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Abstract 
 
Bridge Inspection - Timber Bridges 
 
Many modern timber bridges have been built in Sweden during the last ten years. This report 
is about Swedish timber bridges and methods for the inspection of the bridges. It also includes 
reports from some inspections of timber bridges.  
 
The relatively new timber bridges are in good condition. The most frequent problems and 
corrective actions regarding the bridges have been related to railings, surface treatments and 
connections. At close inspections of some timber bridges no serious damages were found that 
will reduce the performance during the next ten years. Timber bridge design has been 
improved throughout the years, and some of the defects found depended on shortcomings in 
details in the early bridges. Several bridges were not sufficiently maintained. Periodic 
cleaning is important for keeping the wood clean and dry to ensure a long life of the bridges. 
Defects of the inspected bridges were mainly related to cracks and delaminations, surface 
treatments, moisture contents, steel coatings, connections, pre-stressed steel bars, connections 
to abutments and pavings.  
 
The principally used field measuring method is the resistive moisture meter, as moisture is the 
most critical parameter for the decay of wood. The resistive moisture meter has good accuracy 
and is almost non-destructive, as the electrodes only cause small holes in the wood. Rot on the 
outside of beams can be found with a knife and on the inside with a drill. Less destructive 
methods for rot surveys are the Pilodyn for outer rot and Resistograph for inner rot, but they 
sometimes give measures that can be hard to interpret as wood is an inhomogeneous material 
with large natural variations.  
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Förord 
 
Den här rapporten har tagits fram inom projektet ”Inspektion av träbroar”. Projektet har 
genomförts under tiden 2003-2004, med syfte att öka kunskapen om moderna träbroars 
inspektions- och underhållsbehov, så att konstruktionerna kan säkras långsiktigt. Det har 
byggts många nya, moderna träbroar i Sverige under de senaste tio åren. Träbroar, liksom 
broar av andra material, behöver underhållas för att få lång livslängd. 
 
I projektarbetet har en dokumentering av några svenska träbroar gjorts, med en genomgång av 
inspektioner och underhållsarbeten. Några olika typer av träbroar har också inspekterats 
noggrant. Ett antal metoder för mätning på träbroar har studerats och utvärderats. 
Sammanställningen i den här rapporten är tänkt att vara ett stöd vid inspektioner av träbroar, 
genom att visa på metoder och ge exempel på träbroar.  
 
Arbetet har genomförts av SP Trätek i Skellefteå. Projektet har finansierats av ARBIO AB, 
Vägverket och Svenska Kommunförbundet. Ett tack riktas till Svenska Träbroar AB i 
Skellefteå som har medverkat med data och detaljer för träbroar, samt till Vägverksregioner 
och enskilda kommuner som har bidragit med upplysningar om sina broar. 
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Sammanfattning 
 
Alla broar bör inspekteras regelbundet för att ge underlag för en bedömning av tillstånd och 
funktion, samt planering av framtida åtgärder. Många moderna träbroar har byggts under de 
senaste åren. Den här rapporten beskriver dagens träbroar i Sverige och metoder som kan 
användas vid inspektioner av dessa. Den innehåller även rapporter från ett antal inspektioner. 
 
De moderna träbroarna är relativt nya, och har ännu inte krävt några större insatser för att 
hållas i bra skick. Inventeringen av utfört brounderhåll visade att de hittills vanligaste felen 
och åtgärderna på träbroarna har gällt räcken som har skadats och lagats, ytbehandlingar som 
har bättringsmålats, samt förband som har dragits åt. 
 
Vid de noggranna inspektionerna av några träbroar påträffades inga allvarliga fel, som 
kommer att påverka broarnas bärighet under de närmaste tio åren. Brokonstruktionerna av trä 
har utvecklats hela tiden, och vissa av de påträffade skadorna beror av bristande 
detaljutförande och materialval, vilka har förbättrats i nyare broar. Flera broar var påverkade 
av dåligt underhåll. Träbroar bör hållas rena och torra, och ett regelbundet underhåll där man 
avlägsnar fuktbindande löv, skräp och grus har betydelse för träbroarnas livslängd.  
 
Fel och brister på de inspekterade träbroarna har framförallt gällt höga fuktkvoter, sprickor 
och delamineringar, ytbehandlingar, bristfälliga intäckningar, övergångskonstruktioner och 
beläggningar. En del övergångskonstruktioner vid landfästena fungerade inte bra, utan det 
kommer ner vatten och grus på fundamenten. Vissa fastsättningar vid upplagen hade också 
brister. Oskyddade balkar, bågar och andra bärverk av limträ hade en del sprickor, samt sliten 
ytbehandling, framförallt mot solsidan. Flera förspända broplattor av trä hade deformationer 
runt lastfördelningsplattorna för spännstängerna, och stångkrafterna hade sjunkit jämfört med 
uppspänningskraften. Ett antal broräcken hade mekaniska skador efter plogning, samt sliten 
färg och sprickor. Åtskilliga förband hade lösa muttrar, och många brickor var intryckta i 
virket. Fuktkvoterna var överlag bra, men på några ställen uppmättes förhöjda fuktkvoter. 
 
Mätning i fält utgörs främst av fuktmätning, eftersom fuktigt trä är känsligt för nedbrytning av 
rötsvampar. Resistiva fuktmätare, eventuellt kompletterade med dielektriska fuktindikatorer, 
bör användas. De resistiva mätarna ger bra noggrannhet och är en nästintill icke-förstörande 
mätmetod, eftersom elektroderna som slås in i virket bara efterlämnar små hål. Mätningar bör 
göras vid misstanke om fukt, och fuktigt virke åtgärdas genom att det ges möjlighet att torka 
ut genom t.ex. rengöring eller inklädnad. Rötskador kan undersökas med kniv från utsidan 
och invändigt med tillväxtborr. Metoder som är mindre förstörande är Pilodyn för utvändig 
röta och Resistograf för invändig röta, vilka bara efterlämnar små hål i konstruktionen. De ger 
mätvärden, som dock kan vara svåra att tolka eftersom trä är ett inhomogent material med stor 
naturlig variation. Metoder som är helt icke-förstörande och bygger på ultraljud eller röntgen, 
kan vara användbara i framtiden, när utrustningen blir lättare att hantera. Dessa metoder 
kräver också erfarenhet för att tolka mätdata.  
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Nästan 500 moderna träbroar har byggts i Sverige under de senaste 10 åren. Under den här 
tiden har konstruktioner och detaljutformningar för träbroarna utvecklats och förbättrats. 
Träbroar är konstruktioner med mycket synligt trä, vilket uppskattas och anses som estetiskt 
tilltalande av de flesta. Vägverket, kommuner och andra broförvaltare har också oftast en 
positiv inställning till träbroar. Det finns dock fortfarande en viss tveksamhet till att bygga 
träbroar, framförallt vad gäller livslängd och underhållskostnader. Träbroar, liksom broar av 
andra material, kräver ett visst underhåll för att vara beständiga under lång tid. Broar av trä 
skiljer sig materialmässigt från betong- och stålbroar genom att det är träets fuktabsorption 
och risken för angrepp av röta som man särskilt ska uppmärksamma. 
 
Med regelbundna inspektioner kan skador och brister upptäckas och åtgärdas i tid, så att 
träbroarnas beständighet kan säkerställas. Inspektioner av broar har sedan 1993 baserats på 
Vägverkets ”Handbok för broinspektion” publ. 1993:34 [1]. Från och med 2004 används det 
datorbaserade förvaltningssystemet BaTMan av Vägverket och ett antal kommuner för 
dokumentation och uppföljning av broar. Handboken, som är från 1993, innehåller i huvudsak 
anvisningar för undersökning av betong- och stålbroar. Den har inte så mycket anvisningar för 
träkonstruktioner, då de flesta nya träbroarna har byggts sedan dess. Idag kan erfarenheter 
från de befintliga träbroarna användas för att ta fram metoder, så att man på ett säkert och 
effektivt sätt kan bedöma tillstånd och behov av underhåll, även för broar med t.ex. bärande 
balkar eller plattor av trä.  
 
Trätek har tidigare sammanställt rapporten ”Inspektion av träbroar” [2], som innehåller en del 
råd och anvisningar för inspektion av träbroar. Rapporten kan ses som ett komplement till 
Vägverkets handbok, och togs fram för att upplysa om hjälpmedel som finns till hands när 
trämaterialet kräver annan utrustning än traditionella brobyggnadsmaterial.  
 
 
1.2 Genomförande 
En dokumentation av några svenska träbroar har utförts efter kontakter med ansvariga för 
broarna, via intervjuer och enkäter. Syftet var att göra en sammanställning av brotyper, 
byggkostnader, inspektioner och underhåll, fel och brister, underhållsplaner samt underhålls- 
och driftkostnader.  
 
Noggranna inspektioner har utförts på några träbroar. Framförallt fuktförhållandena i broarna 
har undersökts med utförliga mätningar, eftersom en låg fuktkvot är den viktigaste faktorn för 
att träbroar ska vara beständiga under lång tid. För några tvärspända broplattor har också 
kontroll av spännstänger och förändringar i spännkrafter utförts. Beskrivningar av broarna 
redovisas, samt broarnas allmänna tillstånd och uppmätta fuktkvoter. Eventuella 
anmärkningar på t.ex. balkar, förspända plattor, räcken, förbindningar rapporteras också. av 
Vägverket har också testat att lägga in en inspektion i BaTMans databas, för att undersöka om 
några särskilda anpassningar krävs för träbroar. 
 
En genomgång har gjorts av mätmetoder, både beprövade och nya, som kan vara användbara 
vid undersökning av träbroars tillstånd. Olika metoder för att mäta fukt eller densitet i träbroar 
har undersökts. Höga fuktkvoter kan vara ett varningstecken på att något måste åtgärdas, och 
densitetsförändringar kan vara tecken på röta i virket.  
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2 Träbroar i Sverige 
 
Genom publicerade artiklar och rapporter, samt kontakter med Svenska Träbroar AB i 
Sverige, Vierumäen Teollisuus OY i Finland och Moelven Limtre AS i Norge har uppgifter 
om ca 350 träbroar i Sverige tagits fram. Broarna har en total broyta på ca 25 000 m2, och har 
byggts under åren 1989-2002. 
 
Träbroar tillverkade i Sverige under senare år har framförallt levererats av Svenska Träbroar i 
Skellefteå. Åren 1992-1997 tillverkade även Martinsons Trä i Bygdsiljum ett antal träbroar. 
Några tidiga broar tillverkades också av Moelven Limträ i Töreboda. Några broar har 
tillverkats i Finland, och limträ till någon bro har levererats från Norge.  
 
Före år 1993 byggdes endast ett litet antal träbroar i Sverige, men från 1993 till 1998 ökade 
byggandet, och sedan dess har det byggts ca 40-50 träbroar per år.  
 
 
2.1 Brotyper 
Träbroar kan byggas med bl.a. balkar, plattor, bågar och olika upphängda konstruktioner. 
Träbroarnas fördelning på olika konstruktionstyper redovisas i figur 1. Broar med bågar, 
fackverk, snedstag och hängverk har en brobana av balkar eller platta, men dessutom 
ytterligare bärverk, antingen över eller under brobanan. Balkbroar kan vara upplagda på 
pelare eller andra mellanstöd. De brotyper som har ökat sin andel under 2000-talet är 
fackverksbroar, bågbroar och lådbalksbroar.  
 
Knappt hälften av de byggda träbroarna är vägbroar. Dessa är till övervägande delen 
konstruerade som plattbroar, men även några balkbroar, lådbalksbroar och bågbroar har 
byggts. En del av plattbroarna är mycket enkla, och de används huvudsakligen på 
skogsbilvägar, och vissa har utförts som flyttbara broar. Av vägbroarna är knappt 20 % 
belagda med asfalt. Broar på skogsbilvägar är oftast belagda med grus eller trä. Av gång- och 
cykelbroarna är ca 1/3 balkbroar, och resten fördelar sig på de övriga typerna. Ca 25 % av 
gång- och cykelbroarna är belagda med asfalt, och övriga har träfarbana. 
 

Figur 1 Träbroar byggda 1989-2002 sorterade efter konstruktionstyp 

 
 
Broarnas geografiska fördelning redovisas i figur 2. Många broar har byggts i Norrland, 
eftersom de flesta skogsbilvägsbroarna återfinns där. Folkrika län som Stockholms län, 
Skånes län och Västra Götalands län har också många träbroar. I övrigt är spridningen ganska 
jämn över hela landet. 
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Figur 2 Träbroar byggda 1989-2002 fördelade efter län 

 
Drygt 50 % av broarna har byggts av kommuner, ca 25 % av skogsbolag, ca 10 % av 
Vägverket eller Banverket, och övriga har byggts av t.ex. vägföreningar eller privata företag. 
 
Enkla balk- och plattbroar blir i regel billigare per kvadratmeter än broar med ytterligare 
bärverk som bågar, fackverk eller hängkonstruktioner. Kostnaden för en träöverbyggnad kan 
dock variera mycket beroende på laster, spännvidder, livslängd 40 eller 80 år, och andra krav 
och önskemål. Kostnaden för hela bron varierar också beroende på brons läge, samt 
underbyggnadens typ och dimension som beror av broläget och markförhållandena. 
  
 
2.2 Uppföljning av inspektioner och underhåll 
Av träbroarna i sammanställningen var ca 200 byggda under åren 1992-1999, varav ca 80 var 
broar på skogsbilvägar. Broarna, som nu är 4-11 år gamla, blev utgångspunkten för en 
uppföljning av inspektioner och underhåll. Broarnas ägare tillfrågades om inspektioner och 
underhåll, och några redovisade även uppgifter om träbroar som byggts senare. Information 
om ca 60 träbroar samlades in, se bilaga 1. Med träbro menas här vägbro eller gång- och 
cykelbro med bärande konstruktion av trä, limträ, etc.  
 
Vägverkets regioner, ett antal kommuner och några skogsbolag kontaktades per telefon (och 
ev. utskick av frågeformulär) för att besvara frågor för varje bro om brodata, byggkostnader, 
genomförda inspektioner, fel och brister, underhållsarbeten, underhållskostnader, 
underhållsplan och renoveringar. 
 
Byggkostnader var svåra att få fram, dels för att broarna ofta ingått i en större entreprenad, 
samt att det ofta krävdes omfattande efterforskningar för att få fram uppgifterna. Även 
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underhållskostnaderna var svåra att få fram, dels för att underhållet ofta upphandlas för större 
områden, samt att så lite underhåll har utförts på träbroarna.  
 
Underhållsplaner finns för en del broar, och de omfattar framförallt rengöring och målning. 
Några större renoveringar har ännu inte utförts på broarna, eftersom de är så nya. Några broar 
som råkat ut för olyckor har dock fått repareras, det gäller bl.a. vid översvämning, brand och 
påkörning. 
 
I bilaga 1 redovisas några svenska träbroar och deras underhåll. Inspektioner, fel och brister, 
samt utfört underhållsarbete sammanfattas nedan för Vägverket, kommuner respektive 
skogsbolag.  
 
Vägverkets sju regioner kontaktades. Två regioner uppger att de inte har några träbroar, och 
övriga regioner förvaltar ca 1-8 träbroar. Garantibesiktning utförs i regel efter fem år, och 
sedan utförs regelbundna inspektioner enligt broinspektionshandboken och dokumentation i 
broförvaltningssystemet BaTMan. Endast ett fåtal träbroar är äldre än fem år, och några 
ordinarie inspektioner har därför inte utförts än. De brister som funnits vid garantibesiktningar 
har handlat om färgavflagningar på räcken, sprickor på balkar samt beläggningsskador. 
Underhållet har hittills huvudsakligen bestått av renspolning 1-2 gånger per år. 
 
Cirka 60 kommuner kontaktades, både små och stora kommuner fördelade över hela landet. 
Kommunerna utför i varierande grad inspektioner och underhåll av sina broar. En del följer 
Vägverkets rutiner med regelbundna inspektioner och dokumentation, medan andra endast 
gör en årlig översyn för att se om något är bristfälligt och måste åtgärdas. De nyare träbroarna 
från Svenska Träbroar levereras ofta med en underhållsplan med anvisningar vad gäller bl.a. 
rengöring, målning och fuktmätning, vilket bör underlätta kommunernas framtida 
underhållsplanering. De hittills utförda underhållsåtgärderna för kommunerna har framförallt 
handlat om målning eller inoljning av räcken, samt utbyte av trasiga räckesdelar. Målning har 
gjorts som bättringsmålning på ställen med graffiti eller avflagningar, samt ommålning av 
broar med blekt eller avflagad färg. En del omålade broar oljas in varje år, främst på synliga 
och lättåtkomliga delar. På någon förspänd platta har också spännstagen efterdragits efter ca 
10 år. Bultar har också efterdragits på ett antal broar efter några år.  
 
Skogsbolagen SCA, Sveaskog och Holmen har kontaktats med frågor om träbroar, men ingen 
uppföljning av enskilda broar har genomförts. De har byggt många träbroar under de senaste 
tio åren på sina skogsbilvägsbroar. Broarna har spännvidder på ca 6-15 m, och bredden är 
oftast 4-4,5 m. De räknar med en livslängd på minst 30-50 år. Gamla träbroar från 50-talet 
som byggdes med stockar, syllar och plank hade en livslängd på 25-30 år. De var byggda av 
oimpregnerat virke och underhölls inte, samtidigt som fordonslasterna successivt ökades. Med 
dagens impregnerade träbroar och bättre underhåll förväntas en betydligt längre livslängd. 
Underhållet inkluderar att hålla träbroarna rena, genom att vid behov sopa bort jord och 
smuts. För mindre broar anses dock inte underhållet lika viktigt, eftersom kostnaden är 
relativt liten för att byta ut broarna mot nya. Underhållet för träfarbanor på skogsbilvägar 
består framförallt av byte av slitplank, vilka slits av kedjor och plogning. Hittills har 
underhållet på de moderna träbroarna handlat om att reparera skador av plogning och hyvling. 
Räcken på några broar har plogats sönder och fått bytas. Kantbalken på några broar med 
grusbeläggning har också plogats sönder och fått bytas. På några av broarna har plogen även 
skadat gummiduken under grusskiktet vid kantbalken, vilket försvårat reparationerna. 
Plogskador är dock inte unikt för träbroar, utan förekommer även på t.ex. broar av betong 
med stålräcken.  
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Broar på skogsbolagens vägar med underhållsbidrag från Vägverket besiktas regelbundet, 
t.ex. var femte år, men på de egna vägarna utför skogsbolagen hittills inte regelbundna 
inspektioner. Broarna kontrolleras när man har vägarna förbi och passerar över dem. 
Inventering och besiktning av broar var femte år har dock påbörjats på vissa ställen.  
 
2.2.1 Sammanställning av fel och brister 
De moderna träbroarna är relativt nya, vilket gör att de inte krävt så mycket underhåll ännu. 
Någon skillnad mellan olika delar av landet har inte kunna upptäckas. Det lokala läget, t.ex. 
med påverkan av vatten eller trafik, har antagligen varit mer avgörande för broarnas 
kondition. 
 
De vanligaste felen och åtgärderna har hittills varit: 
- Räcken vandaliseras, och efter skadegörelse lagas räcken genom att räckesbräder eller 

hela räckessektioner byts ut  
- Räcken och kantbalk plogas sönder, och byts ut 
- Åverkan med graffiti på räcken, de målas eller bättringsmålas  
- Färgen spricker eller flagar, och bättringsmålas 
- Färgen flagnar och/eller bleknar, och ommålning görs 
- Räcken, farbana och ev. brobalkar, som inte är målade, oljas in för att inte spricka  
- Slitplank lossnar, och byts 
- Förband och slitplank skruvas fast 
- Bultar efterdras 
- Förspända plattor efterdras 
- Asfaltbeläggningen får sprickor och/eller blåsor och svettning, och lagas 
 
Det är således de mest utsatt delarna, som räcken och farbanor, som hittills har krävt 
underhållsåtgärder. Bärande balkar, bågar, fackverk och hängkonstruktioner har ännu inte 
erfordrat så många åtgärder. 
 
 
3 Inspektion av träbroar 
 
Om träbroar byggs med väl utformat konstruktivt träskydd, med material och konstruktion 
enligt BRO 2004, kommer de att ha lång livslängd förutsatt att regelbundet underhåll utförs så 
att träkonstruktionen hålls ren och intakt. Vid nybyggnad av en träbro är det viktigt att detaljer 
blir rätt utformade, och att de kontrolleras vid slutbesiktningen. Det gäller speciellt förband 
och inklädnader. Träbroarna bör sedan inspekteras med regelbundna huvudinspektioner var 
6:e år, liksom broar av andra material. 
 
