. Broplattan är uppbyggd av lameller - plank eller limträbalkar - som är 
placerade tätt intill varandra i brons längdriktning. Lamellerna kan vara hopspikade som 
i lamelldäck, hoplimmade som i limträ eller hopspända som i den tvärspända plattan. 
Räcket är oftast fastsatt i kanten av broplattan. Plattbron är i sin grundform en enkel 
konstruktion. Den tvärspända plattan kan också ges ett T- eller lådtvärsnitt, för större 
spännvidder och laster. 
I den tvärspända plattbron spänns 
lamellerna samman med stålstänger 
tvärs bron till en styv platta. Fukt
kvoten ändrar sig långsamt i träplattan, 
och krympning och svällning blir därför 
liten, eftersom trävolymen är stor i för
hållande till den firia ytan. Plattbroar är 
känsliga för otätheter i brobeläggningen, 
som i regel är asfalt på ett under
liggande vattentätt membran. Upp-
fuktas broplattan, t ex genom otätheter 
i beläggningen, är det stor risk för 
svampangrepp. 
Broplattan är särskilt utsatt för uppfukt-
ning och rötskador intill landfästena. 

Figur 1. Liten vägbro, tvärspänd plattbro. 

5.2. Balkbroar 
Vid balkbroar bärs brobanan av balkar som sträcker sig mellan landfästena. Balkama 
kommer normalt att skyddas mot regn och sol av brodäcket. Graden av skydd beror på 
om däcket är tätt och om de yttersta balkama också är skyddade fi-ån sidan. 
Vid korta spann kan balkama vara av 
sågat virke, men vid långa spann (över 
6 m) är balkama oftast av limträ. 
Mest utsatta för röta är balkamas 
översidor. Vatten kan tränga ned genom 
brodäcket och fukta upp översidan på 
balken. 
De delar av balkama som ligger på 
landfästet kommer likaledes att vara 
utsatta, särskilt på ändytoma. 

Figur 2. Vägbro, balkbro. 



5.3. Bågbroar 
Brobanan bärs upp av bågar som kan ligga på sidan om och över brobanan. Vid 
vägbroar, som är breda och byggda för tunga laster, placeras bågarna ofta under 
brobanan. Brobanan kan bestå av en tvärspänd platta eller vara uppbyggd som en 
balkbro. 
Bågbron tillverkas vanligtvis av limträ. 
Bågarnas översida förses i regel med 
avtäckning, men det är inte vanligt att 
täcka in sidorna. På bågarnas och bal
kamas sidor finns det risk för sprickor 
och delaminering när de exponeras för 
sol och regn. I spruckna balkar och 
bågar är det större risk för invändiga 
rötskador. 
Ändytoma på bågar och balkar är sär
skilt utsatta för skador. De delar av 
balkama som ligger på fundamentet, 
ska inspekteras särskilt noggrant. 

Figur 3. Vågbro, bågbro. 

5.4. Hängverks- och sprängverksbroar 
Hängverk och sprängverk är klassiska bärsystem. Vid hängverket understöds broplattan 
eller brobalkama av vertikaler, som är upphängda i sneda trycksträvor ovanför 
brobanan. Vid sprängverket stöds bro
balkama av sneda trycksträvor under 
brobanan. 
Traditionellt är strävoma utförda av 
rundvirke eller sågat virke. I moderna 
träbroar är strävoma ofta utförda av 
limträ eller stål. När strävoma inte är 
skyddade för sol och regn, genom 
avtäckning och inklädnad, är risken för 
sprickor och delaminering stor. 
Kritiska punkter är anslutningarna 
mellan strävoma och mot fundamenten. cykelbro med häng/sprängverk 

av rundvirke. 

5.5. Snedstagsbroar och hängbroar 
Dessa konstruktioner är upphängda i tom - pyloner - med kablar eller dragstag. De an
vänds för att överbrygga stora spännvidder, när det gäller träbroar främst gång- och 
cykelbroar. Brobanan kan vara utförd som tvärspänd platta, med tvärspänt T- eller låd-
tvärsnitt eller som en traditionell balkbro. 