Träbroar inspekteras på liknande sätt som övriga broar, med den skillnaden att mätmetoder 
anpassade till träets egenskaper och funktion används. Träbroar bör därför inspekteras av 
personer med god kännedom om trämaterialet, olika träslag och deras egenskaper, speciellt 
vad gäller fukt. Dessutom bör de känna till impregneringar och ytbehandlingar som används 
för träbroar, samt ha kunskap om träkonstruktioners beständighet och nedbrytningsprocesser. 
De ska också känna till olika typer av träbroar, och deras konstruktiva uppbyggnad och 
funktion, samt ha kunskap om metoder att undersöka trä, och kunna hantera mätutrustning. 
Lämplig kunskap kan erhållas genom t.ex. SP Träteks utbildning om inspektion av träbroar, 
som innehåller både teori och praktik om trä och mätmetoder. 
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3.1 Skadetyper 
Många skadetyper som gäller för andra broar kan förekomma även på träbroar, t.ex. kan det 
finnas brott eller deformationer i konstruktionselement till följd av påkörning, rörelser hos 
fundament eller korrosion på ståldetaljer. Några speciella skadetyper som kan uppträda på 
träbroar beskrivs i det här avsnittet. Det är framförallt träets fuktighet som kan förorsaka 
skador. Fysikalisk påverkan av fukt ger sprickor och avflagningar på träet, och biologisk 
påverkan av mikrobiologiska organismer ger röta.   
 
3.1.1 Fukt och röta 
Om fuktkvoten är över 20 % finns risk för röta. Träets fuktkvot definieras som 
vattenmängden i ett trästycke i förhållande till dess torrvikt. Fuktkvoten anges i % av träets 
torrvikt, vilken definieras som vikten av trä torkat till konstant vikt vid 103°C ±2 °C.  
 
Hittar man fuktkvoter över 20 %, och upp mot 30 %, så bör orsaken utredas. Fuktkvoter 30 % 
och högre är att betrakta som en skada, och det är viktigt att orsaken fastställs, så att den kan 
åtgärdas. Höga fuktkvoter anger att konstruktionen inte fungerar, utan att det kommer in fukt 
som på sikt kan skada träet. Speciellt anslutningar och intäckningar undersöks för att hitta 
orsaken. Känsliga ställen är vid landfästen, underkant av balkar och pelare, samt vid förband 
och upplag. Broplattor är mest utsatta vid kanterna och ändarna. Intäckningar av horisontella 
ytor, bör undersökas om man misstäcker läckage. Skarvar och genomgångar kan vara särskilt 
kritiska ställen.  
 
Fuktkvoten i trä anpassar sig alltid till jämvikt med omgivningens relativa luftfuktighet (RF), 
vilken anger hur mycket vattenånga som finns i luften. Mängden vattenånga som luften kan 
lösa beror på temperaturen, och när luft med en viss temperatur har löst så mycket vattenånga 
den kan, har den uppnått mättnadsånghalten eller 100 % RF. Om luften bara innehåller hälften 
av den möjliga mängden, så är RF 50 %. Sänks temperaturen så ökar den relativa fuktigheten, 
och vid 100 % RF, så börjar fritt vatten att falla ut. 
 
Jämviktsfuktkvoten för trä ökar med ökad temperatur, så att vid en och samma RF ökar 
fuktkvoten med ökad temperatur. Eftersom klimatet ändras under året kommer fuktkvoten i 
en träkonstruktion också att variera. Relativa luftfuktigheten är lägre på sommaren än på 
vintern, medan temperaturen är lägre på vintern än på sommaren. För oskyddade 
utomhuskonstruktioner kan fuktkvoten variera ca 5-10 %, och träkonstruktioner utomhus är 
som regel torrast på sommaren. Fuktkvotens genomsnittliga värde under ett år är ca 14-16 % 
för konstruktioner i klimatklass 2, dvs. för virke utomhus under tak.  

 
Figur 3 Dygnsmedelklimat och teoretisk jämviktsfuktkvot i Stockholm år 1969 [3] 
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Snabba variationer i omgivningens klimat hinner bara påverka fuktkvoten vid träytan, medan 
långsammare variationer som årsvariationer medför att fuktförhållandena på olika djup i träet 
kommer att variera. Eftersom träet fuktas från ytan, påverkas det inre av en grov dimension 
långsammare än det inre av en klen dimension. Fuktkvotsvariationen mellan vinter och 
sommar kan i en grov balk vara ca 10 % vid ytan (t.ex. från 11 % till 21 %), men ca 40 mm in 
i virket är fuktkvoten relativt konstant (13-14 %) [4]. 
 
Vid leverans har limträ fuktkvoten ca 12 % (enligt standard SS 23 27 40 ska fuktkvoten vara 
9-14 % för fuktkvotsklass 12). Konstruktionsvirke och tryckimpregnerat virke har fuktkvoten 
ca 18 % (12-22 % för fuktkvotsklass 18).  
 
En kortvarig förhöjning av fuktkvoten (mindre än 2-3 månader) där träet sen har möjlighet att 
torka, påverkar dock inte virket allvarligt. Om virket är fuktigt, och orsaken undanröjs genom 
att t.ex. fuktbindande grus och skräp avlägsnas, vegetation runt träet röjs bort, eller trävirket 
skyddas med en luftad inklädnad, så får träet möjlighet att torka ut till jämviktsfuktkvot. 
Uttorkningshastigheten beror bland annat på fuktkvotsnivån och temperaturen. Träsubstansen 
i en cellvägg kan bara ta upp vatten till en viss gräns, fibermättnadspunkten, som ligger vid 
fuktkvoten ca 28-30 %. Därefter är den mättad, och tar inte upp mer vatten. Om mera fukt 
tillförs samlas den i cellernas hålrum och kallas fritt vatten. I virke med fuktkvoter över 
fibermättnadspunkten transporteras fukten som kapillär strömning av fritt vatten i cellerna. I 
fiberriktningen sker transporten ca 20 gånger snabbare än i den radiella riktningen. Vid 
fuktkvoter under fibermättnadspunkten sker fukttransporten genom diffusion, vilket är en 
långsam process eftersom vattenmolekylerna måste passera många cellväggar i ångform. 
Fuktförändringarna i virket sker mycket långsamt och ju lägre fuktkvoten är desto 
långsammare sker förändringen. För en 25 mm tjock fuktig bräda tar det ca en vecka att 
anpassa sig till omgivningens fuktnivå, medan det tar ca fyra veckor för en 50 mm tjock 
planka. Fukttransporten i impregnerat virke är ungefär lika som för oimpregnerat virke. 
Ytbehandlat virke torkar långsammare än obehandlat, och uttorkningshastigheten beror också 
av färgens typ och kulör. 
 
För att röta ska kunna bildas krävs svampsporer, fukt, syre, värme och näring (trämaterialet). 
För utomhuskonstruktioner är det fuktinnehållet i träet som kan påverkas, genom att träet i 
konstruktionen hålls tillräckligt torrt. Rötsvampar bryter ned träets uppbyggnad, vilket 
minskar hållfastheten och ger färgförändringar. Röta är en naturlig nedbrytning av träet, och 
ingår som en del av naturens kretslopp. Angreppen fortsätter tills träet är helt nedbrutet, om 
inte åtgärder vidtas för att förhindra detta. Tryckimpregnerat virke innehåller ämnen som 
motverkar röta, och det klarar därför bättre av en fuktig miljö. För en lång livslängd är det 
dock gynnsamt att även tryckimpregnerat virke har låg fuktkvot, eftersom fukten även 
påverkar andra egenskaper hos träet. 
 
3.1.2 Sprickor 
Bedömning av sprickors inverkan på konstruktionens livslängd görs utifrån sprickornas 
storlek och läge, träslag, impregnering, ytbehandling och fuktkvot i virket. Vid inspektionen 
bör större sprickor mätas upp, och mängden sprickor anges. 
 
Orsaken till sprickor i trä och färgskikt är oftast växlingar i fuktighet och temperatur som ger 
betydande rörelser i materialet. Vid torkning av trä avgår först den fria fukten och därefter 
börjar cellväggarna torka. När fibermättnadspunkten underskrids krymper materialet 
proportionellt mot det avgående bundna vattnets volym. Krympningen är dock olika i olika 
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riktningar. I fiberriktningen är krympningen obetydlig, men i tvärriktningen är krympningen 
20-40 gånger större. Eftersom den största krympningen sker tvärs fibrerna, så bildas vanligen 
längsgående sprickor i virket. 
 
Under torkningen avgår fukten först från träytan, som blir torrare än det invändiga träet. 
Grova virkesdimensioner är särskilt utsatta för sprickor när träets tvärdraghållfasthet eller 
tvärtryckhållfasthet överskrids. När en trädetalj torkar från ytan vill träet krympa i de yttre 
delarna. Den inre delen som inte krymper bromsar den yttre krympningen, och det uppstår 
dragspänningar i den yttre delen och tryckspänningar i den inre delen. Vid uppfuktning av 
trädetaljen från ytan kan på samma sätt tryckhållfastheten i ytskiktet eller draghållfastheten i 
det inre överskridas.   
 
Sprickor har en avgörande betydelse för fuktupptagning och fuktnivå i träet. Vatten i 
vätskefas på ytbehandlat trä med sprickor, sugs lätt in i träet vid sprickorna, men torkar inte ut 
lika lätt genom ytbehandlingen. Trävirke med grova genomgående sprickor är därför 
olämpligt målningsunderlag för täckande färg. Mindre sprickor (<1 mm) är normalt inga 
problem för målningen om man har gjort en noggrann grundbehandling, men alltför stora 
sprickor i trävirket kan inte ett färgskikt överbrygga. 
 
Sprickorna har främst betydelse för träets vattenupptagningsförmåga, medan bärförmågan inte 
direkt påverkas på samma sätt. Även mycket djupa sprickor (60-80 % av tvärsnittet) är 
godtagbara ur hållfasthetssynpunkt. Sprucket trä som är utsatt för växlande klimat och 
framförallt nederbörd, kommer att få större fuktkvotsväxlingar än trä utan sprickor. Högre 
fuktkvotsnivå sänker hållfastheten, och fuktkvotsväxlingar ökar krypdeformationen. Högre 
fuktkvot ökar också risken för svampangrepp. Det innebär att även om sprickor inte direkt har 
någon större inverkan på bärförmågan, så kan de påverka fuktkvoten vilken så småningom 
inverkar på hållfasthet och beständighet. 
 
Ytbehandlade, men oskyddade, ytor av limträ är särskilt utsatta för sprickor och 
delamineringar när de exponeras för vatten och sol. Delamineringar är ytsprickor som uppstår 
vid limfogarna, där krympningen är förhindrad genom limningen mellan de enskilda 
trälamellerna. För limträ som är impregnerat medför uppsprickningen ingen omedelbar fara 
för konstruktionens bärförmåga och beständighet, men med tiden kan dess styvhet och 
hållfasthet reduceras. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 4 Delaminering i pelare                               Figur 5 Balk med sprickor och delaminering 

 
En oskyddad konstruktionsdel med mycket sprickor, som i övrigt är oskadad, kan åtgärdas 
med väderskydd, t.ex. en målad panel med luftspalt. Det minskar risken för höga fuktkvoter i 
träet och hindrar ytterligare sprickbildning. Eventuell ökad fuktkvot kommer också att minska 
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med tiden, genom möjligheten till uttorkning när virket inte längre utsätts för direkt 
nederbörd. 
 
3.1.3 Ytbehandling 
Skador på färgskikt kan vara sprickor eller avflagningar. Om ytbehandlingen har sprickor och 
avflagningar är träet inte längre skyddat mot uppfuktning och nedbrytning. Det är av vikt att 
orsaken till skadan fastställs, så att fortsatt skadeutveckling kan förhindras och eventuell 
bättringsmålning utföras på rätt sätt.  
 
Ytbehandlingen ska framförallt skydda träytan mot fuktkvotsändringar och påverkan av 
solljusets UV-strålning. Ytbehandlingen minskar diffusionen från träet, så att fuktkvoten inte 
ändras så mycket att ytan torkar ut och det bildas sprickor. Med tillsatts av pigment till 
ytbehandlingen förhindras ljusets nedbrytning av träytan. Det finns många typer av färger 
med olika egenskaper och mängd pigment. 
 
Sprickor i färgskiktet kan finnas i godtycklig eller i samma riktning. Ligger sprickorna i 
fiberriktningen beror de antagligen på rörelser i det underliggande trämaterialet. Avflagningar 
kan också ha godtycklig eller samma riktning. Större avflagningar beror ofta på att 
vidhäftningen mot underlaget minskats på grund av ökad fuktighet. Med en tät ytbehandling 
på fuktigt virke får man först blåsbildning och sedan vidhäftningsproblem. Det ger så 
småningom avflagning, genom att grundfärgen inte längre fäster mot träet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6 Färgavflagning 

 
3.2 Inspektionens genomförande 
Generell utrustning som är lämplig vid inspektion av träbroar är ficklampa, vinkelspegel, 
skiftnyckel, hammare, kniv eller syl, skjutmått, måttband och bladmått. Lämplig utrustning att 
ta med är även en luftfuktighetsmätare med termometer, eller separat termometer, samt 
kamera/videokamera för att exempelvis dokumentera synliga fukt- eller mögelangrepp.  
 
Visuell inspektion bör utföras systematiskt vid förband, anslutningar och ändträ för balkar, 
bågar, plattor m.m. Speciellt fukt, röta, sprickor, ytbehandlingar och intäckningar 
kontrolleras. Landfästen, bultförband och andra förbindningar kontrolleras att de sitter fast 
och fungerar. 
 
Eventuell fuktmätning utförs med resistiva mätare och/eller dielektriska mätare. Vid mätning 
med resistiva mätare slås stiften in i virket på ett representativt ställe, och man bör undvika 
kvistar, kådrika områden, röta, sprickor och snedfibrighet. En mätning görs nära träytan, samt 
ytterligare en eller flera längre in i virket för att kontrollera fuktutbredningen inuti 
trämaterialet.  
 
Fuktkvot kontrolleras alltid på trädelar som täcks av t.ex. vegetation eller grus. Fuktmätning 
bör också utföras om man misstänker förhöjda fuktkvoter, vilket kan visa sig som t.ex. 
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sprickor, svällning i virket som kan ge krossade träfibrer vid skruvar, missfärgningar eller 
färgavflagningar.  
 
 
4 Mätningar och provningar 
 
Icke-förstörande mätmetoder gör det möjligt att bestämma konstruktionsdelars kondition utan 
att några ingrepp görs i dem, och de påverkar därför inte konstruktionens framtida kvalitet. 
Flera av de undersökningsmetoder som används för trä kan anses som i stort sett icke-
förstörande, då de endast efterlämnar små hål i ytan efter elektroder eller andra mätsonder 
som sticks eller borras in. De förstörande metoderna däremot innebär att man borrar eller på 
annat sätt avlägsnar delar av träet för att undersöka konstruktionen. Mindre hål påverkar 
hållfastheten obetydligt, men de skadar ytan och efter mätningar bör de tätas, så att fukt inte 
kan komma in och skada virket. 
 
Visuell inspektion är den enklaste icke-förstörande metoden och bör alltid vara första steget 
vid undersökningen av en bro. Visuellt kan t.ex. utvändiga skador, röta, krossade fibrer vid 
upplag och sprickor upptäckas. Nackdelarna är att metoden beror av inspektörens vana och 
kunskap, samt att endast de utvändiga ytorna kan bedömas. Resultatet är också kvalitativt, 
snarare än kvantitativt.  
 
4.1 Fuktmätning 
Träets fuktkvot kan mätas med olika metoder bl.a. torrviktsmetoden, resistansmätning, 
kapacitansmätning, mikrovågsmetoden, IR-mätning, gammastrålningsmetoden, NMR-
metoden. Den mest exakta är torrviktsmetoden. Vid fältmätningar används lämpligen 
bärbara resistans- eller dielektriska mätare, vilka mäter fuktkvoten indirekt genom att träets 
elektriska egenskaper bestäms. De indirekta metoderna är inte exakta, och den uppmätta 
fuktkvoten har ca ±2 % spridning i förhållande till torrviktsmetoden vid 18 % 
medelfuktkvot. 
 
4.1.1 Torrviktsmetoden 
Torrviktsmetoden är en förstörande metod. Den är normalt noggrann, men rätt komplicerad 
och tidskrävande. Arbetsgången är att ta ut en provbit, väga den och sedan torka den, och 
därefter väga igen. Sedan beräknas fuktkvoten som: 
u (%) = 100 x (vikt innan torkning - vikt efter torkning)/vikt efter torkning 
 
Utrustning som krävs för metoden är ett verktyg för provuttagning t.ex. en tappborr eller 
tillväxtborr, provrör eller burk för provförvaring, våg med upplösningen 1 tusendel av provets 
vikt och en ugn med konstant temperatur 103 ±2 °C.  
 
Metoden fungerar inom hela området 0-150 %. Felkällor vid mätningen kan vara fuktavgång- 
eller upptagning under hanteringen av provbitarna, noggrannheten på vågen, torktiderna för 
träet, eventuella extraktivämnen som avgår under torkningen. För att minimera felen bör 
kådrika områden, kvistar, samt andra störningar t.ex. tjurved undvikas. Om det inte är möjligt 
att väga provkropparna direkt, ska de placeras i diffusionstäta behållare under transport till 
våg. Efter torkning bör provkropparna vägas direkt, utan kylning. Vid uttag av prover med 
tillväxtborr bör man vara särskilt uppmärksam på att borrningen och lagringen kan påverka 
proverna, eftersom provernas ringa storlek gör dem extra känsliga och kan ge stora variationer 
i mätvärdena [5].  
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4.1.2 Resistansmätare 
Resistansmätaren är den vanligaste mätaren inom träindustrin för att bestämma träets 
fuktkvot, och den är väl anpassad för fältmätningar. Metoden är snabb, enkel och relativt 
noggrann. Den är så gott som oförstörande, endast små hål bildas efter mätstiften. Vid 
resistansmätning sticks eller slås elektroder in i träet, varefter en elektrisk ström skickas 
genom träet från den ena elektroden till den andra. Den elektriska resistansen mäts, och 
indirekt erhålls ett värde på fuktkvoten, eftersom träets elektriska resistans är fuktberoende.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7 Resistans för gran och furu [3] 

 
Metoden är användbar för fuktkvoter från ca 7 % till ca 28 %. I trä med fuktkvot under 7 %, 
är resistansen så hög att mätningen blir osäker. Då kan torrviktsmetoden användas, men så 
låga fuktkvoter är i regel inte aktuella för utomhuskonstruktioner av trä. Vid fuktkvoter över 
fibermättnadspunkten - ca 28 % och däröver - är resistansen så låg, att träfuktkvoten inte kan 
mätas. 
 
Den elektriska resistansen är, förutom av fuktkvoten, beroende av träslag och träets 
temperatur. Moderna mätare har inställningar för olika träslag och temperaturer så att den 
verkliga fuktkvoten kan avläsas direkt på en display. Motståndsmätarnas elektroder kan vara 
korta oisolerade nålar, som pressas in i träytan. Sådana elektroder är dock inte lämpade för 
broinspektion, eftersom det endast är träets högsta fuktkvot som mäts, då elektroderna inte är 
isolerade. Med isolerade elektroder, som är monterade på en hammare, kan man mäta 
fuktkvoten på ett bestämt djup, ned till ca 25-40 mm. Vid behov kan 100 mm långa elektroder 
användas. Med isolerade elektroder kan fuktkvoten bestämmas på olika djup, eftersom den 
mäts mellan de oisolerade spetsarna på elektroderna. 

                
Figur 8 Resistansmätare   Figur 9 Mätning med resistansmätare 

 

Gran 

Furu 
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Vid inspektion är en traditionell hammarelektrod det lämpligaste. Den har god noggrannhet 
och kan ge information om fuktkförhållandena på olika djup i träet. Utrustningen som behövs 
är en temperaturgivare, hammarelektrod och olika stiftlängder.  Arbetsgången vid 
resistansmätningen är att man bestämmer träslag och mäter temperaturen och ställer in 
instrumentet därefter, slår in mätstiften och läser av instrumentet. Felkällor för metoden kan 
vara temperaturinställningen, träslagsbedömningen, densiteten, stiftens isolering och 
impregneringsmedel. Virke behandlat med impregneringsmedel med salter ger något för höga 
värden med elektriska fuktkvotsmätare, ca 2-4 % beroende på medel och koncentration [3]. 
För gran och furu blir felen obetydliga om man slår in stiften längs eller tvärs fibrerna, men 
för andra träslag kan felen vid mätning tvärs fibrerna uppgå till 2 %.  
 
 
4.1.3 Dielektriska mätare  
Dielektriska mätare är användbara vid fältmätning. De kan komplettera resistiva stiftmätare 
på svåråtkomliga ställen, och om man vill ha en snabb bedömning av fukttillståndet. 
Mätningen är dock betydligt osäkrare än den resistiva fuktkvotsmätningen, så den ger bara en 
indikation på hur fuktigt det är. Dielektriska mätare kallas också fuktindikatorer, eftersom de 
inte är lika noggranna som motståndsmätare. Mätarna visar fuktkvoten i träet, när en elektrod 
hålls emot en träyta. Elektroden kan vara formad som en platta, bygel eller kula. 
Träfuktkvoten bestäms efter träets elektriska kapacitans i ett fält under elektroden, och 
utnyttjar sambandet mellan virkets fuktkvot och kapacitans.  
 
Fördelen med denna mätare är att den är helt icke-förstörande, eftersom inga hål görs i 
träytan, och att den är snabb genom möjligheten att ”skanna” stora träytor för att avslöja 
eventuellt fuktiga områden. En nackdel med instrumentet är att i närheten av förband med 
inslitsade stålplåtar kan mätarna även reagera på plåtarna. Mätningen kan även påverkas av 
spännstänger och elkablar. Mätvärdena kan dessutom påverkas av virkets densitet, 
fiberriktningen och temperaturen. 
 
Indikatorsonden kan sitta på ett skaft som gör att man når långt och slipper stå på stege eller 
krypa på knä. På några minuter kan en större yta avsökas systematiskt, upp till några meters 
räckvidd. En del instrument kan visa fuktnivån på en skala med lysdioder med olika färger för 
olika riskmarkering, och med ljudsignaler för en effektiv undersökning. Beroende på 
elektrodens utformning, material och fuktintensitet kan instrumenten känna av fukten på ett 
djup ca 5-70 mm, vanligen ned till 25 mm. 
 

  
Figur 10 Fuktskanning under bro                                Figur 11 Fuktindikator  
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4.2 Densitetsmätning 
Genom att bestämma träets densitet kan man bedöma utbredningen av eventuella rötskador. 
Vid rötskador nedbryts träet av rötsvampar genom en kemisk process, där träet utsätts för 
enzymer och oxidanter som bildas av svamparna. Vid nedbrytningen tappar träet i vikt. Det 
finns flera typer av rötsvampar. Brunröta och softrot bryter ned kolhydraterna i cellväggarna, 
vilka utgör ca 70 % av trästrukturen. Vitröta attackerar hela cellväggen, och upp till 97 % av 
cellväggen bryts ned. I ett begynnande stadium tränger rötsvampar in och koloniserar träet, 
och enzymer frigörs, men skador kan inte ses i träet. Rötan ger ingen viktminskning, men kan 
dock minska hållfasthet och styvhet något. Sedan sätter enzymer och oxidanter igång att bryta 
ned cellväggarna, och träet börjar ändra färg och struktur. Vid 10 % viktminskning kan de 
mekaniska egenskaperna reduceras med upp till 80 % och träet förlorar en stor del av sin 
hållfasthet. Därefter uppvisar träet tydlig färg- och strukturförändring, och så småningom 
förlorar det hela sin bärförmåga.  
 
Med enkla verktyg och metoder kan man få en viss uppfattning av rötskador. Rötangreppen 
kan utvecklas från ytan och inåt i träet, eller utvecklas inuti träet. Rötangrepp på träytan kan 
undersökas med kniv eller syl, vars spets sticks snett ned i ytan några mm, och fibrerna bryts 
upp. Om fibrerna håller, eller om ytan bryts i långa fibrer, är den intakt. Om träfibrerna bryts 
med ett kort brott är ytan skadad av röta. Efter undersökningen ska ytan återställas. 
 
Invändig röta är svårare att undersöka, men kan eventuellt lokaliseras med hammare som slås 
mot konstruktionsdelen. Invändig röta avslöjas av en ihålig klang från träet. Det är en icke-
förstörande metod, som för en tränad person kan ge en snabb ”skanning” av en 
konstruktionsdel. Där det finns indikationer på röta, genom t.ex. ihålig klang, kan det inre av 
en konstruktion utforskas mer noggrant med hjälp av tillväxtborr. Uttagna borrprov kan 
undersökas visuellt och vägas, samt fuktbestämmas med torrviktsmetoden. Provet kan också 
analyseras ytterligare på laboratorium för bestämning av vilka organismer som eventuellt har 
skadat träet. Fördelen med metoden är att man kan få en noggrann kontroll av virket. 
Nackdelen är att borrningen är en förstörande metod eftersom den lämnar efter sig ett ca 10 
mm hål, samt att information endast erhålls för de enskilda borrpunkterna. Hålet bör förslutas 
med t.ex. en inlimmad plugg och tätningsmassa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12 Ytröta undersöks med syl Figur 13 Tillväxtborr och uttaget borrprov 

 
 
4.2.1 Pilodyn  
Pilodyn är ett instrument för fältmätning på trä, som gör det möjligt att uppskatta 
utbredningen av röta vid ytan. Den kan vara ett komplement till undersökningar med kniv 
eller syl, och ger ett mätvärde för hur långt rötan har trängt in i träet och reducerar tvärsnittet. 
Fördelen med Pilodyn är en enkel, i det närmaste icke-förstörande mätning, som bara 
efterlämnar ett ca 3 mm stort hål. Nackdelarna är att endast röta vid ytan kan undersökas, och 
att information bara erhålls för utvalda mätpunkter, samt att resultatet kan vara svårt att tolka. 
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Figur 14 Pilodyn  Figur 15 Mätning med Pilodyn 

 
Pilodyn utvecklades ursprungligen för att hitta röta i ledningsstolpar. Stolparnas hållfasthet 
påverkas främst av rötskador som uppträder vid eller strax under markytan. Vid mätning med 
Pilodyn på stolpar lokaliseras först det mjukaste området med en kniv eller syl. Där placeras 
den första mätningen med Pilodyn. Sedan görs ytterligare två mätningar längs omkretsen, och 
medelvärdet tas av de tre mätningarna. Med mätningar av rötans utbredning kan man 
bestämma hur stor hållfasthetsförlust som rötan medfört. Enligt ett exempel från Pilodyn-
mätning [6] på en stolpe med diametern 250 mm blev resultatet 29 mm inträngningsdjup, 
vilket motsvarade 20 mm röta, dvs. diametern för friskt trä var bara 210 mm. 
 
Pilodyn används också som en snabb fältmetod för att mäta densiteten i växande träd [7]. Vid 
mätningen barkas trädet vid mätpunkterna innan mätningar görs. Skadan på trädet är så liten 
att metoden anses icke-förstörande. Låga temperaturer påverkar mätningarna, speciellt mellan 
0 och -10 grader, då fuktkvotens inverkan också beror på andelen fruset vatten i träden. Ingen 
temperaturpåverkan förekommer mellan 0 och +15 grader. Pilodyn har även testats för att 
bestämma utbredningen av röta på gamla, vattendränkta träskepp. En viss modifiering av 
instrumentet krävdes då för att det skulle fungera bra under vatten.  
 
Pilodyn är ett instrument där en fjäder skjuter ett stålstift (Ø 2,0 - 2,5 mm) in i träet. Mätning 
med Pilodyn är enkel. Mätning utförs genom att den laddade Pilodyn trycks mot 
provobjektets yta, så att skalan, som visar inträngningsdjupet 0-40 mm, är synlig. Med ett 
tryck mot utlösarpluggen drivs slagstiftet in i träet. Stiftets inträngning kan avläsas direkt på 
instrumentet. Den beror på träets densitet och kvalitet, och ju mer röta vid ytan desto större är 
stiftets inträngning. Instrumentet mäter träets hållfasthet vid snabb belastning, genom att 
brottytan (längden) längs stiftet bestäms för en viss konstant energi. Pilodyn finns i olika 
storlekar, men oftast används 6 J.  
 
Fuktkvoten inverkar på Pilodyns inträngningsdjup, eftersom fuktkvoter under 30 % 
(fibermättnad) påverkar träets hållfasthetsegenskaper. Mätningar med Pilodyn [8] på trä av 
Douglas–fir kärnved med fuktkvoter 6-18 % och densitet 400-500 kg/m3 visade att 
inträngningsdjupet ökade från ca 7 till 14 mm, dvs. ungefär 1 mm för varje 4,5 % ökning av 
fuktkvoten, vid fuktkvoter upp till 30 %. Fuktgradienter kan finnas vid träytan, och 
fuktkvoten mättes därför på djupet ca 12,5 mm från ytan. 
 
För att undersöka vilka mätvärden med Pilodyn som kan förväntas för friskt virke av svensk 
furu och gran, utfördes inom detta projekt några mätningar med Pilodyn i laboratorium. Fem 
plankor av vardera furu och gran av hyvlat virke i kvalitet K24 undersöktes. Mätningarna 
gjordes i vinkel 90 grader mot ytan, vid fuktkvoterna ca 12,5 % och ca 24 %. Medeldensiteten 
för varje planka bestämdes för bitar från plankans ändar. Den var ca 540 kg/m3 för 
furuplankorna och ca 450 kg/m3 för granplankorna.  
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Mätningar genomfördes även på fem furuplankor med målade och omålade delar med 
fuktkvoten ca 15 %. Målningen utfördes med ett grundvarv och två varv med oljefärg. Ingen 
skillnad uppmättes mellan målad och omålad furu.  
 
Det var ingen större skillnad mellan inträngningen i furu och gran, däremot erhölls en 
minskning vid ökad densitet och en ökning vid ökad fuktkvot (se tabell 1 och figur 15). 
Variationen i mätvärdena var dock relativt stor, vilket beror på mätriktning i förhållande till 
årsringarna, samt på mätläge i förhållande till kvistar. I runda stolpar mäter man alltid i radiell 
riktning, dvs. alltid tvärs årsringarna, och inträngningen får mindre variation. Sågade plankor 
har, till skillnad från runda trästolpar, ytorna i varierande riktningar i förhållande till 
årsringarna. I tangentiell riktning, dvs. längs årsringarna, påverkas inträngningsdjupet även av 
om mätningen görs i vår- eller sommarved. I den tangentiella riktningen är därför spridningen 
i mätvärdena störst. Mätvärdena påverkas också av kvistar, som är betydligt hårdare än övrigt 
virke. Mitt i kvistar uppmättes inträngningsdjup 5-6 mm. Även i närheten av kvistar blev 
inträngningsdjupen små, eftersom kvistarna även påverkar virkets struktur runt kvistarna. 
 
Mätning på träbroar görs lämpligen på ett ställe utan synliga kvistar, skador, sprickor osv., 
eftersom inträngningsdjupet beror bl.a. av träfibrernas typ, längd och densitet. Det kan också 
vara lämpligt att göra 2-3 mätningar intill varandra, eftersom inträngningen kan variera flera 
mm inom ett litet område. Fuktkvoten mäts vid varje mätpunkt på djupet ca 5 mm och 20 
mm. Tabell 1och figur 15 ger anvisningar om vilken inträngning som kan förväntas i friskt 
virke, och högre mätvärden kan bero på att ytröta förekommer. Resultatet av mätningar kan 
dock vara svårt att tolka eftersom variationen kan vara stor inom små ytor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 16 Provbit gran                   Figur 17 Tvärsnitt med mätriktningar 

 
 
Tabell 1 Uppmätta inträngningsdjup för Pilodyn i friskt virke 

Träslag/fuktkvot Medelvärde 
(mm) 

Max-värde 
(mm) 

Min-värde 
(mm) 

Furu/12,5 % 12,0 16,0 8,0 
Gran/12,5 % 13,0 17,5 8,5 
Furu/24 % 16,5 22,5 12,0 
Gran/24 % 16,6 22,0 12,5 
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Figur 18 Pilodyns inträngning i fem plankor av friskt virke av furu- resp. gran vid olika fuktkvot. 
(Densitet är medeldensitet för varje planka, och inträngningen är medelvärdet av mätningar på 
fyra sidor i fem punkter på varje planka) 

 
 
4.2.2 Resistograf 
Resistografen är ett instrument, som kan användas för att hitta invändig röta och andra 
defekter inuti växande träd och i träkonstruktioner. Den kan vara ett alternativ till tillväxtborr 
eftersom den lämnar ett mindre hål i träet, men resultatet kan vara svårare att tolka. 
Instrumentet mäter motståndet mot en borr som förs in i träet med jämn hastighet med hjälp 
av en elektrisk motor. Borrmotståndet mäts som kraften som krävs för att borren ska tränga 
igenom materialet. Genom att plotta borrmotståndet mot borrens inträngningsdjup, erhålls en 
kurva som kan användas för att utvärdera virkets kondition, och identifiera olika stadier av 
nedbrytning. Borrmotståndet beror av träets mekaniska egenskaper, speciellt densiteten. 
Skador som sprickor, röta och håligheter, samt ibland årsringar, kan undersökas. Man får en 
mycket detaljerad borrprofil, som med erforderlig kunskap kan överföras till utbredning av 
röta samt typ av röta, genom att borrprofilerna motsvarar träets densitet. Resistografen 
används även för att hitta termiter inuti väggar, genom att finna håligheterna inuti träet som 
termiterna orsakar.  
 
Resistografen använder en 3 mm borrspets och ett 1,5 mm böjligt borrskaft, som pressar sig in 
mellan fibrerna och gör mycket liten skada. Borrskaftet är smalare än borren, så att 
motståndet mot skaftet minimeras. Vid varje mätning erhålls diagram med information som 
visar om träet är friskt, rötskadat (lägre densitet) eller har håligheter (nollvärde i diagrammet).  
 
Frank Rinn utvecklade Resistografen och började prova den i fält 1988, och 1992 kom den ut 
på marknaden. Instrumentet tillverkas av Rinntech i Heidelberg, samt av IML i Wiesloch. 
Resistografen finns i ett antal varianter, med både mekanisk och elektronisk avläsning med 
olika grad av precision för olika användningsområden. Resistografen är ett relativt nytt 
instrument och forskning och utveckling pågår fortfarande.  
 
Den senaste Resistografen från Rinntech anges vara lättare, snabbare och enklare att använda 
än tidigare modeller. Den har borrdjup 45 cm upp till 100 cm, och låg vikt. Den kräver inga 
förinställningar för hastighet m.m., och har ett kraftfullt batteri, automatisk utskrift av 
diagram, intern lagring av data, dataminne som kan föras över till dator, datorprogram för 
analys och utbyte med andra program.  
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Figur 19 Resistograf från Rinntech [9] 

 
IML har Resistografer i olika varianter för olika ändamål, med eller utan elektronisk enhet. En 
variant används för termitinspektioner, andra varianter används för inspektion av träd, och 
ytterligare andra med 45-graders-adapter används för inspektion av trästolpar. Borrdjupet 
skiljer de olika modellerna åt, från ca 14 cm till ca 49 cm.  
 
 
 
 
 
 
 
                
Figur 20 Resistograf från IML [10] 

 
Vid mätning anges om det är barrträ eller andra mjukare träslag, eller hårt lövträ som ek. 
Borrhastigheten kan också ställas in. Den snabba hastigheten ger snabb mätning, men vissa 
detaljer kan missas. Den är framförallt användbar vid sökning efter håligheter inuti träet. Med 
långsammare hastighet är det lättare att se interna sprickor och årsringar. 
 
Vid undersökning av träd riktas mätinstrumentet in mot kärnan, annars kan borren välja en 
längre väg vid de inre årsringarna. Mätresultatet kan då tolkas fel, som områden med lägre 
densitet. Vid mätningen ser man först förändringen vid barken, vilken märks genom en topp 
följt av ett område med lägre motstånd. Sedan ökar grafen, på grund av ökad friktion, och 
man kan upptäcka årsringar, reaktionsved eller sprickor. Reaktionsved visar sig som en topp 
på grafen, och kan ibland följas av oregelbundna värden eller lägre värden, vilket betyder 
antingen rötskadat virke eller håligheter. Sprickor visar sig genom ett plötsligt fall i grafen, 
följt av stigande värden. Hål visar sig genom att motståndet minskas betydligt under en viss 
sträcka. Rötskadat trä visar mer oregelbundna, låga värden. 
 
Fördelen med Resistografen är att den gör liten skada på träet. Ett litet hål 1,5-3 mm blir kvar 
efter testet, men hålet är dock så litet att det har obetydlig inverkan på hållfastheten, och om 
det tätas inte heller påverkar träets nedbrytning. Den är relativt enkel att använda och ger ett 
snabbt resultat för hur det ser ut inuti träet. Mätningarna har hög precision och hög 
upplösning, och dataprogram för utvärdering finns utvecklade, så att data kan laddas ned och 
analyseras.  
 
Nackdelen är att det kan finnas data som är svåra att tolka. Friktion vid borren kan i vissa fall 
visa på högre densitet än vad det egentligen är. Det krävs därför erfarenhet för att tolka data, 
och användare rekommenderas att bygga upp sin egen databank med ”vanliga” värden för 
olika träslag, för att kunna utvärdera resultaten. Borrstålen slits vid användning och bör bytas 
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regelbundet annars kan upplösningen på mätdata påverkas. Metoden ger en lokal bestämning 
av densiteten, och bör kombineras med andra bedömningsmetoder.  
 
 
4.3 Övriga mätningar  
 
4.3.1 Ytbehandling 
Det finns enkla, handhållna färgskiktstjockleksmätare som passar även för trä. Traditionellt 
har man använt borr och lupp, för att manuellt mäta tjockleken på färgskikten på trä, men den 
metoden är svår att använda i fält. Tjockleken på färgskikt kan framförallt vara av intresse att 
mäta vid tillverkning eller ommålning, eller om man misstänker att orsaken till skador beror 
på felaktig färgtjocklek. 
 
Mätinstrumentet använder ultraljud för att mäta färgtjockleken på olika underlag. 
Instrumentets fördelar är att det är enkelt att använda, snabbt och relativt billigt. Nackdelar är 
att det bara mäter ett lager eller totala färgtjockleken, och att tjockleken måste vara mindre än 
1 mm. Det är viktigt med god anslutning till ytan. Vatten är ett bra medel för släta ytor, och 
för ojämna ytor kan en gel användas, som fyller ut ojämnheterna mellan mätsonden och 
färgytan, så att instrumentet mäter från högsta ytan i färgskiktet och ned till underlaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 21 Färgskiktsmätare för trä              Figur 22 Borr och lupp för färgskiktsmätning 

 
Träbroar sammanfogas med förband med olika typer av ståldetaljer och skruvar, som ska vara 
korrosionsskyddade med varmförzinkning. För kontroll av zinkskiktets tjocklek finns också 
enkla instrument, som kan avläsas direkt. 
 

 

 

 

 

 

 
Figur 23 Instrument för mätning av zinkskikt på stål 
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4.3.2 Spännkrafter 
Förspända broplattors spännkrafter i stagen kan undersökas med en domkraft. Avläsning sker 
med en lastcell och mätinstrument, alternativt direkt på domkraftens manometer. Utrustningen 
består även av ett stålok för att få anslutning till staget och mothåll för domkraften. 
 
Spännkrafterna minskar i regel med tiden, på grund av deformation och krypning i materialet. 
Den största minskningen sker oftast alldeles efter montage av bron. Minsta tillåtna kraft bör 
anges i konstruktionshandlingarna utifrån brons dimensionering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 24 Domkraft och lastcell monterade             Figur 25 Hydraulik och mätinstrument 

 
 
4.4 Speciella mätningar 
 
Icke-förstörande metoder är önskvärda för att bestämma konstruktionsdelars kondition utan 
att påverka deras egenskaper, och framförallt metoder som kan används för att hitta röta eller 
andra defekter i bärande delar. Det pågår utvecklingsprojekt i olika länder för att hitta 
effektiva och användbara instrument och metoder för träkomponenter, och de baseras bl.a. på 
ljudvågor, ultraljud, radiografi eller mikrovågor. Här beskrivs några metoder som kan vara 
användbara vid särskilda undersökningar [11]. 
 
4.4.1 Ljudvågor 
Ljudvågor genereras vid stötvågsmetoden av ett slag mot träytan, och vågen sprids med 
ljudets hastighet i materialet och reflekteras från externa ytor, interna sprickor och gränsskikt 
mellan material. Stötvågens amplitud och frekvens registreras vid den motsatta sidan. Det 
enklaste är att mäta ljudets hastighet på en viss sträcka, och med kännedom om 
trädimensionerna ta reda på var lokal röta finns. Ljudvågorna transporteras långsammare 
genom röta än genom friskt trä, eftersom tryckvågen dämpas snabbare i röta. Friskt trä ger 
även högre frekvenser än rötskadat trä. Mätning kan användas för att bestämma E-modulen 
för bärande delar. Genom att mäta tiden över en viss längd får man hastigheten för 
tryckvågen, och den dynamiska E-modulen kan beräknas och olika hållfasthetsegenskaper 
bestämmas statistiskt. 
 
I USA har man testat att använda ljudvågor för att bestämma elasticitetsmodulen i fält för 
lameller i ett förspänt träbrodäck [12]. Dessutom skulle man undersöka om E-modulen 
påverkades av hopspänningskraften. Först bestämdes E-modulen för 40 av 300 plankor, och 
sedan konstruerades flera brodäck av plankorna. Flera typer av instrument användes för att 
mäta E-modulen för de enskilda plankorna innan de spändes ihop och sedan vid full 
tvärspänning. En interaktion mellan plankorna i brodäcket uppmättes för ljudvågorna. Det 
påverkade framförallt energiförlusten hos vågen, och signalen vid mottagaren hade lägre 
amplitud för brodäcket än för de enskilda plankorna. Slutsatserna var att vanliga 



 26

kommersiella tryckvågsmätare kan ge något för låga värden på E-modulen, att förspänningen 
hade liten inverkan på de uppmätta värdena, och att hela brodäckets E-modul stämde med E-
modulen för de enskilda plankorna  
 
4.4.2 Ultraljud 
Ultraljud innebär att ljudvågor med hög frekvens ovanför det hörbara ljudet (f>20 kHz) 
används. Ultraljudstekniken fungerar utmärkt i massivt trä. Mätningen kan göras både på ekot 
och på den transmitterade ljudvågen. Ultraljudsvågor som passerar genom en provkropp 
reflekteras, absorberas eller sprids när det träffar olika skikt eller strukturer i kroppen. 
Ultraljud används inom sågverksindustrin framförallt vid produktkontroller för att upptäcka 
hållfasthetsnedsättnade detaljer, t.ex. kvistar, snedfibrighet och röta. Problem med 
ultraljudsmätning på trädelar har varit kontakten mellan sändare och träyta, begränsningen till 
vissa dimensioner på grund av trämaterialets dämpning, och möjligheten att komma åt 
motstående sidor för att placera sändare och mottagare. Särskilt tvärs fibrerna dämpas 
ultraljudet snabbt, och därför är metoden mest användbar för mindre dimensioner. Kravet att 
man ska komma åt motstående sida har på senare tid minskat. 
 