Hängbrons bärverk består av kablar, oftast en på vardera sidan av bron. Kablama är 
förankrade i ankarfundament och hänger över pyloner i en kedjelinje. Brobanan bärs av 
kablama via hängstag. För att hängbroar av trä inte ska bli alltför flexibla, bmkar räcket 
utformas som ett fackverk. 
Vid snedstagsbron bärs brobanan av 
sneda stag eller kablar mellan pylon och 
brobana. Snedstagsbron är en styvare 
konstmktion än hängbron. Stora 
horisontalkrafter ska överföras mellan 
brobana och stag respektive fundament. 
Särskilt känsliga punkter vid dessa 
brotyper är kablamas eller stagens an
slutning mot pylonens topp samt pylo-
nens anslutning mot fundamentet. 
Vid snedstagsbron är anslutningen 
mellan brobana och fundament och 
mellan brobanan och de tvärbalkar som 
bärs av stagen känsliga på gmnd av de 
stora horisontalkrafter som ska över
föras. 

Figur 5. Gång- och cykelbro, snedstagsbro med 
träpyloner. 

5.6. Fackverksbroar 
Fackverk är system av stänger som kopplas samman ti l l ett stabilt bärverk. Stängema 
överför i huvudsak tryck- och dragkrafter. Ofta kombineras trycksträvor av trä med 
dragstänger av stål. 
Det stora antalet knutpunkter gör det 
svårt att skydda fackverket genom 
konstmktivt träskydd. 
Hopfogningama mellan de olika strä-
voma är känsliga punkter. Traditionellt 
är hopfogningama utförda med förtag
ningar med exponerat ändträ som lätt tar 
upp vatten. Vid knutpunktema samlas 
lätt löv, smuts och snö och vatten kan 
bli stående. 
I modema broar används i knut
punktema inslitsade plåtar eller andra 
beslag av stål som är gynnsammare ur 
fiiktsynpunkt. 

7, 

Figur 6. Gång- och cykelbro, fackverksbro. 
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6. Inspektion av träbro 

6.1. Inspektionens genomförande 
Inspektören bör, utöver den tekniska utrustningen, förse sig med ritningar och beskriv
ningar över den bro som ska inspekteras. Utifrån ritningama är det ofla möjligt att på 
förhand peka ut de ställen i konstruktionen, som kan vara kritiska. Likaledes kommer 
materialval, upplysningar om träskydd och utförda underhållsarbeten att ge en finger
visning om var i konstruktionen man kan förvänta sig skador. 

Inspektionen inleds med att man skaffar sig en överblick över brons konstruktion och 
allmänna tillstånd. Härefter inspekteras varje konstruktionsdel, med särskild vikt på de 
ställen där man erfarenhetsmässigt har största risken för skador. Inspektionen bör ut
föras mycket systematiskt, och en konstruktionsdel bör göras färdig åt gången. 

De verktyg, som är nödvändiga för inspektion av träbroar, kan delas upp i generell 
utmsming - som är nödvändig under alla förhållanden - och speciell utmstning som 
normalt används av specialister vid särskilda undersökningar. 

6.2. Generell utrustning 

• Kniv • Skjutmått 
• Syl • Måttband 
• Träfuktkvotsmätare med isolerade • Tillväxtborr 

elektroder för 30 och 100 mm mätdjup • Kamera med blixt 
• Bladmått • Lupp med 10 x förstoring 
• Hammare 
• Vinkelspegel på stång 
• Lykta 

11 



Kniv och syl 

Figur 7. 
Om man misstänker att träet är angripet kan 
träytans tillstånd undersökas med en kniv eller 
syl, genom att spetsen sticks snett ned i ytan 
till några millimeters djup. Fibrema bryts upp. 
Efter undersökningen ska ytan återställas. 

Figur 8. 
Håller träfibrema, eller bryts ytan i långa 
fibrer är den intakt. 

Figur 9. 
Bryts träfibrema med ett kort brott - som en 
bit morot - är ytan skadad av röta. 

12 



Fuktkvotsmätare 

Definition: 

Träets fuktkvot definieras som vattenmängden 
i ett trästycke i förhållande till styckets torr
vikt. Träfuktkvoten anges i % av torrvikten. 

Träets torrvikt definieras som vikten av trä 
torkat t i l l konstantvikt vid 103°C ± 2°C. 
Träets fuktkvot kan mätas på flera olika sätt. 
Det mest exakta är torrviktsmetoden. Vid 
fältmätningar används bärbara resistans-
eller dielektriska mätare. 

Torrviktsmetoden (ISO standard 3130-1975): 

En provbit av träet skärs t i l l och vägs. 
Därefter torkas provbiten i ett värmeskåp vid 
103°C ±2°C, tills provbitens vikt är konstant. 
Fuktkvoten beräknas sedan som provbitens 
viktförlust, som svarar mot vikten av det 
vatten som biten innehöll, i procent av 
torrvikten: 

(vikten av fuktigt trä - vikten av torrt trä) x 100 
vikten av torrt trä 

Dielektriska mätare 

Figur 10. 
Dielektriska mätare visar fuktkvoten i träet, 
när man håller en elektrod mot träytan. 
Elektroden kan vara formad som en platta, 
bygel eller kula. Träfuktkvoten bestäms efter 
träets elektriska kapacitet i ett fält under 
elektroden. Dielektriska mätare kallas också 
fuktindikatorer, eftersom de inte är så 
noggranna som motståndsmätare. 
Fördelen med denna typ av mätare är att de 
inte skadar träytan med hål efter elektroderna, 
och att de gör det möjligt att "skanna" stora 
träytor för att avslöja eventuella fuktiga 
områden. 

Foto; BYG-ERFA blad 93 01 12 
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Resistansmätare 
Figur 11. 
Vid resistans- eller motståndsmätning sticks 
eller hamras elektroder in i träet, varefter en 
elektrisk ström skickas genom träet från den 
ena elektroden ti l l den andra. Träets elektriska 
motstånd beror på träets fuktkvot. Mot
ståndsmätning är användbar för fuktkvoter 
från ca 7 % ti l l ca 28 %. I trä med fuktkvot 
under 7 %, är ledningsmotståndet så stort att 
mätningen blir osäker. Vid fuktkvoter över 
fibermättnadspunkten - ca 28 % och däröver -
är motståndet så lågt, att träfuktkvoten inte 
kan mätas. Motståndsmätama ska kalibreras 
ofta med fasta motstånd, för att säkra mät
ningens noggrannhet. 
Träets fuktkvot kan avläsas direkt på display. 
Det elektriska motståndet är, fömtom av 
fuktkvoten, beroende av träslag och träets 
temperatur. Mätresultatet ska därför 
korrigeras med hänsyn till detta. Moderna 
mätare kan ställas in för olika träslag och 
temperaturer så att den verkliga fuktkvoten 
kan avläsas direkt. 

I 

Figur 12. 
Motståndsmätamas elektroder kan vara korta 
oisolerade nålar, som pressas in i träytan. 
Med denna typ av mätare kan endast träets 
fuktkvot intill träytan bestämmas, eftersom 
det alltid är den högsta fuktkvoten som mäts 
då elektroderna inte är isolerade. Denna typ av 
elektroder är inte lämpad för broinspektion. 
Med isolerade elektroder, som är monterade 
på en hammare, kan man mäta fuktkvoten t i l l 
ett djup av 25 -30 mm. Vid behov kan 100 
mm långa elektroder anbringas. Med isolerade 
elektroder kan fuktkvoten mätas på olika djup 
eftersom fuktkvoten mäts endast mellan de 
oisolerade spetsarna. 

14 



Bladmått 

Figur 13. 
Djupet av delaminering och sprickor 
undersöks med ett bladmått. 
Sprickor och delaminering syns bäst efter en 
längre torrperiod. 

Hammare 
Figur 14. 
Hammare kan användas på grova konstmk-
tionsdelar. Invändig röta kan avslöjas med att 
slå på träet. Om det finns invändig röta, 
avslöjas den av en ihålig klang från träet. Man 
kan avgränsa utsträckningen av angrepp 
genom att slå längs konstmktionsdelen med 
en hammare. Det kräver en del träning att 
undersöka med hammare. 

Vinkelspegel 
Figur 15. 
Vinkelspegel och lykta underlättar inspek
tionen av de konstmktionsdelar, som inte är 
direkt synliga , t ex balkändar som ligger tätt 
an mot ett landfäste. 
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Tillväxtborr 
Figur 16. 
Med tillväxtborr kan man ta ut prover fi"ån 
tvärsnitt av balkar och stolpar. På provet som 
tas ut, kan det oftast konstateras om det finns 
invändig röta. Provet kan undersökas ytter
ligare på laboratoriet, där det kan fastslås 
vilka organismer, som eventuellt har angripit 
träet. Vidare är det möjligt att bestämma 
fuktkvoten i provet med torrviktsmetoden. 

Figur 17. 
Borrprov tas ut med den ihåliga tillväxtborren. 
Metoden är förstörande genom att den lämnar 
ett hål efter sig. 

i 

Figur 18. 
Tillväxtborren gör ett hål på ca 10 mm i dia
meter. Balkens eller stolpens hållfasthet 
kommer inte att påverkas nämnvärt av detta, 
men hålet skadar ytans finish och kan vara en 
inkörsport för vatten. Därför försluts hålet 
med en propp av trä som limmas i hålet och 
täcks med t ex elastisk tätningsmassa. 