I USA testades ultraljudsmätning på två stora kreosotimpregnerade balkar, med tvärsnittsmått 
20-21 cm bredd och 25-35 cm höjd, från utbytt virke från en gammal järnvägsbro [13]. 
Mätningarna utfördes i punkter över hela brobalkarna för att lokalisera och bedöma eventuell 
röta. Den ena balken var enligt en visuell inspektion ganska oförstörd. Det fanns spikhål i 
träet, och därmed områden där röta bedömdes kunna finnas. Den andra balken var en tydligt 
rötpåverkad brobalk. Omfattande röta fanns i ena änden. Balkarna mättes med ultraljud tvärs 
fibrerna, och undersöktes sedan fysiskt efter sönderdelning.  
 
Högfrekvent ultraljud passerar snabbt genom trä, och därför krävdes för de stora träbalkarna 
sändare i det lägre ultraljudsområdet. Sändare med en toppfrekvens på 40 kHz användes, och 
ultraljuds-sändare/mottagare var en laboratorieutrustning. Mängden energi som förs in i 
materialet beror på kopplingen till sändaren. Systemet anpassades till råsågade träytor. En 
tunn elastisk skiva som formade sig efter träet, med ett tunt lager silikongel mellan 
membranet och ultraljudssändaren, användes för effektiv överföring av ljudet till träet. Med 
datorprogram gjordes kontur- och gradientplottar i färg för balkarna. Virket visade sig vara 
friskt i den ena balken, utom vid spikhålen och vid ändarna. Vid spikhålen indikerade långa 
tider att det fanns tidig röta, och kreosoten vid hålen antogs ha förhindrat att allvarlig röta 
hade utvecklats i området. Den andra balken hade röta i den nedre tredjedelen vid den ena 
änden.  
 
Man kom fram till två viktiga signalparametrar som kan användas för att hitta röta, nämligen 
våghastighet för moderat till kraftig röta, och relativ vågdämpning för begynnande till kraftig 
röta. Begynnande röta undersöktes speciellt för att finna metoder att upptäcka röta i ett tidigt 
stadium. Man kom fram till att våghastigheten är en bra parameter för att identifiera och 
kvantifiera moderat till allvarlig röta, men dålig för begynnande och tidig röta. Inverterade 
våghastigheten (µsec/ft) ökade till nästan det dubbla för moderat röta, men mindre än 5 % för 
begynnande eller tidig röta. Topp-spänningen är användbar för att mäta tidiga stadier av röta. 
Denna amplitudparameter minskade med 90 % för tidig eller moderat röta och upp till 70 % i 
begynnande röta. Ultraljudets topp-frekvens är en användbar för att indikera närvaro av röta, 
men är osäker när det gäller att bestämma graden av röta. 20-50 % minskad topp-frekvens 
indikerar att röta finns. 
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4.4.3 Röntgen 
Radiografi (röntgenfotografering) utförs med en sändare på ena sidan och en mottagare (med 
t.ex. film) på andra sidan av det element som ska undersökas. På filmen erhålls en 
tvådimensionell bild av hur mycket strålning som kommer igenom trämaterialet. 
Datortomografering är en mer avancerad metod, vilken kan ge tredimensionella bilder av den 
interna strukturen utifrån ett antal bilder. Vid tester i USA [11] har röntgen- och gammastrålar 
provats. För inspektioner i fält är utrustningen problematisk, vad gäller flyttbarhet och 
åtkomstmöjligheter. Konventionell radiografi kräver tillgång till båda sidorna av en trädel, 
men det har också utvecklats utrustning som endast kräver åtkomst till ena sidan.  
 
4.4.4 Mikrovågor  
Mikrovågor är elektromagnetiska vågor med frekvensen 300 MHz till 300 GHz som sänds ut 
från en sändare. Antingen används en mottagare för mätning tvärs materialet eller sändaren 
används även som mottagare för reflekterade vågor. Inspektion med mikrovågor har använts 
för att bestämma densitet, fuktinnehåll och fibervinkel vid automatiska sorteringssystem för 
virke, samt för att finna lokal röta i växande träd. Vågorna är känsliga för fukt, och man antar 
att de kan användas för detektering av lokal röta i åldrande trä.  
 
 
5 Underhåll 
 
Ett regelbundet underhåll av träbroarna har betydelse för livslängden. Det är viktigt att 
säkerställa att trävirket hålls torrt, och att fukt har möjlighet att torka ut efter uppfuktning. 
Träkonstruktionen, beläggningen och fundamenten ska vara rena från löv, skräp och grus som 
binder fukt. Dessutom ska det inte finnas växtlighet i kontakt med bron. Anslutningen mot 
landfäste ska vara tät med avseende på vattenavrinning. Det är viktigt att 
övergångskonstruktionen fungerar, så att trävirket hålls torrt. Målade ytor ska bättringsmålas 
eller målas om vid behov. Ommålningsintervallen beror bl.a. på färgtyp, brotyp och brons 
läge, samt om estetiska krav är viktiga. Omålade ytor bör inoljas regelbundet. 
 
 
5.1 Ytbehandling 
Yttre påverkan varierar kraftigt mellan inland och kust, samt mellan olika väderstreck 
Underhållsbehovet för olika ytbehandlingssystem varierar lika mycket som klimatet varierar. 
Hållbarheten för en rätt utförd täckmålad träpanel är ofta omkring 10 år, men ibland betydligt 
kortare eller längre. Under denna period kommer färgskiktet gradvis att försämras, och man 
bör regelbundet se över målade ytor för att upptäcka eventuell missfärgning, blåsbildning och 
sprickbildning. 
 
Underhållsmålning av träytor kan i regel göras på det befintliga färgskiktet, förutsatt att det 
har god vidhäftning mot träunderlaget, och inga avflagningar eller synliga sprickor 
förekommer. Vid alltför tjocka och krackelerade färgskikt, d.v.s. efter ett antal 
underhållsmålningar, bör man ta bort färgskiktet helt. Det befintliga färgskiktet kan vara 
slitet, men inte helt nedslitet, för att utgöra underlag för övermålning. Löst sittande färg ska 
avlägsnas genom manuell skrapning och stålborstning. Smuts och andra föroreningar bör 
avlägsnas innan målningen, och trävirket kontrolleras med hänsyn till sprickor, 
deformationer, angrepp av missfärgande svamp och/eller rötsvamp. Lösa och skadade 
träfibrer avlägsnas genom stålborstning och avslipning. Kanterna på kvarsittande färgskikt 
bör slipas så att övergången mellan färgskikt och trä blir jämn. Blottlagda träytor bör grundas 
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noga. Samma färgtyp som det befintliga yttersta färgskiktet bör väljas till ommålningen, 
förutsatt att det befintliga inte gett upphov till röta. 
 
Om färgskiktet har betydande sprickor och avflagningar och dålig vidhäftning krävs 
färgborttagning och ommålning. Gamla täckande färgskikt kan avlägsnas mekaniskt eller 
kemiskt. Om det befintliga färgskiktet är svagt och har dålig vidhäftning mot underlaget, kan 
manuell skrapning, stålborstning eller slipning användas. Grånade träytor, på i övrigt friskt 
virke, bör slipas eller stålborstas så att lösa träfibrer avlägsnas. Skarvar, anslutningar och 
ändträytor är känsliga för uppfuktning och kräver noggrann översyn. Nedåtvänt ändträ bör 
förseglas genom behandling med impregnerande grundolja och grundfärg. Om hela 
färgskiktet tas bort har man stor frihet att välja färgtyp till ommålningen. 
 
Utvändiga ytor kan utsättas för kraftig nedsmutsning från luftföroreningar och vägmiljö, och 
behöva rengöras av tekniska och estetiska skäl. Ett av de vanligaste sätten är högtryckstvätt. 
Det är effektivt, men man ska vara mycket försiktig och inte använda för högt tryck, så att 
inte träet skadas eller tillförs fukt som inte kan torka ut inom rimlig tid. Klotter är i de flesta 
fall svårt att avlägsna från målat trä, utan bör döljas genom ommålning. 
  
Träbeläggningar utförs ofta av impregnerat trävirke. De kan regelbundet behöva ytbehandlas 
med en olja innehållande fungicider för att motverka missfärgning, minska uppfuktning och 
för att förhindra uttorkning av trävirket. Rengöring rekommenderas innan inoljning med 
hänsyn till att det är vanligt med påväxt av missfärgande svamp eller alger.  
 
 
6 Inspekterade träbroar 
 
6.1 Inspektionernas utförande och metoder 
Inspektioner av 13 träbroar utfördes under sommarmånaderna juni-september. Broarna valdes 
utifrån olika brotyper, ålder och geografiska lägen. Inspektionerna utfördes med generell 
utrusning för inspektioner, samt fuktmätare, kraftmätare och färgskiktsmätare. Några broar 
hade fast monterad mätutrustning för fukt och stångkraft, vilka avlästes vid inspektionen. 
 
Broarnas allmänna skick bedömdes med visuell inspektion av alla konstruktionsdelar, 
speciellt med beaktande av ytbehandlingar, sprickor och förband. Större sprickor uppmättes 
med bladmått och måttband. Skruvförbandens åtdragning kontrollerades med skiftnyckel. 
 
Fuktkvoter mättes med resistiva hammarelektroder Delmhorst RDM 2S och även med 
dielektrisk mätare, Protimeter Surveymaster SME, för att skanna undersidan på några 
plattbroar. Med de resistiva mätningarna gjordes noggranna och systematiska mätningar, för 
att utforska broarna och hitta vilka ställen som var kritiska. Några broar hade fast monterad 
mätutrustning för fukt.  
 
Spännkrafter mättes med Nike domkraft och en 20-50 kN HBM lastcell kopplad till en Nobel 
BKI-5 indikator. Mätningar gjordes på några stänger, speciellt vid broändar där det var lättast 
att komma åt. Några broar hade fast monterad mätutrustning för spännkraft.  
 
Ytbehandlingars skikttjocklek på träet mättes med PosiTector 200 från DeFelsko Corporation. 
På stålet mättes zinkskiktet med Mitutoyo Digi-Derm 2100. 
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6.2 Fel och brister på broarna 
Träbroarna har utvecklats under de senaste tio åren, och mycket utvecklingsarbete har åtgått 
för att hitta bra konstruktionslösningar. De inspekterade broarna har en del skador som beror 
på bristande detaljutförande eller felaktigt materialval, vilket har förbättrats till senare byggda 
broar. Inga allvarliga fel påträffades, som kan påverka broarnas bärighet under de närmaste 10 
åren, däremot fanns det detaljer och fuktnivåer som på längre sikt bör förbättras. De högsta 
fuktkvoterna har uppmätts i oskyddade tvärbalkar, vid balkars, bågars och pelares upplag, i 
räcken speciellt nedtill på räckesstolpar, samt vid änden eller kanten av några plattor. 
 
På flera landfästen fanns jord, smuts och löv, och vid en del fanns mycket vegetation runt om. 
Övergångskonstruktionerna hade skador på en del broar, vilket medförde läckage av vatten, 
grus och annat ner på landfästena, vilket påverkade plattor eller balkar vid ändarna. Det 
förekom också dålig anliggning mot upplag, och lösa eller skadade muttrar eller stagningar. 
En del pågjutningar vid upplagen hade sprickor. 
 
På balkar, bågar och andra bärverk fanns delamineringar och sprickor på målade utsidor, det 
var speciellt vanligt mot solsidan. Ytbehandlingen var ofta sliten och lite sprucken på 
utsidorna. Inga ommålningar hade gjorts sedan broarna byggts, bara bättringsmålningar. På 
vissa ställen förekom klotter. Höga fuktkvoter förekom på en del oskyddade, utstickande 
delar, samt vid upplag. En del plåtavtäckningar hade skador.  
 
Flera förspända broplattor hade spännstängernas lastfördelningsplattor intryckta i virket och 
träet var deformerat och hade krosskador. Uppmätta stångkrafter hade sjunkit sedan de 
ursprungliga uppspänningarna. På en del broplattor fanns växtlighet och smutsansamlingar. 
Hängrännor var inte heller rengjorda. Höga fuktkvoter fanns i en platta med genomgående 
avlopp, samt där det rann vatten längs brokanten. 
 
På räcken förekom det trasiga räckesspjälor på några ställen. Det fanns utdragna spikar och 
glapp i räcken, speciellt vid övergången till vägräcken. Ytbehandlingen var ofta rätt sliten, 
med avflagningar, sprickor och beväxning med alger, och det fanns en del rostiga skruvar. 
Speciellt handledarna hade sprickor. Mekaniska skador av plogning fanns på flera räcken. 
Skräp och grus nedtill vid kryssen förekom på fackverksbroar. På flera ställen fanns stolpar 
till anslutningsräcken till bron, som befann sig nere i vegetationen. 
 
Lösa eller dåligt åtdragna skruvförband förekom på flera broar. På en bro hade ståldymlingar 
börjat krypa ut åt ena sidan. En del förband hade för små brickor, vilka hade tryckts in i virket 
och skadat träfibrerna. Vissa fästdon var rostiga, speciellt ändar på avkapade gängstänger, och 
träskruvar, muttrar eller brickor som inte varit varmförzinkade. Skadade täckplåtar 
påträffades. 
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6.3 Sammanställning av inspekterade broar 
Tabell 2 Inspekterade broar  
Nr Bild Bronamn/läge Län Byggår Brotyp Konstruktion Brobana/ beläggn. 

1 
 
 

 

 Laxbron,  
Skellefteå 

Västerbotten 1997 GC Hängbro Tvärbalkar, reglar  
Slitplank 

2 
 
 
 

 

 Fällforsbron, 
Skellefteå 

Västerbotten 2001 GC Fackverksbro Tvärbalkar, reglar  
Slitplank 

3 
 
 
 

 

   Söderkullabron, 
Vaxholm 

Stockholm 1996 GC Snedstagsbro Tvärbalkar, reglar  
Slitplank 

4 
 
 

 

 Kullönbron, 
Vaxholm 

Stockholm 1996 GC Bågbro/platta Förspänd platta 
Asfalt 

5 
 
 
 

 

    Engarnsbron, 
Vaxholm 

Stockholm 1996 GC Balkbro Tvärbalkar, reglar  
Slitplank 

6 
 
 
 

 

 Lusbäckenbron, 
Borlänge 

Dalarna 1997 väg Lådbalksbro Förspänd platta 
Asfalt 

7 
 
 

 

 Klockarbegsbro 1, 
Skellefteå 

Västerbotten 1994 väg Plattbro Förspänd platta 
Asfalt  

8 
 
 
 

 

 Klockarbergsbro 2, 
Skellefteå 

Västerbotten 1994 väg Bågbro/platta Förspänd platta 
Asfalt  
 

9 
 
 
 
 

 Närkeskilsbron, 
Örebro 

Örebro 1994 GC T-balksbro Förspänd platta 
Asfalt 

10 
 
 
 

 Partillebron, 
Partille 
 
 
 

V. Götaland 1999 GC Fackverksbro Tvärbalkar,  
reglar Slitplank 

11 
 
 
 

 Nolånbro 1, 
Bollebygd 

V. Götaland 1999 GC T-balk/Plattbro Förspänd platta 
Asfalt 

12 
 
 
 

 Nolånbro 2, 
Bollebygd 

V. Götaland 1999 GC T-balk/Plattbro Förspänd platta 
Asfalt 

13 
 
 

 

 Årjängsbron, 
Årjäng 

Värmland 1998 GC Plattbro Förspänd platta 
Asfalt 
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6.4 Laxbron  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 26 Laxbron 

Inspektionsdatum:  2003-06-11  
Temperaturen vid inspektionen var +21 °C, och relativa luftfuktigheten var 40 %. Vädret var 
soligt, med växlande molnighet. Vädret under den senaste veckan och de senaste månaderna 
hade varit växlande, men torrt.  
 
Bron byggdes 1996-1997, och är en gång- och cykelbro över ett vattendrag. Geografisk 
placering är över Byskeälven i Byske, Skellefteå kommun. 
 
Brons konstruktion   
Konstruktionstypen är en hängbro, med 88,0 m spännvidd och 2,0 m fri bredd mellan räckena. 
Bron är tillverkad av tryckimpregnerad furu, och målad 2 varv med röd oljetäcklasyr. 
Beläggningen består av plank, som är ytbehandlade med träolja. Räckena har stolpar av 
tryckimpregnerad furu, L30, och längsgående delar i räcket är tillverkade av 
tryckimpregnerad furu, K18. Pylonerna är av tryckimpregnerat limträ, L40, med 
brädinklädnad runt om, målad 2 varv med röd oljetäcklasyr. Hängkabeln består av 
varmförzinkad stål-lina, och hängstagen av varmförzinkad rundstång.  

 
             
Figur 27 Vy av bron 

 
Allmän beskrivning av tillståndet   
Bron är i allmänt gott skick, med hängkablar och hängstag i bra kondition. Tvärbalkar har 
dock höga fuktkvoter, framförallt på de utstickande delarna. Räckesstolparna vid 
anslutningen till vägen är omgivna av vegetation och jord, och har förhöjda fuktkvoter, vilket 
kan förkorta livslängden. Gavelbalkar har förhöjda fuktkvoter. Pylontornen är väl täckta med 
tak och panel och kommer sannolikt att ha lång hållbarhet, men det är svårt att komma åt och 
inspektera limträstolparna inuti inklädnaden. Inga skador finns på brodäck, som har ringa 
slitage och inga uppstickande spikar. Inga mekaniska påkörningsskador eller liknande finns 
på räcket. Räcket påverkas dock av rörelser, vilket resulterat i utdragna spikar och glapp 
mellan räckesdelar. 
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Tvärbalkar 
Grus ramlar ner från plankdäcket på ovansidan av tvärbalkarna och binder fukt, speciellt på 
tvärbalkarna av tre hopskruvade plankor som finns närmast landfästena. Det ger förhöjda 
fuktkvoter i övre delen av tvärbalkarna. Södra tvärbalken hade i medelvärde 21,8 % fuktkvot 
vid övre kanten och medelvärde 18,9 % fuktkvot vid nedre kanten vid mätning på 40 mm 
djup (ca halva planktjockleken). Tvärbalkarnas utstickande delar med infästning till 
hängstagen saknar avtäckning, och har också förhöjda fuktkvoter. Träets fuktrörelser har även 
medfört en viss intryckning av brickor, ungefär till halva bricktjockleken. Fuktkvotens 
medelvärde var 21,6 % på ovansidan av tvärbalken vid hängstagets infästningsplatta och 19,5 
% vid tvärbalkens undre kant. Närmast brobanan uppmättes i tvärbalken 30 % i den mittersta 
plankan, 24,2 % i den södra och 23,8 % i den norra. Övriga tvärbalkar består av två plankor 
hopskruvade med en kort mellanbit längst ut vid hängstagsinfästningen. På mellanbitarna och 
vid kvistar har färgen släppt på flera ställen, och några mittbitar var mycket fuktiga, med 
fuktkvoter över 30 %. 
 
 
 

   

 

 

 
Figur 28 Tvärbalk närmast landfästet             Figur 29 Mellanbit med avflagad färg 

 
Räcke 
Räcket utanför brobanan har stolpar som står nere i vegetation, jord och grus. Det ger mycket 
höga fuktkvoter i stolparnas nedre del. Toppföljaren på räcket har för liten lutning utåt, så att 
vattnet har svårt att rinna av. Det har medfört att färgen tidigare har flagat av, men 
toppföljaren var nu ommålad. Lite ytrost fanns på avkapade skruvar. Räcket har glipor mellan 
olika delar av toppföljare och längsgående brädor. Brons rörelse i vertikal och horisontell 
riktning vid belastning, har medfört att spikarna dragits ut vid infästningarna i räcket. Ett 
flertal spikar stack ut ca 1-3 cm och en del saknades. Skarvarna har lappats med skruvar.  
 
 

   

 

 

 
Figur 30 Stolpe i marken             Figur 31 Glipa i räcket               Figur 32 Lös bräda i räcket  

 
Zinkskikt på ståldetaljer 
På ståldetaljer enl. SS3583 klass B krävs min. 100 µm, och på skruv enl. SS3192 Fe/Zn45 
nom. 45 µm. Zinkskiktets tjocklek mättes till 230 µm för hängstag, 130 µm för 
infästningsplattor på tvärbalkar samt på brickor, 100 µm för hängkabel, 300 µm för 
lagerdetaljer, samt 30-40 µm på rostiga skruvars ändytor. 
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6.5 Fällforsbron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 33 Bro vid Fällfors laxtrappa 

Inspektionsdatum:  2003-07-01 
Temperatur vid inspektionen var ca +18 i skuggan. Vädret var soligt. Vädret under den 
senaste veckan var mest soligt och torrt, och under senaste månaderna växlande, men torrt. 
 
Bron byggdes 2001, och är en gång- och cykelbro över ett vattendrag. Geografisk placering 
är över Byskeälven vid laxtrappan i  Fällfors, Skellefteå kommun. 
 