Wvi f-
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6.3. Speciell utrustning 

• Pilodyn slaghammare 
• Ultraljudsskamier 
• Risitograf 

• Domkraft och lastcell 
• Fiberoskop 
• Färgtjockleksmätare 

Pilodyn slaghammare 
Figur 19. 
Pilodyn slaghammare är ett speciellt 
instrument, som kan mäta densiteten i träet 
intill 40 mm djup. 
En fjäder skjuter ett stålstift in i träet med en 
konstant kraft, och stiftets inträngning är ett 
uttryck för densiteten. Nedbrutet trä har 
markant lägre densitet än fiiskt trä. 

Foto; Ib Rasmussen 

Figur 20. 
Fördelen med Pilodyn jämfört med en syl är 
att graden av nedbrytning i träet kan uttryckas 
i siffror, och att det är möjligt att dokumentera 
en eventuelll utveckling av en nedbrytning 
över tiden. Mätning med Pilodyn är i det 
närmaste ickeförstörande, men stålstiften 
lämnar dock hål på 2 mm i ytan varför målade 
ytor kommer att skadas. 

Foto: Ib Rasmussen 

Ultraljudsskanner 
Figur 21. 
Ultraljudskanningstekniken har under de 
senaste åren använts till att söka skador i 
träkonstruktioner och däribland också röt-
skador. Det är möjligt att undersöka träbroar 
med ultraljudsutrustning under förutsättning 
att man kan placera transduktorer på 2 sidor 
av de balkar, som ska undersökas. 

Foto; James Instruments 
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Figur 22. 
Metoden är ickeförstörande, och är därför 
relevant för inspektion av träbroar. Det pågår 
utvecklingsprojekt för undersökning av 
rötskador med skanning av trä. Hittintills kan 
utrustningen avgjort anses som en speciell 
utrustning. 

Foto; James Instruments 

Risitograf 
Figur 23. 
Risitografen är en speciell utrustning, som är 
lämpad för undersökning av inre skador vid 
grova trädimensioner. 

Foto; Frank Rinn 
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Figur 24. 
Undersökning med Risitograf är nästan 
ickeförstörande, bortsett från att man borrar 
ett 3 mm hål i träet. 

Foto; Frank Rinn 

Figur 25. 
Med Risitografen borras ett 3 mm hål i det trä, 
som ska undersökas. Den kraft, som krävs för 
att driva in borren, registreras grafiskt i skala 
1-1. 
Genom att relatera "borrkraften" till 
densiteten, kan man rita upp en 
densitetsprofil, som avslöjar rötskador inne i 
träet 

Foto. Frank Rinn 
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Domkraft och lastcell 

Figur 26. 
Kraften i en spännstång hos en förspänd 
broplatta kan undersökas med en domkraft 
och en lastcell. Utrustningen består av ett 
stålok, en hydraulisk domkraft och en lastcell 
som kan kopplas till en datalogger för 
registrering av kraften. 

Figur 27. 
Spännstångens utstickande ände skarvas med 
en extra stång. Ståloket placeras som ett 
mothåll över stång och mutter. Sedan 
monteras domkraft och lastcell. Med den 
hydrauliska domkraftens hjälp dras stången ut 
tills muttern avlastas. Lastcellens utslag anger 
erhållen stångkraft. 

Figur 28. 
Ett värde på stångkraften kan erhållas utan 
lastcell, genom avläsning direkt på 
domkraftens manometer. 

20 



Fiberoskop 

Figur 29. 
Fiberoskop kan användas för avsyning inuti 
trånga utrymmen, t ex inuti en lådbalk. 
Fiberoskopet kopplas till en eldriven ljuskälla, 
och en optisk fiber används för transport av 
ljus och bilder. Fibern ligger i ett böjligt rör, 
som kan föras in till inspektionsstället. Längst 
fram finns ett objektiv fastskruvat, som kan 
vridas i olika riktningar, och man kan titta 
rakt framåt eller åt sidan. 

Figur 30. 
Fiberoskopet kan också kopplas till en 
digitalkamera för dokumentation. 

oGdakar.pp.se 

Färgtjockleksmätare 

Figur 31. 
Med en speciell borr görs ett litet, koniskt hål 
med bestämd form och storlek. Med en lupp 
med belysning kan man sedan på en skala läsa 
av färgskiktets tjocklek. 

Borr 
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6.4. Ytbehandlingens tillstånd 

Värderingskriteriema beror på vilken typ av ytbehandling som använts. 