Brons konstruktion   
Konstruktionstypen är ett fackverk, med spännvidderna 7,85+30+7,85 m och 2,065 m fri 
bredd mellan räckena. Bron är tillverkad av limträ och virke av furu, tryckimpregnerat i klass 
A. Bron är ytbehandlad med mörkbrun slipersolja utom slitbanan av tryckimpregnerat trä, 
som är behandlat med träolja. Dragstagen i fackverket är tillverkade av stål. Mellanstöden 
består av trästolpar av helt trä med dimension ca 300x300 mm, med konsolupplag och 
upplagskonsoler av limträ, och krysstag av stål inklädda med trä. 
 

 
Figur 34 Vy av bron 

 
Allmän beskrivning av tillståndet 
Bron är endast ca två år gammal, och i bra skick. Inga speciellt höga fuktkvoter kunde 
uppmätas. I fackverket var fuktkvoterna ca 10-17 %, utom nedtill vid kryssen i skuggiga 
lägen där fuktkvoten var ca 20 %. Bron ligger öppet och trämaterialet har bra möjligheter att 
torka, vilket medför att bron troligtvis inte kommer att utsättas för långvariga perioder med 
höga fuktkvoter. Brodäcket har inga skador och litet slitage. Vid landfästena samlas smuts, 
barr och löv på ovansidan av lagerpallen mellan fackverksbalkarna. Relativt mycket sprickor 
och delamineringar finns på limträbalkar (över- och underramar i fackverket), speciellt på 
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utsidan av den västra fackverksbalken, vilken ligger mot solsidan. De flesta skruvförbanden 
(utom dragstag i fackverksbalkar och krysstag vid mellanstöd) är lösa, och behöver efterdras.  
 

 
Figur 35 Delaminerad överram 

 
Mellanstöd 
Stöden saknar inklädnad, och därmed skydd av virket för direkt påverkan av solstrålning och 
regn. Limträbalkarna är delaminerade, speciellt på västra sidan som ligger mot solen. Vid 
balkänden (underram) finns ca 5 mm breda sprickor, och på utsidan av upplagskonsolen ca 2 
mm breda och ca 3-4 cm djupa sprickor. Västra stolpen vid norra mellanstödet har på västra 
sidan en längsgående spricka, som är ca 0,5 cm bred. Mer än hälften av skruvförbanden har 
lösa muttrar, några har synlig glipa mellan mutter och bricka.  Skruvförbanden för krysstagen 
är dock fasta. Orsaken till de lösa muttrarna är antagligen att träet har torkat och krympt efter 
att bron monterats, fuktkvoten för stöden var ca 9-18 %. Problemet åtgärdas med 
efterdragning av skruvförbanden. 
 
 

   
 
 
 

 
 

 

 

 

Figur 36 Sprickor vid konsolände                    Figur 37 Bred spricka längs stolpen  
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6.6 Söderkullabron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 38 Söderkullabron 

Inspektionsdatum: 2003-09-24  
Temperatur vid inspektionen var 15° C. Vädret var klart och vackert. Väderförhållandena 
under den senaste veckan och de senaste månaderna var växlande. 
 
Brons konstruktion 
Konstruktionstypen är en snedstagsbro, med spännvidden 90 m och 3 m fri bredd mellan 
räckena. Bron är tillverkad av furu, tryckimpregnerad i klass A. Pylonerna är tillverkade av 
Comwood-stolpar, ihåliga limmade trästolpar. Snedstagen består av stålstänger. Bron är 
ytbehandlad med 1 varv utspädd oljetäcklasyr, 1 varv oljetäcklasyr och 1 varv 
alkydoljeemulsion, allmogegrön. 
 
Allmän beskrivning av tillståndet  
Bron är i allmänt gott skick. Båda pylontornen är i bra skick med låga fuktkvoter (12,7-16,5 
%) och näst intill inga sprickor i Comwood-stolparna. De längsgående limträbalkarnas 
plåtavtäckning bör åtgärdas. Slitbana och övergångskonstruktion är i relativt gott skick. 
Ytbehandlingen på räckena är sliten. Inga höga fuktkvoter har mätts upp. Slitbana och 
övergångskonstruktion är i relativt gott skick. 
 
Limträbalkar 
Balkarnas utsidor har mindre sprickor och delamineringar, och balkarnas sidor har vissa 
intrycksskador vid förbanden. De längsgående limträbalkarnas plåtavtäckning på överytan bör 
ses över. Den är skadad och saknas bitvis. Tätheten vid genomföringar i limträbalkarnas 
avtäckning bör ses över och förbättras.  

                            
Figur 39 Skadad plåtavtäckning.              Figur 40 Genomföringar i plåtavtäckning  
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6.7 Kullönbron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 41 Kullönbron 

Inspektionsdatum: 2003-09-25 
Temperatur vid inspektionen var 9 °C. Vädret var mulet med uppehåll. Väderförhållandena 
under den senaste veckan och de senaste månaderna var växlande. 
 
Brons konstruktion 
Konstruktionstypen är en bågbro, med 26,0 m spännvidd och 3,0 m fri bredd mellan räckena. 
Brodäcket är en förspänd platta av impregnerad furu. Beläggningen består av tätskikt och 
asfalt. Räckena har stolpar av tryckimpregnerad furu. Bron är målad med 2 varv lasyr och två 
varv täcklasyr.  
 
Allmän beskrivning av tillståndet   
Många delar av bron har höga fuktkvotsnivåer som kommer att påverka brons livslängd om 
de inte åtgärdas. I bärverket är det bågar och broplatta som har höga fuktkvotsnivåer. 
Fuktkvotsnivåerna i broplattan beror antagligen på avloppen som läcker. Viss blåsbildning 
förekommer på brobanan. Bågarna har dålig avtäckning, vilket ger höga fuktkvoter. På 
brodäcket förekommer viss växtlighet och smutsansamlingar som bör avlägsnas. Bron har bra 
inklädnad av spännstagens ändar. Handledaren har för liten lutning, och handledare och 
räckesstolpar har höga fuktkvoter. Ytbehandlingen på väderexponerade ställen är sliten. 
Tvärbalken är kraftigt sprucken och delaminerad, och bör åtgärdas. 
 
Landfästen  

Visst läckage finns vid brobanans övergångskonstruktion i båda 
ändar. Ändträet i brobanan har hög fuktkvot i ändarna vilket kan 
vara orsakat av läckaget i övergångskonstruktionen. Viss 
växtlighet på/runt landfästen förekommer vilken bör avlägsnas.  
 
 
Figur 42 Läckage vid övergångskonstruktion 

 
Bärande bågar 
Höga fuktkvoter förekommer, upp mot 50 % fuktkvot har uppmätts i bågar. Höga fuktkvoter 
inverkar negativt på brons livslängd och förkortar ytbehandlingens livslängd. Delamineringar 
och sprickor, 20-35 mm djupa, förekommer också på bågarna, dock inte av sådan grad att de 
äventyrar livslängden på kort sikt. En enkel inklädnad av bågarnas in och utsidor kan ge ett 
bra skydd mot nederbörd och solsken, vilka är de faktorer som ger höga fuktkvoter och 
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sprickor, delamineringar. Plåtavtäckningen på bågarnas ovansidor bör utformas så att en 
luftning erhålls mellan bågen och avtäckningen. Den bör även täcka bultförbandet vid bågens 
mitt. Bågarnas ytbehandling är relativt sliten, främst på utsidorna. El-förzinkade brickor som 
har använts på vissa ställen i bågarna har rostangrepp. 
 

 

 

 

 

 

 
Figur 43 Ändträ tvärbalk                               Figur 44 Tvärbalk av limträ sedd uppifrån  

Tvärbalkar 
Tvärbalken mitt på bron saknar avtäckning på ovansidan på delen utanför brobanan. Den har 
inte heller någon avtäckning av ändträet. Tvärbalken har hög fuktkvot och kraftiga sprickor 
och delamineringar, främst södra änden. Balkens överytor och ändträ bör kläs in, annars 
kommer rötskador att uppstå, och brons livslängd att förkortas. 
                             

Broplatta 
Höga fuktkvoter har uppmätts i broplattans undersida, särskilt runt de avlopp som finns vid 
båda ändar. Läckage verkar finnas mellan avloppet, sannolikt grundavloppet, och tätskiktet. 
Om orsaken till de höga fuktkvoterna inte åtgärdas kommer brons livslängd att förkortas. 
Brickorna till spännstagen är till viss del intryckta. Blåsbildning förekommer i asfalten på 
brobanan, samt en del sprickor. Blåsor riskerar att ge läckage genom tätskiktet. Det 
förekommer viss växtlighet och ansamlingar av löv och övrigt skräp, som bör avlägsnas. Det 
västra ytavloppet är också fullt med skräp, och bör rengöras.  

                      
Figur 45 Brobana behöver rengöras                    Figur 46 Höga fuktkvoter intill avloppen 

 
Stångkrafter 
Stångkrafter uppmättes med domkraft och manometer. Kraften i stängerna var 198 kN vid 
monteringen av bron. De uppmätta krafterna utgör ca 40 % av ursprungliga kraften. 
 
Tabell 3 Uppmätta stångkrafter 

Stag Uppmätt kraft (kN) 
1:a spännstag från östra änden 75 
2:a spännstag från östra änden 84 
3:e spännstag från östra änden 75 

Ändträ 
tvärbalk 
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6.8 Engarnsbron  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 47 Engarnsbron 

Inspektionsdatum: 2003-09-24 
Temperatur vid inspektionen var 15 ° C. Vädret vid inspektionen var klart och vackert. 
Väderförhållanden under den senaste veckan och de senaste månaderna var växlande. 
 
Brons konstruktion 
Bron är en balkbro med 21 m spännvidd och 3m fritt mellan räcken. Virket är av furu 
impregnerat klass A. Bron är målad med 1 varv oljegrund med fungicid, 1 varv oljetäcklasyr 
och 1 varv Falu fasadfärg allmogegrön. 
  
Allmän beskrivning av tillståndet   
Bron är i allmänt gott skick. Bärande balkar är i gott skick, dock har de en del mindre 
sprickor och delamineringar på utsidorna. Ytbehandlingen på balkarnas utsidor är något 
sliten, men på insidan är den så gott som opåverkad. Räcket har också sliten ytbehandling 
samt en mängd rostiga skruvar. Handledaren har något förhöjda fuktkvotsvärden, vilket 
sannolikt orsakats av för liten lutning samt de sprickor som finns i handledaren. Körbanan 
ser allmänt bra ut, dock finns brister i övergångskonstruktionen. Grusansamlingar på 
lagerpallar förekommer p.g.a. den bristande funktionen hos övergångskonstruktionen. 
 
Bärande balkar 
Bärande balkar har något sliten ytbehandling på utsidor och mindre delamineringar och 
sprickor. Sprickdjup på 1-2 cm förekommer. Vissa intrycksskador från brickor i förbanden 
finns också. Infällt krysstag av stål bör avtäckas med en enkel plåt eller likvärdigt. 
 
Övergångskonstruktion 
Utformningen av övergångskonstruktionen är bra, men den är felplacerad vilket gör att den 
inte fungerar. Plåten skall överlappa landfästet. Med nuvarande utförande ramlar grus och 
smuts ner på lagerpallen. Smutsen binder fukt vilket i förlängningen kan påverka träet. 

                               
Figur 48 Utsida balk med förband            Figur 49 Plåten överlappar ej in på landfästet      
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6.9 Lusbäckenbron  

 
Figur 50 Lusbäckenbron 

Inspektionsdatum: 2003-09-23 
Temperaturen vid inspektionen var 11°C. Vädret var regnigt och blåsigt. Väderförhållanden 
under de senaste veckorna var ostadigt. 
 
Bron byggdes 1997, och är en vägbro över ett vattendrag med bärighetsklass BK 1, 
konstruerad enligt Bro 94. Geografisk placering är över Lusbäcken, på väg 663 vid Borlänge.  
 
Brons konstruktion 
Bron är en lådbalksbro med 29 m spännvidd, och 8 m fri bredd mellan räcken. Beläggningen 
är asfaltbeläggning. Lådbalken är tillverkad av oimpregnerad gran, och saknar skyddspaneler 
på sidorna. Den har spännstag av gängstång 8.8 och runda lastfördelningsbrickor. Räcket är 
av stål, och inklätt med trä. Bron är målad med röd täcklasyr. 
 
Allmän beskrivning av tillståndet   
Den allvarligaste skadan på bron är att lastfördelningsbrickorna vid spännstagen är kraftigt 
insjunkna i träkonstruktionen, framförallt i den övre raden, med sprickor och förhöjd fuktkvot 
som följd. Broplattornas sidor är helt oskyddade mot klimatpåverkan, enda skyddet är ett 
droppbleck. Räckesstolparna är avslutade över broplattans undersida. Staget för bromskrafter 
vid norra landfästet är löst på ostsidan. Klossningarna vid sidokraftsbeslagen vid södra 
landfästet är lösa på ostsidan och borta på västsidan. Beläggningen ser bra ut, förutom några 
sprickor i anslutning till fogarna vid landfästen. I övrigt växer det lövsly som når broplattans 
undersida. Träinklädnaden på räcket är skadad av snöröjningen, och ytbehandlingen har börjat 
flaga, mest på ostsidan. 
 

  
Figur 51 Vy av bron över Lusbäcken. 

                      
Figur 52 Tvärsektion av bron över Lusbäcken. 
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Landfästen 
Vid båda landfästena är klossningen för sidokrafter borta eller skadade. Stagen för att fixera 
bron vid det norra landfästet är lösa. Vid båda landfästena finns det mindre sprickbildning i 
beläggningen vid anslutning till fogen. 

                    
Figur 53 Klossning på väg bort              Figur 54 Löst bultförband. 
 
Spännstag och lastfördelningsbrickor 
Det är kraftiga skador på den övre lastfördelningsbalken på östra sidan. Fuktkvoten är över 
fibermättnad och stångkraften är nere på 64 kN på stänger med stora skador. Västra sidan är i 
bättre skick. Både vad det gäller krosskador och fuktkvot. Skadorna på den nedre raden är 
mindre, men på ett flertal ställen är skadorna stora. Ett antal lastfördelningsplattor är kapade 
för att få frigång för räckesstolparna, och detta har medfört stora krosskador och 
sprickbildning i limträet. På ett antal ställen finns det muttrar och brickor med rostskador. De 
rostiga brickorna är ej varmförzinkade. 

                                
Figur 55 Typisk krosskada        Figur 56 Skada vid kapade brickor     Figur 57 Rostig bricka.                         

 
Räcken 
På räcken finns i huvudsak två typer av skador. De mest omfattande är de skador som 
orsakats av snöröjningen, och medfört avskalat trä på handledare. De övriga skadorna är 
färgavflagning och sprickor på nedre delen av stolparna, framförallt på östra sidan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

Figur 58 Snöröjningsskada Figur 59 Färgavflagning  
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Zinkskikt på ståldetaljer 
(Krav: ståldetaljer enl. SS3583 klass B min 100 µm, skruv enl. SS3192 Fe/Zn45 nom. 45 µm)
  
Tabell 4 Uppmätta zinkskikt 

Konstruktionsdel Tjocklek (µm) 
Grovt smide vid landfästen över 220  
Grovt smide, räcken över 200  
Mutter spännstag 35 – 90  
Brickor spännstag 10-35  
 

Stångkrafter 
Mätutrustning finns sedan tidigare monterad på bron. Mätning av stångkrafter omfattade tre 
spännstag, två på den övre plattan och ett på den nedre. Numrering av stagen är från södra 
landfästet.  
 
Tabell 5 Uppmätta stångkrafter 

Stag Uppmätt kraft (kN) Kraft vid montering (kN) 
Stag 5 nere 91  189 
Stag 8 uppe 155  193 
Stag 10 uppe 64  193 
 
Medelvärdet för de uppmätta stångkrafterna är 103 kN av192 kN, motsvarande en kvarstående 
spännkraft på ca 54 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
Figur 60 Lastcell för stångkraft                                   Figur 61 Mätutrustning med logger  

 
Fuktkvoter 
Tabell 6 Uppmätta fuktkvoter i träkonstruktionen (HI är över 50 %) 

Konstruktionsdel Fuktkvot 
mm från ytan 

         5              30 
Övre lastfördelningsbalk sydost 30-HI HI 
Nedre lastfördelningsbalk sydost 9-16 19 
Övre lastfördelningsbalk sydväst 30 HI 
Nedre lastfördelningsbalk sydväst 13-16 16 
Under broplatta söder 13 16 
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6.10 Klockarbergsbro 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 62 Klockarbergsbro 1 

 
Inspektionsdatum: 2004-06-17 
Temperatur vid inspektionen var +11°C, 80 % RF. Väderförhållanden vid inspektionen var 
mulet och lite regn. Väderförhållanden senaste veckan och senaste månaderna var mulet och 
regn.  
 
Bron byggdes 1994, och är en vägbro över en gång- och cykelväg. Geografisk placering är på 
Klockarbergsvägen i Skellefteå.   
 
Brons konstruktion 
Konstruktionstypen är en plattbro, med spännvidderna 4,5 + 7,2 + 4,5 m. Fri bredd mellan 
räcken är 10,2 m. Träslag i plattan är gran, med 190 mm ytterbalkar av ek. Spännstängerna är 
av rostfri gängstång. Beläggning är asfalt. Bron har räckesstolpar av stål med navföljare av 
stål, och kryss och toppföljare av furu, tryckimpregnerad klass A. Pelare och balkar är 
tillverkade av limträ av tryckimpregnerad (klass A) furu, och är rödmålade. Luckor på sidan 
är av rödmålad granpanel. Rödmålning är utförd med 2 varv röd alkydoljebaserad täcklasyr 
och 1 varv faluröd alkydoljebaserad fasadfärg. 
 
Allmän beskrivning av tillståndet   
Bron är i allmänt gott skick. Inga deformationer eller större skador finns, och plattan har låga 
och jämna fuktkvoter. Några anmärkningar finns dock vad gäller sprickor, ytbehandling, 
förband, upplag och hängrännor. Pelarna på den södra sidan har en del sprickbildning nedtill. 
Ytbehandlingen kritar och flagar på vissa ställen på väderutsatta sidor av pelare och balkar. 
Infästningarna har på flera ställen lösa muttrar, och brickorna är i regel för små, och har 
tryckts in i virket. Broplattan är nedspänd med stag i hörnen vid upplagen för att förhindra att 
platthörnen lyfts, vilket istället har resulterat i att plattan inte ligger an mot mittupplagen. 
Sprickor i asfalten förekommer vid upplag, samt vattenläckage ned på upplag bakom 
broände. 

 
Pelare 
Pelarna mot söder har sprickor och delamineringar på nedre halvan, på utsidan. Spricklängden 
är för den ena pelaren ca 300-1200 mm, och sprickdjupet ca 15-50 mm. Den andra pelaren har 
sprickor med längden ca 300 mm och djupet ca 15-35 mm. Sprickutvecklingen skulle kunna 
hindras genom en enkel inklädnad på utsidan, som skyddar träet från direkt solstrålning. 
Pelarna mot norr har mindre sprickor och endast antydningar till delaminering. Någon pelare 
har delamineringar längs hela pelaren, men så täta att djupet inte kan mätas, i övrigt är pelarna 
sprickfria. Färgen kritar på väderutsatta ytor, och avflagning av yttersta färgskiktet 
förekommer på vissa pelare, samt lite klotter. De små brickorna är intryckta i virket.  
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Figur 63 Pelare med sprickor                  Figur 64 Intryckt bricka och rostig skruvände 

 
Balkar 
Balkändar har lite färgavflagning av yttersta färgskiktet. Brickor vid skruvförbanden är 
intryckta i träet, så att träet runt infästningarna har spruckit. Gängade stänger till 
skruvförbanden har kapats, och ändarna är rostiga. Vid infästningen av plattan till balkarna 
finns fjäderbrickor, vilka ska förhindra att förbandet glappar ifall plattan skulle torka och 
därmed krympa. En del av brickorna har förskjutits i sidled, och några muttrar under 
fjäderbrickorna var inte helt fasta. Även några bultar genom balkarna var inte fast åtdragna. 

 
Upplag 
Vid ett upplag finns lite löst skräp i fogen. Några grundbultar är rostiga, och ca 1-3 muttrar är 
lösa vid varje infästningsplåt till broplattan. Broplattan är nedspänd med sträckare i hörnen för 
att förhindra att platthörnen lyfts, vilket istället har resulterat i att plattan inte ligger an mot 
mittupplagen. Vid den ena sidans mittupplag ligger broplattan ca 10 mm ovanför lagret. 
Några fundament har en spricka mellan betong och övergjutning. Det förekommer 
vattenläckage vid båda upplagen. 

               
Figur 65 Plattan ovanför lagret                     Figur 66 Vattenläckage vid upplag  

 
Platta 
Det rinner ned vatten längs brokanten som fuktar plattans yttersta kant. Hängrännorna vid 
plattkanten över gång- och cykelvägen är fulla med skräp. En hängränna saknar dessutom 
gavel. Undersidan av plattan, som är omålad, har fått viss grånad och små mögelprickar. 
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Figur 67 Fukt vid plattkanten             Figur 68 Hängränna full med skräp och en gavel saknas 

 
Räcke 
Överliggare på räcken har lite sprickor och lite bortnött färg på några ställen. 
Nedtill vid kryssen finns grus och smuts som binder fukt, vilket kan åtgärdas med 
regelbunden rengörning. 