Ytbehandlingen ska framförallt ge skydd mot 
• diffusion, så att fuktkvoten inte ändras så mycket att ytan torkar ut och det bildas sprickor 
• solljusets UV-strålning, så att nedbrytning av träytan inte sker 

För grova tvärsnitt, t ex limträbalkar är det särskilt viktigt att skydda mot sprickbildning med 
ett skikt med erforderligt diffusionsmotstånd, så att fuktkvoten hålls jämn inuti. Ljusets skad
liga inverkan förhindras med tillsats av pigment som inte släpper igenom ljus. 

Träytor kan ytbehandlas med olika färger: 
• Laserande färger har låg pigmenthalt, vilket kräver ofta återkommande underhåll med 

några års mellanrum, beroende på hur utsatt läget är. Om träet börjar gråna, har ytbehand
lingen tappat sin skyddseffekt. 

• Täckande färger: 
- Alkydfårg (alkydoljefårg) har bra väderbeständighet. 
- Latex färg (akrylatfärg) har i regel god väderbeständighet, förutsatt en bra grundmålning 

med alkydoljegrundfarg. 
• Täcklasyr har en mellanställning mellan lasyr och täckande färger, vad gäller halt av farg-

pigment och bindemedel. 
• Slamfärger (t ex Falu Rödfärg) ger ett icke filmbildande färgskikt. Färgen skyddar ytan 

med pigment, men är en öppen farg där fukt kan passera in och ut genom färgskiktet. Ytan 
kommer att eroderas och spricka och bör inte ommålas med täckfarg. 

Om ytan är sprucken så att det kan ha kommit in fukt, kan en ytbehandling vara olämplig om 
den stänger inne fukten. Vilka underhållsåtgärder som bör utföras vid skador i ytbehandlingen 
kan vara svåra att avgöra, och kräver i regel sakkunnig bedömning. 

Figur 32. 
När en täckande ytbehandling är intakt, har 
träet ett bra skydd. 
Om ytbehandlingen har sprickor och avflag-
ningar är träet inte längre skyddat mot upp-
fuktning och nedbrytning. 
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Täckande j^tbehandlingar kan värderas med 
hänsyn ti l l sprickor och avflagningar enligt 
klassificeringen i standarden ISO 4628 -
Paints and varnishes. Värderingen görs på 
följande sätt: 

Figur 33. 
Sprickor i godtycklig riktning: 
Omfattningen av sprickor indelas i 5 grader: 

Klass Sprickans storlek 
0. Inga synliga sprickor vid 10 x 

förstoring 
1. Sprickor endast synliga vid 10 x 

förstoring 
2. Sprickor endast synliga vid normalt 

korrigerad syn 
3. Sprickor tydliga vid normalt 

korrigerad syn 
4. Stora sprickor, upp ti l l 1 mm breda 
5. Mycket stora sprickor, över 1 mm 

breda 

Figur 34. 
Sprickor i samma riktning: 
Omfattningen av sprickor indelas i 5 grader: 

Klass Sprickans storlek 
0. Inga synliga sprickor vid 10 x 

förstoring 
1. Sprickor endast synliga vid 10 x 

förstoring 
2. Sprickor endast synliga vid normalt 

korrigerad syn 
3. Sprickor tydliga vid normalt 

korrigerad syn 
4. Stora sprickor, upp till 1 mm breda 
5. Mycket stora sprickor, över 1 mm 

breda 

' I > ' I 
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Figur 35. 
Avflagning i godtycklig riktning: 
Avflagningens omfattning indelas i 5 grader: 

Klass 
0. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Avflagningens storlek 
Inte synlig vid 10 x förstoring 
Upp ti l l 1 mm 
Upp ti l l 3 mm 
Upp ti l l 10 mm 
Upp till 30 mm 
Större än 30 mm 

Figur 36. 
Avflagning i samma riktning. 
Avflagningens omfattning indelas i 5 grader: 

Klass Avflagningens storlek 
0. Inte synlig vid 10 x förstoring 
1. Upp ti l l 1 mm 
2. Upp ti l l 3 mm 
3. Upp t i l l 10 mm 
4. Upp ti l l 30 mm 
5. Större än 30 mm 

• 1 , ' 
i l ' 
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6.5. Exempel på detaljer att inspektera 

6.5.1. Träöverbyggnad vid landfäste 

Figur 37. 
Broplattan ligger fritt över ftindamentet. Det 
finns inte någon vegetation kring broänden, 
och den ligger inte tätt emot landfästet. 
Risken för skador är liten, och inspektion av 
broänden är lätt att göra. 

Figur 38. 
Landfästet går ut under broplattan. Det går 
inte att inspektera ändytan och den del av 
plattan som ligger över landfästet. 

Figur 39. 
Broplatta och broände ligger tätt mot land
fästet, och det är svårt att inspektera. Med 
tiden finns det risk för skador eftersom det 
kan samlas smuts mellan landfäste och bro
platta. 

i 
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Figur 40. 
Vegetationen växer upp kring landfästet och 
håller kvar fukten i träet. 
Det rekommenderas att hålla konstruktionen 
fri fi-ån vegetation, jord och smuts. 

Figur 41. 
Träets fuktkvot ska kontrolleras noggrant på 
de delar av träet som täcks av t ex vegetation. 
Fuktkvoten bör inte överstiga 20 %. il 

6.5.2. Oskyddat ändträ och horisontella ytor 

Figur 42. 
Balkens ovansida och ände har ingen 
avtäckning. En sådan balk är mycket utsatt. 
Balken är infälld i betongfundamentet, så att 
det smala mellanrummet mellan balkände och 
betong kan fyllas med löv och smuts som 
binder fukt, vilket ökar risken för skador. 

i 

T 
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Figur 43. 
Den bärande balken har ingen avtäckning på 
översidan och ändytan. Inspektion av balk-
änden är dock lätt att göra, eftersom balken 
ligger fiitt över marken och inte tätt emot 
landfästet, samt att det inte firms någon 
vegetation kring balkänden. Träets fuktkvot 
kontrolleras noggrant. Vid misstänkt angrepp 
av röta kontrolleras med syl eller Pilodyn om 
träet är angripet. 

Figur 44. 
Mellanläggens uppåtvända ändträ och bågar
nas ovansida bör skyddas med en plåtavtäck-
ning. Uppåtvänt, oskyddat ändträ är mycket 
utsatt för rötskador och bör inte förekomma 
på träbroar. Uppdagas det vid inspektion bör 
det omgående sörjas för avtäckning av änd-
träytoma. 

Figur 45. 
En uppåtvänd ändträyta på limträ, har fått 
delaminering och uppsprickning i anslutning 
ti l l ändträ. Träets ftiktkvot undersöks noggrant 
vid inspektionen. 
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Figur 46. 
Oskyddade horisontella ytor med öppningar 
eller springor där det lätt kan samlas skräp 
och smuts, kommer sannolikt snabbt att bli 
skadade. Omfattningen av eventuella skador, 
avgörs vid inspektionen. 

Figur 47. 
Avtäckningar av horisontella ytor bör under
sökas om man misstänker läckage. Fukt
kvoten kontrolleras i konstruktionen under 
avtäckningen, speciellt vid skarvar och 
glipor. En avtäckning av trä som läcker bör 
bytas ut. 

Figur 48. 
Avtäckningar med plåt på vågräta ytor 
inspekteras beträffande skick och otätheter. 
Om man misstänker att avtäckningen inte är 
tät, kontrolleras fuktkvoten under plåten, 
speciellt vid skarvar och genomgångar. 
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Figur 49. 
Avtäckningar med plåt på ovansidan av bågar 
inspekteras speciellt vid skarvar och springor. 
Längs den lutande plåten kan vatten lätt rinna 
in vid springor. Om man misstänker otätheter, 
kontrolleras ftiktkvoten under plåten. 

6.5.3. Delaminering och sprickor 

Figur 50. 
Limträ som utsätts för vatten och sol, kommer 
med tiden att spricka och delamineras. Så 
länge bron är ny, kan sprickor i viss mån 
undvikas med ytbehandling och träskydds
medel. 
Vid limträbalkar med sprickor i överytan, är 
risken stor för att svampangrepp ska uppstå 
invändigt i balken. Om överytan är sprucken 
kan allvarliga skador utvecklas inom loppet av 
några få år. I svåra fall reduceras också 
balkens hållfasthet. 
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Figur 51. 
Delaminering och sprickor leder in fukt i träet. 
Om sprickoma uppstår i lamellema eller som 
delaminering i limfogen, har ingen betydelse 
för uppfuktningen. 

Figur 52. 
Rötskador uppstår och utvecklas snabbast i 
ytor med sprickor. Angreppen är spridda i 
balken beroende på var sprickor och farg-
avflagningar har förekommit. Vid inspek
tionen är det viktigt att undersöka om träet är 
torrt under färgen. 