                                  
Figur 69 Räcke med grusansamling         Figur 70 Avskavd kant på räcket 

 
Färgskikt 
Färgskikten på trädelarna uppmättes på pelarna till ca 78-112 µm, och på balkarna till ca 86-
104 µm. 
 
Stångkrafter 
Mätning av stångkrafter utfördes genom avläsning av fast monterade lastceller, som sitter på 
broarna sedan tidigare undersökningar. 
 
Stag Uppmätt kraft (kN) 
2  108  
6  102  
11  101  
17    77  

 
Vid montering av bron 1994 spändes stagen till ca 189 kN. Under de två första åren efter 
uppspänningen gjordes ett antal mätningar av spännkraften. Kraften sjönk under de två första 
månaderna till nivån ca 80-120 kN. Kraften i stängerna varierade sedan under de två första 
åren, och krafterna låg mellan 80 och 140 kN. För två av stängerna ligger de nu uppmätta 
krafterna, ungefär inom samma värden som tidigare. I de två andra stängerna har kraften 
sjunkit något, ca 15 kN i den ena och ca 20 kN i den andra. Medelvärdet av de nu uppmätta 
stångkrafterna är 97,2 kN, vilket motsvarar ca 51 % av den ursprungliga uppspänningskraften.  
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Fuktkvoter 
Vid montering av bron 1994 försågs den med fasta mätpunkter för fuktmätning. Fuktkvoter i 
plattan mättes vid inspektionen med avläsning av dessa fast monterade klossar i 11 
mätpunker i broplattan, samt med resistiv stiftmätare vid underkanten. Mätpunkterna i 
broplattan består av 4 resistiva mätare och 7 torrviktsprover. I varje mätpunkt finns 9 
träklossar för mätning i tvärsnittet. Plattan är, liksom tidigare, torrast längst upp, och blir 
fuktigare mot underkanten. Fuktkvoten i plattan har långsamt ökat under de senaste 8 åren. 
Medelfuktkvoten för torrviktsvärdena har ökat ca 1,4 %, från ca 13 % till 14,4 %. De högsta 
fuktkvoterna återfinns vid plattans kant och ände (mätpunkter 1 och 10). Där är fuktkvoten i 
plattans undre halva drygt 16 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 71 Fuktkvoter i plattan 2004-06-17, R=resistiv mätning, T=torrviktsmätning  

(De två mätvärdena närmast plattans underkant är mätta från undersidan med resistansmätare) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 72 Undersida broplatta 
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6.11 Klockarbergsbro 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 73 Klockarbergsbro 2 

Inspektionsdatum: 2004-06-18 
Temperatur vid inspektionen var14 °C. Väderförhållanden vid inspektionen var mulet väder 
med regnskurar. Väderförhållanden senaste veckan och senaste månaderna var mulet och en 
del regn.  
 
Bron byggdes 1994, och är en vägbro över en gång- och cykelväg. Geografisk placering är på 
Klockarbergsvägen i Skellefteå.   
 
Brons konstruktion 
Konstruktionstypen är en bågbro med en förspänd platta. Spännvidderna är 
4,6+5+5+6+5+5+4,6 m. Fri bredd mellan räcken är 10,7 m. Träslag i plattan är gran, med ek i 
ytterbalkar med bredden 90 mm. Spännstängerna är av rostfri gängstång. Beläggning är asfalt. 
Pelare, balkar och bågar är av limträ av furu tryckimpregnerad klass A och rödmålad. Luckor 
på sidan är av rödmålad granpanel. Rödmålning är utförd med 2 varv röd alkydoljebaserad 
täcklasyr samt 1 varv faluröd alkydoljebaserad fasadfärg. 
 
Allmän beskrivning av tillståndet   
Bron är i allmänt gott skick. Inga större deformationer eller större skador finns, och 
konstruktionen har i stort sett låga och jämna fuktkvoter. Vid upplagen, och speciellt vid 
ytterhörnen, tränger dock fukt ner och fuktkvoten är där något förhöjd. Några anmärkningar 
finns vad gäller sprickor, ytbehandling, förband och upplag. De yttersta långa pelarna samt 
bågarna har nedtill inget skydd av broplattan, utan utsätts för direkt nederbörd och solsken. 
Båge och pelare på den södra sidan har en del sprickbildning nedtill på utsidan. Båge och 
pelare på den norra sidan har något förhöjda fuktkvoter i den nedre delen. Ytbehandlingen 
kritar och flagar på väderutsatta sidor av pelare, balkar och bågar. Infästningarna har på flera 
ställen lösa muttrar, både vid upplag, balkar och bågar. Dymlingar i det nedre förbandet på 
några pelare har åkt ut en bit. Plattan ligger inte riktigt an mot de mittersta upplagen vid det 
östra upplaget, vilket har varit ett problem sedan bron byggdes. Sprickor i asfalten 
förekommer vid upplag, samt vattenläckage ned på upplag bakom broände.  
 
Pelare 
Pelare mot norr har fuktkvoter på drygt 20 % i nedre delen på utsidan, vilken utsätts för 
nederbörd och inte torkar ut så snabbt eftersom den norra sidan ligger i skugga. Pelarna mot 
södra sidan har sprickor och delamineringar på nedre halvan, på utsidan. Uppmätta sprickdjup 
är max ca 40-55 mm. De längsta sprickorna är 40-100 cm långa. För de långa pelarna skulle 
en enkel inklädnad på utsidan skydda mot fortsatt uppfuktning på norra sidan, och hindra 
fortsatt sprickutveckling på södra sidan genom att skydda träet från uttorkning genom direkt 
solstrålning. Färgen kritar på väderutsatta ytor, och avflagning av yttersta färgskiktet 
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förekommer på vissa pelare, samt lite klotter. Några pelare är tidigare spacklade, och färgen 
har krackelerat vid spacklingen. Viss kådutfällning finns på några ställen på pelare. De små 
brickorna är intryckta i virket. Dymlingar nedtill i en pelare har åkt ut på insidan, en dymling 
ca 5 cm och två dymlingar ca 0,5-1 cm. Färgen har spruckit runt några andra dymlingar. En 
annan pelare har två dymlingar som sticker ut, den ena 5 mm på insidan och den andra 1 cm 
på utsidan, och färgen har spruckit runt dymlingarna. Ytterligare en pelare har en dymling 
som är på väg ut, ca 3-4 mm. Dymlingarna bör åtgärdas, och kontrolleras i framtiden att de 
sitter på plats.  

                      
Figur 74 Dymlingar sticker ut             Figur 75 Sprickor på utsidan.  Figur 76 Fukt ovansida bågände 

 
Bågar 
Bågen på norra sidan har vid det ena upplaget fuktkvoten ca 20 % på utsidan, och över 20 % 
på ovansidan. Bågen på södra sidan har vid ena upplaget sprickor upp till 2 m långa. Djupet är 
15-20 mm. Vid det andra upplaget har bågen sprickor upp till 1 m långa, och ca 20-40 mm 
djupa. De yttersta bågarna här helt oskyddade för solstrålning och nederbörd, och en enkel 
inklädnad av bågarnas utsidor samt en täckning av ovansidan, skulle skydda bågarna. Färgen 
kritar på väderutsatta ytor. Brickor är intryckta i träet. Några skruvar är lösa vid förbanden vid 
bågens skarv i mitten, och krysstag mellan bågar har ett flertal lösa låsmuttrar. 
 
Balkar 
Balkändarna har färgavflagning av yttersta färgskiktet. Små brickor är intryckta i träet, så att 
träet runt infästningarna har spruckit. Gängade stänger som använts till bultförband har kapats 
och lämnats obehandlade på de flesta ställena, och ändarna har rostat. Vid infästningen av 
plattan till balkarna finns fjäderbrickor, som ska förhindra att förbandet glappar ifall plattan 
skulle torka och därmed krympa. Vid några infästningar är brickorna förskjutna i sidled, 
vilket påverkar totala höjden för fjädrarna. Några muttrar under fjäderbrickorna var inte helt 
fasta. Även flera övriga förband genom balkarna var inte fast åtdragna. 
 
Upplag 
Smuts och grus på fundamenten håller kvar fukt. Vid ett upplag finns rost på grundskruvarnas 
muttrar och brickor. Ca 1-4 muttrar är lösa vid varje infästningsplåt till broplattan. Flera 
upplag har sprickor mellan övergjutning och fundament. Vid ett upplag ligger grundskruvarna 
an mot träplattans undersida. Vid broplattans hörn kryper fukt in från broänden mellan 
stålbeslag och träplatta och fuktar upp träet. Vid ena broänden förekommer vattenläckage och 
skräp, samt att fukt har trängt in mellan träplatta och stålbeslag. Vid hörnen rinner det ner 
vatten. Vid två mittupplag ligger plattan inte riktigt an mot lagret, trots en 15 mm extra 
lagerplatta. Genom att plattan ligger högre över lagret, erhålls endast en liten kontaktyta 
mellan sidoplåtar för överföring av sidokrafter från bron till upplagen. Enligt ritning ska 
överlappet vara 19 mm, men vid de två mittupplagen är det bara ca 5 mm. 
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Figur 77 Fuktig platta                                   Figur 78 Vattenläckage vid upplag  

 
Platta 
Det rinner ner vatten längs brokanten som fuktar plattans yttersta kant. Vid upplagen är 
plattan fuktig, speciellt i ytterhörnen där vatten kommer ner. Hängrännorna vid plattkanten 
över gång- och cykelvägen är fulla med skräp. Det medför att vatten rinner över längs hela 
kanten, och faller ned på gång- och cykelvägen under bron. Undersidan av plattan, som är 
omålad, har fått viss grånad och små mögelprickar. Längs ena sidan saknas ett flertal muttrar 
som håller fast panelluckorna vid plattans kant. 
 

                             
Figur 79 Full hängränna        Figur 80 Avskavd räckeskant         Figur 81 Skadad räckesplåt 

 
Räcken 
Överliggare på räcken har lite sprickor, speciellt på mitten av ena räcket. Den har också 
bortnött och avskavd färg på några ställen, och ser delvis bättringsmålad ut. Plåtbeslagen som 
täcker nedre delen av räcket är skadade längs ena sidan. Nedtill vid kryssen finns grus och 
smuts som binder fukt. Det kan förhindras med regelbunden rengöring. Navföljaren är skadad 
på några ställen. 
 

Färgskikt 
Färgskikten uppmättes på pelarna till ca 66-130 µm, och på bågarna till ca 70-180  µm. 
 
Fuktkvoter 
I broplattan finns fyra fasta mätpunkter (jfr. Klockarbergsbro 1), som består av två resistiva 
mätare och två torrviktsprover. I varje mätpunkt finns 9 träklossar för mätning i tvärsnittet. 
Båda mätmetoderna har vid denna mätning gett ungefär samma resultat. Plattan har låga 
fuktkvoter. De har inte förändrats så mycket sedan den senaste mätningen för 8 år sedan. 
Medelvärdet för fuktkvoten i plattan är 15,7 %, och fuktkvoten är ganska jämn över 
tvärsnittet 
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6.12 Närkeskilsbron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 82 Närkeskilsbron 

 
Inspektionsdatum: 2004-08-11 
Temperatur vid inspektionen var 28,5 °C, och relativa fuktigheten RH 50 %. Vädret vid 
inspektionen var soligt och klart. Väderförhållandena senaste veckan var sol och klart, med 
några regnskurar. Väderförhållanden senaste månaderna var soligt ca 2 veckor, men tidigare 
rätt regnigt. 
 
Bron byggdes 1994, och är en gång- och cykelbro över ett vattendrag. Geografisk placering 
är på väg 744 över Blackstaån vid Kils kyrka, ca 1 mil nordväst om Örebro  
 
Brons konstruktion  
Bron är byggd som en T-platta. Spännvidden är 14 m, och träöverbyggnadens totala längd är 
14,4 m. Fri bredd mellan räcken är 2,8 m. Träslaget är furu, limträ L40, med 215x585 stående 
balkar och 215x720 liggande balkar som platta. Spännstängerna är av gängstång M24 8.8, 
varmförzinkad, placerade med c/c 916 mm längs bron. Virket är tryckimpregnerat, 
träskyddsklass A. Ytbehandlingen består av 2 varv med Cuprinol 510 brun. Beläggningen är 
utförd med bitumenlösning, isolermatta, 20 MJAB 10000 och 80 MJAB 10000. 
Räcket har stolpar av limträ L30 och toppföljare och spjälor av furu, och räcket är 
tryckimpregnerat klass A och målat med 2 varv Cuprinol. 
 
Allmän beskrivning av tillståndet   
Bron verkar inte ha rengjorts på länge. Det finns mycket smuts och grus på vägbanan och  
nedtill på räcket. Det finns mycket växtlighet och buskar runt bron som borde röjas bort. 
Färgen på räcket är sliten, och räckesstolparna och handledaren är lite delaminerade.  
Den bärande konstruktionen med hopspänd platta och balkar är i stort sett skyddade för  
väderexponering, och är i allmänt gott skick. Det finns dock några anmärkningar vad gäller  
fuktkvoter och spännkrafter. De yttre balkarna har lokalt lite förhöjda fuktkvoter, vilket kan  
bero på att de påverkats av den närliggande vägbron, samt växtligheten runt bron. 
Spännkrafterna i stagen genom plattan har sjunkit, men är tillräckliga för brons bärighet. 
Stagbrickorna har tryckts in i träet. 
 

Platta 
Fuktkvoter över 20 %, finns lokalt på utsidan av västra balken, vid träytan, och är som mest 
29,6 % vid upplaget på södra landfästet. Fuktkvoten är dock betydligt lägre 30 mm in i 
balken. Yttersta lamellen vid plattans kant har också lite högre fuktkvot vid undersidan på 
några ställen, som mest 22,0 %. Möjligen kan de ökade fuktkvoterna vid ytan bero på att det 
vid regnväder skvätter vatten från den närbelägna vägbron, då de högsta fuktkvoterna 
framförallt finns vid den västra sidan. Förhöjda fuktkvoter finns dock endast lokalt, och i stort 
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sett har broplattan rätt fuktkvot. Medelvärden för uppmätta fuktkvoter är 17,7 % för västra 
balken, 15,6 % för mittbalken och 16,3 % för östra balken. För plattan är medelvärdet 16,5 %, 
och högst vid plattans undersida och minskar uppåt i plattan. Den södra tvärbalken har 
fuktkvot 17,4 %, och tvärbalken vid det norra upplaget 14,9 %. Brickor vid plattkanten för 
spännstängerna är intryckta i plywood och limträ. Tvärbalkarna mellan balkar vid änden har 
lösa skruvförband, och brickorna är små och har tryckts in i virket. De övre skruvarna som 
håller skyddsbrädan vid plattkanten är avrostade. Spikar vid räckesstolparnas fästplåtar vid 
plattans underkant är också rostiga, liksom spännstängernas ändytor. 
 

 
Figur 83 Brickor vid spännstag har tryckts in i plywood och limträ 

 

Räcke 
Fuktkvot över 20 %, och som mest 28 %, uppmättes ca 30 mm in i virket från insidan av 
några räckesstolpar, nedtill i nivå med beläggningen. Medelvärdet för uppmätta fuktkvoter 
för räckesstolparna var 16,7 %. Smuts och sand fanns längst ned på räcket, vilket kan bidra 
till att binda fukt så att fuktkvoten i stolparna ökar nedåt. Handledaren är tillverkad av limträ 
och har fått lite sprickor och delamineringar. Östra handledaren har vid södra änden en 
spricka vid yttersta lamellen, ev. orsakad av mekanisk skada. Nedre längsgående brädan på 
räcket saknar färg. Handledare har inte heller mycket färg kvar på ovansidan. Räcket, och 
framförallt handledaren, har viss beväxning av alger. Mycket buskar växer också kring östra 
räcket. En del skruvar i räcket är rostiga. 

                 
Figur 84 Räcke med grus och buskage                             Figur 85 Handledare med delaminering  

Bricka Stag
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Stångkrafter 
Mätning av stångkrafter gjordes med lastcell och domkraft. 
 
Tabell 7 Uppmätta stångkrafter 

Stag Uppmätt kraft (kN) 
Stag nr 16, dvs. första från norra landfästet 82  
Stag nr 15, dvs. andra från norra landfästet 140  
Stag nr 14, dvs. tredje från norra landfästet 114  
 
Vid montering av bron 1994 spändes stagen till ca 197 kN. De nu uppmätta krafterna kan 
anses vara tillräckliga för att plattan ska fungera. Det finns inte heller några sprickor i platta 
eller beläggning som skulle tyda på att plattan inte klarar de laster den har utsatts för. 
Medelvärdet av stångkrafterna är 112 kN, vilket motsvarar ca 57 % av den ursprungliga 
uppspänningskraften. Den aktuella tvärspänningen i plattan blir ca 0,58 MPa. Detta värde 
ligger över det min.-värde på kvarstående långtidsspänning 0,35 MPa, som anges i Eurocode 
5, Part 2 för områden med koncentrerade laster. 
 
 
6.13 Partillebron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 86 Partillebron 

 
Inspektionsdatum: 2004-08-12 
Temperaturen vid inspektionen var +28 °C. Vädret var soligt och klart. Väderförhållanden 
senaste veckan var sol och klart. Väderförhållanden senaste månaderna var soligt, och 
tidigare regnigt. 
 
Bron byggdes 1998, och är en gång- och cykelbro över ett vattendrag. Geografisk placering 
är över Jonsereds kanal i Partille kommun. 
 
Brons konstruktion 
Konstruktionen är ett fackverk med spännvidden 19,8 m. Fri bredd mellan räcken är 2,6 m. 
Träslag är tryckimpregnerad furu. Ytbehandling är träolja. Beläggning är slitplank. Räcket är 
av tryckimpregnerad furu. 
 
Allmän beskrivning av tillståndet   
Bron är i allmänt gott skick. Fuktkvoterna är bra. Medelvärdet för uppmätta fuktkvoter är ca  
14 % för hela bron. För övre balken och räcket är medelvärdet ca 13 %. De högsta  
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fuktkvoterna, max 22 %, återfinns i kryss och balk vid kryssets anslutning till den undre  
balken. Bron behöver rengöras och bultförband kontrolleras och dras åt där de är lösa. 
Snedsträvorna ner mot tvärbalkarna har lösa skruvförband, som bör dras åt. Brickor och 
muttrar saknas vid några infästningar vid upplagen. Bron är oljad, och träet har grånat, mer 
på vissa ställen. En räckesspjäla saknas. Räcket utanför bron är löst mot bron, skruvarna är 
utdragna ur bron. 

 
Landfäste 
Skräp och grus finns på landfästen, som bör rengöras. Vid upplagen mot betongfundamenten 
är muttrar lösa, de bör dras åt. Vid ena upplaget saknas bricka och mutter. Även på tvärbalk 
närmast upplaget saknas bricka och mutter. Balkarna är inte fastskruvade till stålbeslagen vid 
upplagen. 

                    
Figur 87 Brickor och muttrar saknas Figur 88 Bricka och mutter saknas 

 
6.14 Nolånbro 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 89 Nolånbro 1 

 
Inspektionsdatum: 2004-08-12 
Temperatur vid inspektionen var +30,0 °C och +23,0 °C (efter åskskur). Vädret vid 
inspektionen var soligt med klar himmel, samt en åskskur på slutet. Väderförhållandena 
senaste veckan var sol och klart, enstaka regnskurar. Väderförhållanden senaste månaderna 
var sol och klart, tidigare regnigt. 
 
Bron byggdes 1997-98, och är en gång- och cykelbro över ett vattendrag. Geografisk 
placering är över Nolån i Bollebygd. 
 
Brons konstruktion 
Konstruktionstypen är en kombinerad platt- och balkbro, med spännvidden 23,6 m, och 
träöverbyggnadens totala längd är 24,1 m. Fri bredd mellan räcken är 2,5 m. Träslag är furu, 
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L40 och K30, tryckimpregnerad klass A. Plattan och balkarna är hopspända med 20 mm 
Dywidag spännstag, c/c 964 mm. Beläggningen består av 5 mm isoleringsmatta, 15 mm 35 
MAB 4T och 35 mm 85 MABT 12T. Räcket är av furu, tryckimpregnerat klass A. Bron är 
ytbehandlad med 1 varv lasyr med fungicid samt 1 varv täcklasyr. 
 
Allmän beskrivning av tillståndet   
Färgen på räcket är lite blekt, och den omålade handledaren är grånad. Skruvar i räcket är 
allmänt rostiga, och mekanisk skada finns på de flesta stolparna. Vid räcket finns mycket 
buskar, som bör rensas bort. Brobanan och landfästena bör rensas från smuts och grus. Fogen 
mellan bro och fundament har ramlat bort, och bör återställas. Spännkrafterna har sjunkit till 
knappt 40 % av ursprunglig uppspänningskraft. Minskningen kan bl.a. bero på att den tunna 
plywoodskivan under spännstagens brickor har deformerats. Beläggningen är bra, och har 
inga sprickor. Mätning av färgskikt utfördes med 5 mätningar i varje punkt. Räckesstolparna 
hade 58-94 µm och balkarna 86-102 µm. 
 
Landfästen 
Det finns skräp och grus på landfästena, vilka bör rengöras. Fogen (typ mjukt skumgummi) 
mellan broplatta och fundament har ramlat ned vid båda broändarna, och ligger under bron på 
fundamentet. Grus och vatten rinner ned i öppningen. Balkarnas ändar har lokalt lite ökad 
fuktkvot, vilket antagligen orsakats av att vatten rinner ned, där fogen skulle ha suttit.  