Figur 53. 
Även om spruckna och delaminerade 
limträbalkar målas är risken för rötskador 
fortsatt stor. På en obehandlad, sprucken balk 
kan det vara bättre att inte ytbehandla, 
eftersom det kan vara svårt att få 
ytbehandlingen att fästa, samt att det finns risk 
att fukt stängs inne i stället för att kunna torka 
ut. 
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6.5.4. Förbindningar, fastsättningar och stöd 

Figur 54. 
Vid en skarv, när ytan är vågrät, kommer 
ftiktkvoten i träet att bli förhöjd. Här kommer 
färgen ofta att flagna. Vid inspektionen ska 
träets ftiktkvot kontrolleras noggrant vid för
bindningar och det ska undersökas om träet är 
angripet av röta. 

Figur 55. 
Förbindningar mellan olika delar kan vara 
kritiska, eftersom vatten kan tränga in i 
ändytor vid förbandet. Avtäckning av förband 
skyddar mot skador. Även lösningar med fiitt 
avstånd mellan delarna, vilket ger möjlighet 
för fukten att torka ut, kan begränsa risken för 
rötskador. 

Figur 56. 
Upplag för pelare, balkar och bågar ska vara 
så utformade att det inte samlas vatten i 
botten. I en konstruktion utan vattenfickor 
hålls ändträet torrt och risken för rötskador är 
begränsad. 
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Figur 57. 
Upplag med pelare i kontakt med betong ska 
undersökas noga, eftersom det är stor risk för 
förhöjda fuktkvoter och rötskador. 

Figur 58. 
Om en balk eller båge är instängd i ett beslag, 
som bildar en vattenficka, kommer träet att 
fuktas upp inne i beslaget. Svällningen kan 
resultera i krossning av träet och att 
ytbehandlingen skadas. 

6.5.5. Skador vid fästdon 

Figur 59. 
Bulten har krossat träet. De krossade trä
fibrerna suger upp fukt och det uppstår skador 
kring bulten. Först börjar färgen flagna och på 
sikt kan det uppstå rötskador. 
Med stora brickor under skruvhuvudet och en 
inte alltför hård hopdragning, krossas inte 
träet. Risken för att det ska utvecklas skador 
kring bulten är då inte särskilt stor. 
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Figur 60. 
Stålbrickan som fördelar förspänningskraften 
från staget t i l l träplattan har delvis tryckts in i 
träet. Broplattans sida är oskyddad och har 
påverkats av fukt, speciellt på den nedre 
delen. Där har dels träets hårdhet minskat, och 
dels har det svällt. Träfibrerna har krossats vid 
brickan vilket också kan öka fuktkvoten och 
försämra beständigheten. En inklädnad av 
plattans sida skulle ge ett bra konstruktivt 
träskydd. 

Figur 61. 
Krossade träfibrer kring skruvar och rostiga 
skruvskallar avslöjar att något kan vara på tok 
med träet. Fuktkvoten kan vara hög och en 
rötskada kan vara under utveckling. 

6.5.6. Smutsanhopningar som håller kvar fukten i träet 

Figur 62. 
Löv och skräp kan samlas i springor och 
sprickor och hindra träet att torka ut, vilket 
medför risk för skador i träbalkar och 
brodäck. 
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Figur 63. 
Om brodäcket har en plankbeläggning som 
inte är tät kan det samlas smuts mellan 
plankoma. Den underliggande balkens av-
täckning bör kontrolleras att den fungerar, 
annars är det stor risk att balken kommer att få 
rötskador. 

Figur 64. 
På vågräta ytor och vid knutpunkter under 
bron kan sand och smuts samlas, som håller 
kvar fukten. Sand och smuts bör avlägsnas 
och åtgärder för att förhindra nya ansamlingar 
bör vidtas. Träets fuktkvot bör alltid mätas på 
sådana ställen och balken undersökas 
beträffande rötskador. 

Figur 65. 
Om det har uppstått otätheter i beläggningen 
och isoleringen på en plattbro, kan ett av de 
första tecknen vara fläckar på plattans under
sida. På undersidan söks noggrant efter spår -
fläckar och missfargningar - som tyder på att 
fuktkvoten varit hög. Träets fiiktkvot mäts på 
alla ställen där det finns misstanke om upp-
fuktning. Fuktkvoten bör inte överstiga 20 %. 
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6.6. Registrering av rötskador 

Värderingen av rötskador i trä är ofta subjektiv. Det är många förhållanden som påverkar 
värderingen, såsom: 

• träets ftiktkvot 
• konstruktionens ålder 
• ytans beskaffenhet 
• ytstruktur 

Vid broinspektion används en 6-gradig skala, från O t i l l 5, och därför är det praktiskt att 
använda samma indelning vid inspektion av träbroar. Illustrationerna i EN 252 kan vara ett 
stöd när det ska avgöras vilken omfattning en skada har. 

0. Konstruktionsdelens tillstånd samma som hos ny del. 
1. Friskt trä - inget angrepp 
2. Begynnande angrepp - i begränsad omfatming 
3. Tydligt angrepp - i måttlig omfattning 
4. Svåra skador - upp till 10-15 mm djup under ytan 
5. Konstruktionen är totalt skadad 

Illustrationer i EN 252 "Fältprovning av trä i markkontakt'' visar exempel på skador på 
försöksstavar. 

I standarden för träets beständighet i mark, EN 252: "Field test method for determining the 
relative protective effectiveness of a wood preservative in ground contact" används en 5-
gradig skala, som används för att definiera omfattningen av en rötskada, från friskt till mycket 
nedbrutet trä. För virke utan ytbehandling visas i nedanstående illustrationer de omfattningar 
som vid inspektionen graderas 1 -5 (0-4 enligt EN 252). 

Foto: Teknologisk Institut, Träteknik 

1. Ingen förändring av ytans hårdhet i jäm
förelse med ftiskt trä. Fibrerna bryts i 
långa brott. Det kan förekomma färgför
ändringar och algpåväxt som inte har 
påverkat hållfastheten. 
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2. Begynnande förändringar i ytan. De 
översta fibrerna börjar brytas i korta brott. 
Enstaka, små områden med tydliga röt-
angrepp i ytan. 

3. Tydliga förändringar i ytan inom större 
områden. 

4. Svåra skador över ett större område, eller 
djupare skador - intill 10-15 mm djup -
på en mindre del av ytan. 

5. Detaljen är nedbruten av röta, ofta bräckt. 

6.7. Inspektionsrapport 
Det är viktigt att broinspektioner dokumenteras med beskrivningar, skisser och foton av 
brons tillstånd och eventuella skador. På följande sidor finns blanketter som kan utgöra 
underlag för inspektion av träbroar. 
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Inspektion av träbro sida _ (_ ) 
Bro nr./namn: Datum: Sign: 

Temperatur vid inspektionen: Antal 

Väderförhållanden vid inspektionen: bilagor: 

Väderförhållanden senaste veckan: 

Väderförhållanden senaste månaderna: 

Upplysningar om bron Byggår: 

Geografisk placering: 

Byggherre: 

Entreprenör: 

Projektör: 

Brotyp: 
(kryssa) 

Väg b ro Gång- och cykelbro Skidbro Annan Dimensionerande last: 

Bron korsar: 
(kryssa) 

Vattendrag Bilväg Gång- och cykelväg Järnväg Annat 

Upplysningar om konstruktionen 

Konstruktionstyp: 
(kryssa) 

Plattbro Balkbro Hängverk Sprängverk Hängbro Snedstagsbro Annan 

Spännvidd: 

Träöverbyggnadens totala längd: 

Fri bredd mellan räcken: 

Brodäck Träslag: 

Impregenering: 

Ytbehandling: 

Beläggning: 

Räcken Konstruktionsdel 

Stolpar: 
Topp/nav-följare: 

Annat: 

Material (Stål/Trä) Träslag Impregnering Ytbehandling 

Övrigt: 

Trätek 
37 



Inspektion av träbro sida _ (_) 
Bro nr./namn: Datum 

Beskrivning av tillståndet (Kort allmän beskrivning) 

Övriga mätningar (utöver fuktkvotsmätning) Bilaga nr. 

Trätek 38 



Inspektion av träbro sida _ (_ ) 

Bro nr./namn: Datum: Sign: 

Uppmätta fuktkvoter i träkonstruktionen mm från ytan: 

Konstruktionsdel: 5 30 75 

Trätek 
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Inspektion av träbro sida _ (_) 
Bro nr./namn: Datum: Sign: 

Sammanställning av skador 

Detaljerad beskrivning av skada 
redovisas i bilaga 

Skador (kryssa) 
Detaljerad beskrivning av skada 
redovisas i bilaga 
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Bilaga nr 
Bro nr./namn: Datum: 

sida _ (_ ) 
Sign: 

Konstruktionsdel: 

Beskrivning av skada (rötskador och skadad ytbehandling kan graderas enligt sid 33-34 resp. 21 -22) 

Beskrivning: 

Foto/skiss: 
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