                              
Figur 90 Fog saknas, och vatten rinner ner        Figur 91 Vatten skvätter från vägbron  
 
Balkar 
Bron ligger relativt skuggigt, med mycket växtlighet vid ena sidan, vilket medför att 
uttorkning efter eventuell uppfuktning går rätt långsamt. Balkarna har lite förhöjda fuktkvoter, 
20-30 %, lokalt vid ändarna. Det beror antagligen på att vatten kan rinna ned vid ändarna, 
eftersom fogen har lossnat och ramlat ned på fundamentet. Inklädnaden av brons sidor täcker 
endast den övre delen av balkarna, vilket medför att resten av balkarna är oskyddade och kan 
påverkas av att vatten som skvätter från den närliggande vägbron. Max uppmätt fuktkvot är ca 
35 %, vid ena balkens ände. Det finns viss tendens till delaminering på utsidan av balken 
närmast vägbron. 
 
Räcke 
Ytbehandlingen är lite blekt, och den omålade handledaren har blivit lite grånad. Skruvar i 
räcket är allmänt rostiga. Mekanisk skada finns på insidan av de flesta stolparna ca 1 m upp 
från brobanan. På några ställen på räcket finns viss beväxning av alger. Mycket buskar vid 
räcket bör rensas bort, och grus vid brokanten bör tas bort, för att underlätta uttorkning av 
virket efter uppfuktning. Räckesstolpar mot södra sidan har fuktkvoter över 20 %, och 
brickorna är intryckta i virket. 
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Figur 92 Mycket växtlighet vid räcket               Figur 93 Mekanisk skada på räckesstolpe 

 
Stångkrafter 
Mätning av stångkrafter gjordes med lastcell och domkraft. Kraften var 82 kN i 1:a staget, 
och 95 kN i 2:a staget. Vid monteringen av bron spändes stagen till ca 240 kN. De uppmätta 
krafterna i 2 av 25 stänger, visar att krafterna i stagen sjunkit. Minskningen kan bero på att 
den tunna plywoodskivan under spännstagens brickor är intryckt till nästan hela tjockleken. 
Intryckningen är störst i den övre kanten, så att stagen lutar en aning uppåt. Medelvärdet av de 
nu uppmätta stångkrafterna är 88 kN, vilket motsvarar ca 37 % av den ursprungliga 
uppspänningskraften. Stångkrafterna är tillräckliga för att plattan ska fungera, men bör inte 
minska ytterligare. Det finns inte heller några sprickor i platta eller beläggning som skulle 
tyda på att plattan inte klarar de laster den har utsatts för.  
 
 
6.15 Nolånbro 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 94 Nolånbro 2 

 
Inspektionsdatum: 2004-08-12 
Temperatur vid inspektionen var +29,7 °C, RH 45 %. Väderförhållanden vid inspektionen 
var sol och klar himmel. Väderförhållanden senaste veckan var sol och klar himmel, med 
enstaka regnskurar. Senaste veckorna var det soligt, men tidigare regnigt. 
 
Bron byggdes 1997-98, och är en gång- och cykelbro över ett vattendrag. Geografisk 
placering är över Nolån i Bollebygd, Västra Götaland. 
 
Brons konstruktion 
Konstruktionstypen är en kombinerad platt- och balkbro, med spännvidden 17,7 m, och 
träöverbyggnadens totala längd är 18,2 m. Fri bredd mellan räcken är 3 m. Träslag är 
oimpregnerad gran, L40 och K30 i balkar respektive platta. Utsida limträbalkar, undersida 
platta och tvärbalkar är ytbehandlade med 1 varv lasyr med fungicid och 2 varv med 
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täcklasyr.  Plattan och balkarna är hopspända med 20 mm Dywidag spännstag, c/c 958 mm. 
Beläggningen består av 5 mm isoleringsmatta, 15 mm 35 ABT 4/B 180 och 35 mm 85 ABT 
11/B 180. Räcket är av furu, tryckimpregnerat klass A. Räcket är ytbehandlat med 1 varv 
lasyr med fungicid samt 1 varv täcklasyr. 
 
Allmän beskrivning av tillståndet   
Bron är i normalt skick. Färgen är lite blekt och handledaren som är omålad är lite grånad. 
Fogen mellan broplatta och fundament har ramlat ned vid båda broändarna. Skräp, grus och 
vatten hamnar därför på landfästena, och balkarnas ändar blir fuktiga på grund av att fogen 
saknas. Spännkrafterna har sjunkit till knappt 40 % av de ursprungliga uppspänningskrafterna. 
Beläggningen är bra och har inga sprickor. 
 
Landfästen och balkar 
Det finns skräp och grus på landfästena, vilka bör rengöras. Fogen (typ mjukt skumgummi) 
mellan broplatta och fundament har ramlat ner vid båda broändarna, och ligger under bron på 
fundamentet, vilket bör åtgärdas. Grus och vatten rinner ner i öppningen, där fogen skulle ha 
suttit. Balkarnas ändar har lokalt ökad fuktkvot, vilket antagligen orsakas av vatten som rinner 
ner. Max uppmätt fuktkvot är 28 %. 
 
Räcke 
Ytbehandlingen är lite blekt. Handledare är omålad och har grånat. Det finns en liten 
påkörningsskada på en räckesstolpe, och en räckesspjäla har sprickor vid kvistar. Skruvar i räcket 
är allmänt rostiga, antagligen på grund av att de är el-förzinkade (inte varmförzinkade eller 
rostfria). På vissa ställen på räcket finns beväxning av alger, och rengöring bör utföras innan 
ev. ommålning. På beläggningen nära ena landfästet växer mossa, som bör tas bort. 
 

                                            
Figur 95 Fog saknas             Figur 96 Grus och fog på landfäste 
 

 

 
  

 

 

 

Figur 97 Mossa vid brokanten           Figur 98 Mätning av stångkraft 
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Stångkrafter 
Mätning av stångkrafter gjordes med lastcell och domkraft. Kraften var 93 kN i sista staget, 
och 95 kN i näst sista staget mot södra landfästet. Vid monteringen av bron 1998 spändes 
stagen till ca 240 kN. De nu uppmätta krafterna i 2 av 19 stänger, visar att krafterna i stagen 
sjunkit. Minskningen kan bl.a. bero på att den tunna plywoodskivan under spännstagens 
brickor är intryckt till nästan hela tjockleken. Intryckningen är störst i ovankant, så att stagen 
lutar en aning uppåt.  
 
De uppmätta krafterna kan anses vara tillräckliga för att plattan ska fungera. Det finns inte 
heller några sprickor i platta eller beläggning som skulle tyda på att plattan inte klarar de 
laster den har utsatts för. Medelvärdet av de nu uppmätta stångkrafterna är 94 kN, vilket 
motsvarar ca 39 % av den ursprungliga uppspänningskraften.  
   
Färgskikt  
Mätning av färgskikt utfördes med 5 mätningar i varje punkt. På räckesstolparna uppmättes 
58-78 µm, på balkarna 80-108 µm och på undersidan av plattan 74-90 µm. 
 
 
 
6.16  Årjängsbron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 99 Årjängsbron 

 
Inspektionsdatum: 2004-08-16 
Temperatur vid inspektionen var 18°C. Väderförhållanden vid inspektionen var växlande 
molnighet. Väderförhållanden senaste veckan var varmt och soligt, och de senaste 
månaderna mest ostadigt och regn. 
 
Bron byggdes 1998, och är en gång- och cykelbro över en bilväg. Geografisk placering är på 
västra sidan av Årjäng över väg 172 mot Bengtsfors. 
 
Brons konstruktion 
Konstruktionstypen är en plattbro med spännvidderna 11+17+11 m, och träöverbyggnadens 
totala längd är 39,5 m. Broplattan vilar på två mellanstöd förutom landfästen. Fri bredd 
mellan räcken är 3 m. Den är byggd av oimpregnerad gran med skyddspaneler som täcker 
sidorna. Broplattan är uppbyggd av kantlimmad gran som förspänts med Dywidagstag. 
Ytbehandling är täcklasyr. Beläggning är asfalt. Räcket är av tryckimpregnerad furu, och 
målat med täcklasyr. 
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Allmän beskrivning av tillståndet   
Ytbehandlingen på panelerna mellan räckesstolparna börjar flagna, framförallt på sydsidan. 
Inga skador på spännsystemet kunde påvisas vid inspektionen. Broplattans anslutning mot 
det västra landfästet är ej tät, vatten rinner längs ändträet och droppar ner på landfästet. Detta 
har resulterat i delamineringar i den yttersta balken på södra sidan. Vid anslutningen mot 
landfästena är avtäckningarna utförda så att dräneringsvattnet rinner ner på landfästet, med 
sprickor i pågjutningen som följd. Beläggningen ser bra ut. Grindarna vid båda landfästena är 
vandaliserade, stolpar uppslitna och låsmekanismerna sönderbrutna. Räckena lutar in mot 
bron, vilket medför att de inte är i linje med anslutningsräckena. Det kan eventuellt bero på 
fuktkvotsgradient i broplattan. Två räckessektioner vid västra landfästet, södra sidan, är 
skadade. Anslutningsräckena på landfästena är i markkontakt, med delamineringar och hög 
fuktkvot som följd. 
 
Räcke  
Räckesstolparna lutar in mot broplattans mitt. Detta har medfört att täckplåtarna har 
deformerats och att broräckena ej är i linje med anslutningsräckena. Ytbehandlingen flagnar 
på spjälor, paneler och stolpar. Anslutningsräckena är i markkontakt, vilket medfört 
delamineringar, sprickor och färgavflagning. Två räckessektioner på sydvästra sidan är 
skadade, mest troligt av vandaler. Den ena är söndersparkad och sönderbruten, och den andra 
har brännskador efter att någon eldat på den.  

                                   
Figur 100 Broräcket lutar inåt      Figur 101 Deformerat täckplåt     Figur 102 Räcke i marken 

 
Anslutning mot landfästen  
Vid båda landfästena är blecken för vattenavledning för små för att förhindra att 
dräneringsvattnet rinner ner på landfästet. Det har medfört att ändträet är fuktigt och 
delaminerat. Pågjutningen på fundamentet har spruckit på grund av att vattnet från brobanan 
rinner ner på landfästet. Tre av åtta stag för att fixera bron vid det östra landfästet är lösa. 
Fogen vid båda landfästena behöver rengöras från grus och skräp. 

                                       
Figur 103 Västra landfäste                    Figur 104 Östra landfäste 
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Mellanstöd  
Vindstagen vid båda mellanstöden saknar rostskydd på den gängade delen. 

 
Figur 105 Rostiga gängor på vindstagen. 

 
Stångkraft 
Mätning av stångkraft omfattade ett spännstag. Från västra landfästet räknat uppmättes 266 
kN i andra staget. 266 kN av 391 kN, motsvarar en kvarstående spännkraft på ca 68 %. 
 
Färgskikt 
Färgskiktet en meter in på broplattans undersida var 58-100 µm, och på räckesstolparna 58-
104 µm. 
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8 Bilaga 1. Några svenska träbroar och deras underhåll 
 
Byggår Brotyp Konstruktion Län Fel och brister Underhåll och renoveringar 

 
1992 GC-bro Hängverk Skånes  Inget underhåll hittills 
1993 GC-bro Plattbro Stockholms  Ev. målat räcken 
1994 GC-bro Balkbro Västra 

Götalands 
Inga hittills Spolat av varje år, vid behov 

1994 GC-bro Häng-
sprängverk 

Uppsala  Efterdragit plattan 2003 

1994 GC-bro Hängverksbro Dalarnas  Inget underhåll hittills 
1994 GC-bro Snedstagsbro Norrbottens 1997-98, 2001: inga skador Bytt räckesbräder, bättringsmålat med 

Falu rödfärg 
1994 Vägbro Bågbro/platta Västerbottens  Beläggning omgjord 2-3 gånger under 

första åren 
1994 Vägbro Platta Västerbottens  Inget underhåll hittills 
1995 GC-bro Balkbro Örebro  Blåst rent brofästen och skarvar för 

att ta bort jord och smuts som binder 
fukt, ca var 2-3 år 

1995 GC-bro Häng-
sprängverk 

Stockholms Skadegörelse på räcke Bytt vissa räckessektioner 2001, i 
övrigt inget brounderhåll utfört 

1995 GC-bro Plattbro Norrbottens  Inget underhåll hittills 
1995 Skidbro

ar 
Båg/balkbroar Jämtlands  Oljat in träbeläggning en gång. Ska 

ev. målas efter 10 år 
1996 GC-bro Balkbro Värmlands  Oljat balkar och träfarbana samt lagat 

och bättringsmålat räcken varje år, 
målat om hela räcket 2003  

1996 GC-bro Balkbro Västra 
Götalands 

Brandskadad 1997 och 
2003. 

Hållt rent med högtrycksspolning 
med lagom vattentryck. Skruvat åt 
förband, bytt plank. Ny bro efter 
brand 1997. Nytt räcke, balkar 
behandlade och målade efter brand 
2003. 

1996 GC-bro Hängverksbro Blekinge  Antagligen inget gjort på bron 
1996 GC-bro Hängverksbro Dalarnas  Inget underhåll hittills 
1996 GC-bro Plattbro Uppsalas  Oljat in räcken en gång för att de inte 

ska spricka (ser bra ut) 
1996 Vägbro Plattbro Värmlands  Lagat skadat räcke, efter att högvatten 

lossat bron 
1997 GC-bro Balkbro 

/spännverk 
Västernorrlands Inga hittills Renspolat varje försommar 

1997 GC-bro Balkbro Västmanlands Färgen börjar spricka  
 

Inget åtgärdat än, bättringsmålning 
kan bli aktuellt snart 

1997 GC-bro Balkbro Västmanlands Färgen börjar spricka  
 

Inget åtgärdat än, bättringsmålning 
kan bli aktuellt snart 

1997 GC-bro Balkbro Västmanlands Färgen börjar spricka  
 

Inget åtgärdat än, bättringsmålning 
kan bli aktuellt snart 

1997 GC-bro Fackverksbro Blekinge Färgen började flaga efter ca 
2 år och bleknade, såg trist ut 
på en vältrafikerad GC-väg 

Ommålad 2002 med alkydoljefärg i 
ny röd kulör.  

1997 GC-bro Fackverksbro Kalmar Ny bro, inga hittills Ev. oljad, varje år 
1997 GC-bro Hängbro Västerbottens  Oljat in vajrar varje år, oljat in 

brodäck enligt underhållsplan 
1997 GC-bro Plattbro Skånes  Inget underhåll hittills 
1997 Vägbro Plattbro Dalarnas Inga hittills Renspolat varje försommar 
1997 Vägbro Plattbro Örebro  Blåst rent brofästen och skarvar för 

att ta bort jord och smuts som binder 
fukt, ca var 2-3 år 

1998 GC-bro Balkbro Norrbottens Kådutträngning i panel 
under räcke. Kådutträngning 
och ytsprickor i balkarna 

Fel ska åtgärdas 2004, med skrapning 
och målning 
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1998 GC-bro Balkbro Uppsalas  Oljat in räcken en gång för att de inte 
ska spricka  

1998 GC-bro Balkbro Värmlands  Oljat balkar och träfarbana samt lagat 
och bättringsmålat räcken varje år 

1998 GC-bro Balkbro Värmlands  Oljat balkar och träfarbana samt lagat 
och bättringsmålat räcken varje år 

1998 GC-bro Fackverksbro Västra 
Götalands 

4 skadade räckesspjälor 
utbytta 

Oljat hela bron utom undersidan 2002 

1998 GC-bro Lådbalksbro Skånes  Inget underhåll hittills 
1998 GC-bro T-balksbro Jönköpings Sprickor på utsida bro, 

färgavflagningar på 
toppföljare broräcke, 
sprickor i asfalten, dålig galv 
på visa bultskallar 

Inget underhåll hittills 

1998 GC-bro T-balksbro Södermanlands Räcke avflagning, 
räckesfund av btg vitring, 
lagerpall konstruktion o 
målning, 
beläggningsproblem 

Brister ska åtgärdas 

1998 Skidbro Båg/balkbro Jämtlands   Ska ev. målas efter 10 år 
1999 GC-bro Balkbro Västra 

Götalands 
Söndersparkade lösa eller 
skadade räckessjälor utbytta 
ca 3 st/år 

Oljat in vartannat år 

1999 GC-bro Bågbro Dalarnas Inga hittills Renspolat varje försommar 
1999 GC-bro Fackverksbro Jönköpings Garantijobb, räcket 

bättringsmålat 
Oljat farbanan varje år 

1999 GC-bro Plattbro Södermanlands  Inget hittills, räckenas infästning 
förväntas få skador 

1999 GC-bro Snedstagsbro Västra 
Götalands 

Ny bro, inga hittills Inget underhåll hittills 

1999 GC-bro Spännverks-
bro/ Platta 

Dalarnas Inga hittills Renspolat varje försommar 

2000 GC-bro Dubbelbågbro Västmanlands  Inget underhåll hittills 
2000 GC-bro Fackverksbro Blekinge  Ännu inget gjort, omålad, inoljning 

kan behövas 
2000 GC-bro Fackverksbro Jönköpings Garantijobb, räcket 

bättringsmålat 
Oljat farbanan varje år 

2000 GC-bro Fackverksbro Jönköpings Garantijobb, räcket 
bättringsmålat 

Oljat farbanan varje år 

2000 GC-bro Fackverksbro Jönköpings Garantijobb, räcket 
bättringsmålat 

Oljat farbanan varje år 

2000 GC-bro Fackverksbro/ 
snedstag 

Dalarnas Asfalten har bubblat upp 
varma sommardagar  

Lagat asfaltbeläggning med emulsion 
och avsandning 

2000 Vägbro Spännverk/ 
plattbro 

Gävleborgs Inga hittills Renspolat varje försommar 

2001 GC-bro Balkbro Södermanlands  Inget underhåll hittills 
2001 GC-bro Fackverksbro Västerbottens  Ev. bättrat på ytbehandlingen 2003 
2001 GC-bro Fackverksbro Örebro  Efterdragit bultar 
2002 GC-bro Balkbroar Skånes  Underhåll ska upphandlas efter 

garantitidens slut, 2 år 
2002 GC-bro Balkbro Örebro  Efterdragit bultar 
2002 GC-bro Balkbro Örebro  Efterdragit bultar 
2002 GC-bro Bågbro Västernorrlands  Renspolning varje försommar 
2002 GC-bro Fackverksbro Dalarnas  Inget underhåll hittills 
2002 GC-bro Fackverksbro Dalarnas  Inget underhåll hittills 
2002 GC-bro Fackverksbro Hallands  Inget underhåll hittills 
2002 GC-bro Plattbro Gävleborgs Inga hittills Inget underhåll hittills 
2002 Vägbro Plattbro Västernorrlands Inga hittills Renspolat varje försommar 
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9 Bilaga 2. Mätning av fuktkvoter i inspekterade träbroar 
 
Laxbron 
 

Konstruktionsdel  Fuktkvot (%) 
 mm från ytan 
    10          40 

Tvärbalk 1, under brobanan, mitten, södra sidan, övre del  24,7 
Tvärbalk 1, under brobanan, mitten, södra sidan, nedre del  17,6 
Tvärbalk 1, utstick hängstag, östra änden, ovansida vid platta  20,3 
Tvärbalk 1, utstick hängstag, östra änden, undersida vid platta  19,1 
Tvärbalk 6, utstick hängstag, östra, ovansida vid platta norra på plankan  28,7 
Tvärbalk 6, utstick vid hängstag, östra, ovansida vid platta på mittbiten  24,0 
Södra landfäste, gavelbalk, västra änden  28,0 
Södra landfäste, gavelbalk, mitten  33,0 
Räckesstolpe 15, östra, nedtill vid brobana 16,1 16,1 
Räckesstolpe 15, västra, nedtill vid brobana 12,8 15,8 
Räckesstolpe 5, östra, nedtill vid brobana 15,8 18,8 
Räckesstolpe 5, östra, upptill 14,3 16,3 
Brobana, mitten, västra sidan  14,5 
Brobana, mitten, östra sidan  16,1 
Pylontorn, södra, östra limträstolpen, vid överkanten   13,9 
Pylontorn, norra, västra limträstolpen, vid överkanten   13,0 
Pylontorn, norra, övre tvärstaget, västra änden, ovansida  13,9 
Pylontorn, norra, övre tvärstaget, västra änden, undersida  12,5 
Pylontorn, norra, nedre tvärstaget, västra änden, undersidan  14,5 
Pylontorn, södra, panel utanpå pyloner  11-12 
Pylontorn, norra, panel utanpå pyloner  13-14 
 
 
 
Fällforsbron 
 

Konstruktionsdel  Fuktkvot (%) 
mm från ytan 

   10            40 
Norra mellanstödet, västra stolpen, utsida, nedtill  15,0 
Norra mellanstödet, västra stolpen, insida, nedtill  18,0 
Norra mellanstödet, västra stolpen, norra upplagskonsol över stolpen, 14,0 18,0 
Norra mellanstödet, östra sidan, mittspannets ände, upptill på utsidan av 12,0 15,0 
Norra mellanstödet, östra stolpen, utsida, upptill nedtill 12,0 16,0 
Norra mellanstödet, östra stolpen, utsida, nedtill 12,0 15,5 
Södra mellanstödet, västra sidan, konsolupplag (fibrer vertikalt), upptill 9,0 14,5 
Södra mellanstödet, västra stolpen, insida, nedtill 15,0 18,5 
Fackverk, östra sidan, fack 1 från södra änden, tvärbalk, utstickande del  10,3 14,2 
Fackverk, östra sidan, fack 1 från södra änden, tvärbalk, vid vert. stolpe  14,8 
Fackverk, östra sidan, fack 1 från södra änden, diagonal nere, utsida 13,3 16,3 
Fackverk, östra sidan, fack 1 från södra änden, diagonal nere, ovansida 12,3 16,0 
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Fackverk, östra sidan, fack 1 från södra änden, diagonal nere 11,5 16,3
Fackverk, östra sidan, fack 1 från södra änden, diagonal vid kryss 12,6 15,7 
Fackverk, östra sidan, fack 1 från norra mellanstödet, ovansida överliggare  11,0 14,0 
Fackverk, västra sidan, fack 1 från norra mellanstödet, diagonal nere mot 
norr (i skugga vid träd) 

 18,0 

Fackverk, västra sidan, fack 1 från norra mellanstödet, mellanbit mellan 
kryss mot norr (i skugga vid träd) 

 22,8 

Fackverk, västra sidan, fack 1 från norra mellanstödet, mellanbit mellan 
kryss mot söder (i skugga vid träd) 

 19,5 

Brobana, ungefär vid norra mellanstödet, 13,5 15,2 
Brobana, ungefär vid norra mellanstödet, 14,0 17,5 
 
 
 
Söderkullabron 
  
Konstruktionsdel     Fuktkvot (%) 

mm från ytan 
       5            30 

9.1.1.1 Norra pylontornet   
Nedre tvärbalk, östra änden, norrsidan, övre kant 19,2 20,9 
Som ovan men nedre kant 16,2 17,4 
Östra Comwood-stolpen i höjd med nedre tvärbalk, norrsida 12,7 13,9 
Västra Comwood-stolpen i höjd med nedre tvärbalk, norrsida 15,3 16,5 
Östra Comwood-stolpen i höjd med mittersta tvärbalk, norrsida 13,2 15,2 
Västra Comwood-stolpen i höjd med mittersta tvärbalks norrsida 14,1 14,4 
Västra Comwood-stolpen i höjd med översta tvärbalk, norrsida 13,4 14,4 
9.1.1.1.1 Som ovan men östra stolpen 12,7 14,1 
Östra Comwood-stolpen 0,1 m upp från underkant, norrsida 14,5 16,0 
Som ovan men 0,5 m upp 14,3 15,5 
Östra Comwood-stolpen 0,1 m upp från underkant, södersida 13,3 14,7 
Västra Comwood-stolpen 0,1 m upp från underkant, norrsida 15,9 17,1 
Västra Comwood-stolpen 0,1 m upp från underkant, södersida 12,6 14,0 
9.1.1.2 Södra pylontornet   
Västra Comwood-stolpen 0,1 m upp från underkant, södersida 12,2 13,8 
Som ovan men 0,5 m upp 11,9 13,8 
Västra Comwood-stolpen 0,1 m upp från underkant, norrsida 15,8 16,1 
Som ovan men 0,5 m upp 14,3 15,4 
9.1.1.2.1 Östra Comwood-stolpen 0,1 m upp från underkant, södersida 11,2 12,8 
Östra Comwood-stolpen 0,1 m upp från underkant, norrsida 12,7 13,4 
Nedre tvärbalk, västra ände, södersida, övre kant 17,5 18,5 
9.1.1.2.1.1 Nedre tvärbalk, västra ände, södersida, nedre kant 17,6 19,9 
Nedre tvärbalk, östra ände, södersida, övre kant 21,3 26,4 
Nedre tvärbalk, östra ände, södersida, nedre kant 15,0 17,4 
Västra Comwood-stolpen i höjd med nedre tvärbalk, södersida 11,6 14,1 
Östra Comwood-stolpen i höjd med nedre tvärbalk, södersida 13,5 14,4 
Västra Comwood-stolpen i höjd med översta tvärbalken, södersida 12,0 14,1 
Östra Comwood-stolpen i höjd med översta tvärbalken, södersida 14,2 15,6 
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9.1.1.3 Horisontella bärande limträbalkar   
Östra balk, 0,5 m från södra ände, utsida, övre kant  14,6 17,8 
Som ovan men nedre kant 14,7 18,2 
Kryssbalk(sträva), södra änden, 10 cm från ändträ, övre kant 16,5 17,9 
Västra balk, 0,5 m från södra ände, utsida, övre kant 16,1 15,4 
Som ovan men nedre kant 17,4 18,0 
Östra balk, mitt på spännvidden, insida, övre kant 15,4 17,9 
Östra balk, 0,5 m in från norra änden, utsida, övre kant 11,9 13,9 
Som ovan men i nedre kant 16,4 16,9 
Västra balk, 0,5 m in från norra änden, utsida, övre kant 13,1 14,2 
Som ovan men i nedre kant 20,3 19,7 
9.1.1.3.1 Räcke   
9.1.1.3.2 Räckesstolpe, västra sidan, mitt på spännvidd, insida, nertill 16,4 16,8 
Som ovan men upptill 13,2 14,2 
9.1.1.3.3 Räckesstolpe, östra sidan, mitt på spännvidd, insida, nertill 18,7 17,7 
Som ovan men upptill 17,7 16,2 
Handledare, västra sidan, insida 13,2 14,4 
 
 
 
Kullönbron 
 

Fuktkvot (%) 
mm från ytan 

Konstruktionsdel 

5 30 75 
Räcke, norra handledare, insida, 3:e stolpe från väster, stumskarv 32,2 42  
Som ovan men 7:e stolpe från väster 40,1 34,4  
Som ovan men vid räckesstolpe utan stumskarv i handledaren 27,3 25,4  
Södra handledaren, ingen stumskarv 38,1 31,5  
I andra räckesstolpen från väster, södra sidan, insida, nertill 22,7 27,6  
Som ovan fast upptill på stolpe och utan stumskarv i handledaren 18,5 18,7  
I tredje räckesstolpe från öster, norra sidan, insida och nertill 14,8 18,6  
Som ovan men upptill och med stumskarv i handledaren 19,7 21,8  
I andra räckesstolpe från väster, norra sidan, insida och nertill 14,4 15,8  
Norra båge, östra ände, utsida, 0,2 m från ändträt och i överkant 20,4 21,9  
Som ovan men i nederkant 38 31,9  
Som ovan men insida i nederkant 20,7 21,7  
Norra båge, östra ände, utsida, ca 1 m från ändträ och i överkant 21,7 22,7  
Norra båge, östra ände, utsida, ca 1 m från ändträt och i nederkant 26,3 22,9  
Södra båge, östra änden, insida 0,2 m från ändträ och i överkant 14,7 16,1  
Som ovan men i nederkant 16,8 16,3  
Södra båge, östra ände, utsida, ca 0,2 m från ändträ och i överkant 12,5 13,8  
Som ovan men i nederkant 19,1 20,4  
Norra båge, mitt på dess längd (vid skarv) insida och i överkant 34,2 33,7  
Som ovan men i nederkant 24,8 25,1  
Som ovan men på utsida och i överkant 47 47  
Södra båge, mitt på dess längd(vid skarv), insida och i överkant 19,0 19,2  
Som ovan men i nederkant 16,1 17,0  

Norra båge, västra ände, utsida och ca 0,2 m från ändträ i överkant 23,6 22,6  
Som ovan men i nederkant 41,8 38,3  
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Norra båge, västra ände, insida och ca 0,2 m från ändträ och i ök  19,9 19,4  
Som ovan men i nederkant 27,7 27,3  
Undersida broplatta, vid 1:a spännstag, östra landfästet södra änden 15,1 16,0 15,7 
Som ovan men mitt på plattans bredd 20,2 23,6 39,1 
Som ovan men ca 0,5 m från broplattans norrkant (nära avlopp) 41,6 +50 +50 
Som ovan men i norrkanten (ca 5 cm in från kant) (nära avlopp) +50 +50  
Undersida broplatta, östra landfäste, söderkanten, 5 cm från ändträ 17,6 18,6  
Som ovan men i norra kanten av plattan +50 +50  
Undersida broplatta, vid 2:a spännstag östra ände, norrkant 5 cm  23,6 27,5 35,5 
Som ovan men vid söderkant 14,8 15,8 15,1 

 Undersida broplatta, tredje spännstag från östra ände, mitt på platta 16,9 19,5 16,4 
 Undersida broplatta, 1.a spännstag, västra ände, norrkant (avlopp) 48 47 47 
 Som ovan men vid andra spännstaget 22,0 20,1 20,3 
Undersida broplatta, vid andra spännstaget, ca 0,5 m från norrkant 29,4 30,4 27,2 
Som ovan men vid första spännstaget (nära läckande avlopp) 35,4 44,1 49,6 
Undersida broplatta, första spännstag från västra ände, söderkant  14,9 15,7 16,9 

Mittersta tvärbalken, mätt uppifrån vid södra änden och ca 20 cm 
från ändträ och ca 5 cm från östra kant av balken                      

16,8 25,5 38 

Som ovan men i norra änden och ca 5 cm från västra kant av balk  25 25 25 
 
 
 
Engarnsbron 
 
Konstruktionsdel Fuktkvot (%) 

mm från ytan 
9.1.1.4  5 30 
Västra balken, norra änden, utsida, övre kant 18,6 16,0 
Som ovan men i nedre kant 20,0 18,6 
Östra balk, norra änden, utsida, övre kant 14,6 19,4 
Som ovan men mitt på balkhöjd 15,7 16,8 
Som ovan men i nedre kant 14,9 16,4 
Mittersta balk, norra änden, övre kant 15,6 17,1 
Västra balken, södra änden, utsida, övre kant 17,2 16,2 
Som ovan men mitt på balkhöjd 14,8 16,8 
Som ovan men i nedre kant 19,9 19,1 
Mittersta balk, södra änden, övre kant 15,2 16,9 
3:e räckesstolpe från norra änden, västra sidan, insida nertill 16,3 17,2 
Som ovan men upptill 16,5 17,5 
3:e räckesstolpe från norra änden, östra sidan, insida nertill 16,9 21,5 
Som ovan men upptill 15,8 16,5 
9.1.1.4.1 Västra handledare, insida intill stumskarv 24,4 30,0 
Östra handledare, insida intill stumskarv 19,9 24,4 
Östra handledare, insida 18,2 15,3 
Västra handledare, insida 17,8 17,6 
Slitplank, intill stumskarv 19,8 20,9 
Slitplank, nära övergångskonstruktion 29,3 21,7 
Slitplank, nära övergångskonstruktion 18,8 18,7 
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Klockarbergsbro 1 
 
Konstruktionsdel Fuktkvot (%) 

mm från ytan 
9.1.1.5  5 30 
Pelare 2A, nere vid nedre hörnet (5 cm upp, 2 cm in), utsida 11,2 13,9 
Pelare 2A, 0,5 m upp, utsida 11,0 12,9 
Pelare 2B, nere vid nedre hörnet, utsida 15,4 15,9 
Pelare 2C, nere vid nedre hörnet, insida 14,9 16,2 
Pelare 2D, nere vid nedre hörnet, insida 16,2 17,9 
Pelare 2D, nere vid nedre hörnet, utsida 19,5 19,9 
Pelare 3A, nere vid nedre hörnet, utsida 13,6 15,7 
Pelare 3B, nere vid nedre hörnet, utsida 14,6 15,6 
Pelare 3C, nere vid nedre hörnet, insida 14,1 15,2 
Pelare 3D, nere vid nedre hörnet, insida 16,7 15,4 
Pelare 3D, nere vid nedre hörnet, utsida 17,8 16,5 
Balk 2, läge 2A, mitt i 13,7 14,3 
Balk 2, läge 2D, mitt i 14,4 15,7 
Balk 3, läge 3A, mitt i 13,6 15,1 
Balk 3, läge 3D, mitt i 14,3 15,3 

 
 
 
Klockarbergsbro 2 
 
9.1.1.5.1 Konstruktionsdel Fuktkvot (%) 

mm från ytan 
9.1.1.6  5 30 

Upplag 1D utkant, ovan betongkanten 16,7 17,3 
Upplag linje 1, bromitt, ovan betongkanten 15,8 16,2 
Upplag 1A utkant, ovan betongkanten 20,1 17,1 
Pelare 2A , nederkant, utsida, 5 cm upp, 2 cm in 12,1 12,8 
Balk 2A, mitt på 14,2 15,4 
Pelare 2B, nederkant, utsida 13,8 13,7 
Balk 2, mellan B och C, mitt på, övre balken 15,7 16,9 
Pelare 2C, nederkant, insida 14,5 14,9 
Pelare 2D, nederkant, insida 15,7 16,7 
Pelare 2D, nederkant, utsida 17,7 18,9 
Balk 2D, mitt på 14,4 14,9 
Pelare 3A, nedtill, utsida 14,4 14,8 
Båge, 3A, nedre kant, utsida 16,8 16,5 
Pelare 3B, nedtill, utsida 15,0 16,3 
Båge, 3B, nedtill, utsida 16,1 16,5 
Pelare, 3C, nedtill, insida 17,0 18,0 
Båge 3C, nedtill, insida 15,3 15,3 

9.1.1.6.1.1.1  Pelare 3D, nedtill, insida 16,6 18,6 
Pelare 3D, nedtill, utsida  21,5 21,2 
Båge 3D, nedtill, insida 17,5 16,7 
Båge 3D, nedtill, utsida 19,9 18,9 
Båge 3D, nedtill, ovansida 21,4 25,2 
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Balk 3D, mitt på 15,0 16,0 
Balk 3C, mitt på 13,4 14,5 
Balk 3B, mitt på 13,9 16,1 
Balk 3A, mitt på 14,1 15,3 
Balk på båge, 4A 14,6 15,9 
Balk på båge, 4C 15,1 15,8 
Båge linje D, vid stuprör 12,1  
Båge linje D, mitt på, nedtill mot 4, utsida 13,7 15,4 

9.1.1.6.1.1.1.1 Båge linje D, mitt på, upptill mot 4, utsida  13,4 14,8 
Båge linje D, mitt på, nedtill mot 5, utsida 13,8 14,5 
Båge linje C, mitt på, mot 4, insida  15,0 16,2 
Båge linje C, mitt på, mot 5, insida 14,9 15,1 
Båge linje B, mitt på, mot 4, insida 15,3 15,9 

9.1.1.6.1.1.2 Båge linje B, mitt på, mot 5, insida 14,6 16,1 
Båge linje A, mitt på, mot 4, utsida 15,3 16,1 
Båge linje A, mitt på, mot 5, utsida 14,6 14,7 
Balk 5A, balkände 13,3 14,8 
Balk 5B, insida 13,8 14,5 
Balk 5C, insida 14,1 14,8 
Balk 5D, sida mot 4 14,3 15,1 
Båge 6D, nedtill, nedre hörn, utsida 19,6 18,5 
Båge 6D, nedtill, ovansida utsida 17,0 21,3 
Pelare 6D, nedtill mot båge, utsida  17,4 17,4 
Båge 6C, nedtill 19,1 18,0 
Pelare 6C, nedtill mot båge 16,1 16,2 
Båge 6B, nedtill mot mitt 17,3 17,1 
Pelare 6B, nedtill 15,9 16,2 

9.1.1.6.1.1.2.1 Båge 6A, nedtill mot mitt 14,3 15,1 
Båge 6A, ovansida 11,5 14,4 
Pelare 6A, nedtill, insida 17,7 18,1 
Pelare 6A, nedtill, utsida 13,7 15,3 

9.1.1.6.1.1.3 Pelare 6A, utsida 13,7 15,8 
Balk 6D, ände 13,9 15,1 
Balk 6C, mot 7 13,8 14,3 
Balk 6B, mot 7 14,3 14,9 
Balk 6A, mot 7 13,4 14,8 
Pelare 7A, nedtill, mot 6 13,5 15,3 
Balk 7A, mot upplag 13,6 14,9 
Pelare 7B, nedtill 15,2 15,1 
Balk, mitt på mot upplag 14,1 15,6 
Pelare 7C, nedtill, insida 14,9 15,1 
Pelare 7D, nedtill, insida 15,2 15,2 
Balk 7D, nedtill vid ände 14,0 15,0 
Platta vid 6A 15,7 16,6 
Platta vid hörn 8A  21,0 18,0 
Platta mitt linje 8 15,8 16,1 
Platta linje 8D 1:a balk 17,8 17,8 
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Närkeskilsbron 
 

Fuktkvot (%) 
mm från ytan 

Konstruktionsdel 

5 30 
Räckesstolpe R1, västra, insida, nedtill vid beläggning 19,5 28,0 
Räckesstolpe R1, västra, insida, upptill vid handledare 13,4 19,0 
Räckesstolpe R3, västra, insida, nedtill vid beläggning 17,0 16,5 
Räckesstolpe R3, västra, insida, upptill vid handledare 13,4 14,4 
Räckesstolpe R9, västra, insida, nedtill vid beläggning 19,5 23,4 
Räckesstolpe R9, västra, insida, upptill vid handledare 15,2 17,3 
Räckesstolpe R9, östra, insida, nedtill vid beläggning 15,4 19,3 
Räckesstolpe R3, östra, insida, nedtill vid beläggning 18,0 16,9 
Räckesstolpe R1, östra, insida, nedtill vid beläggning 17,2 17,3 
Räckesstolpe R1, östra, insida, upptill vid handledare 13,9 16,5 
Platta, västra, under, 1:a stag söder, yttersta lamell 20,8 16,7 
Västra balk, utsida, nedtill vid söder upplag 29,6 16,5 
Västra balk, insida, nedtill vid söder upplag 17,5 16,4 
Tvärbalk, söder, övre kant, mellan västra och mittbalk 16,0 16,6 
Platta, under, 1:a stag söder, mellan västra och mittbalk 16,2 18,8 
Mittbalk, västra sidan, vid söder upplag, nedtill 16,4 14,1 
Östra balk, nedre kant, söder upplag 17,4 16,5 
Platta, yttersta lamell, söder upplag 22,0 16,6 
Platta, yttersta lamell, mellan R3 och R4 14,5 13,9 
Östra balk nederkant, mellan R3 och R4 14,9 15,4 
Västra balk, nederkant, utsida, mellan R3 och R4 21,1 14,6 
Västra balk, överkant, utsida, mellan R3 och R4 15,8 14,6 
Platta, yttersta lamell, västra kant, mellan R3 och R4 15,0 14,2 
Platta, under, norra, mellan västra och mittbalk 16,0 14,5 
Mittbalk, västra sidan, vid norra upplag, nedtill 17,2 15,4 
Tvärbalk, norra, övre kant, mellan mittbalk och östra 15,0 15,5 
Östra balk, utsida, nedtill vid norra upplag 17,0 16,4 
Platta, östra, under, 1:a stag norra, yttersta lamell 21,5 18,9 

 
 
 
Partillebron 
 

Fuktkvot (%) 
mm från ytan: 

Konstruktionsdel 

5 30 
Överram balk A/B1 insida 14,1 15,2 
Överram balk A/B5 insida 12,2 12,4 
Överram balk B/B9 insida 11,8 12,9 
Överram balk B/B3 insida 13,4 14,3 
R1B insida, upptill  12,9 14,4 
R1B insida, nedtill vid trädäck 13,9 15,5 
R9A insida, upptill  10,0 11,5 
R9A insida, nedtill vid trädäck 11,4 13,6 
Slitplank, vid B6, mitt på, över ås 12,2 14,3 
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Kryss mellan B4A och B5A, höger ände, ovansida 12,3 14,9 
Kryss R9B mot undre balk 13,6 21,8 
Underram balk A, ovansida, bromitt, R5, vid kryss och tvärbalk 13,7 22,1 
Underram balk B, ovansida, bromitt, R5, vid kryss och tvärbalk 15,0 21,0 
Underram balk ände A, ovansida, R1 16,0 20,2 
Tvärbalk 1B, vid kryss 16,1 20,9 
Tvärbalk 1A, 1 dm in 13,5 15,7 
Ås vid Tvärbalk 1, ovansidan, jord mellan plankorna 13,8 17,2 
Ås vid bromitt, ovansidan 15,2 18,0 

 
 
 
Nolånbron 1 
 
Konstruktionsdel Fuktkvot (%) 

mm från ytan: 
9.1.1.7  5 30 
Stolpe A R14, insida, ök 11,9 13,9 
Stolpe A R14, insida, uk, ovan beläggning 16,8 20,2 
Stolpe B R1, insida, ök  15,7 16,9 
Stolpe B R1, insida, uk, ovan beläggning 20,4 26,0 
Handledare ovansida A R4 14,3 15,9 
Platta hörn, ände, vid A1 18,9 23,4 
Platta mitt på, ände 18,8 18,8 
Platta hörn, ände, vid B1 23,0 22,7 
Balk A14, nedtill, ände 22,6 21,9 
Balk B14 nedtill, ände 20,5 20,2 
Balk B14 0,5 m upp, ände 28,3 32,1 
Tvärbalk övre del, vid B  17,8 17,2 
Insida balk B, upptill, 1 m in 18,4 18,6 
Insida balk A, mitt på, 2 m in 29,5 32,7 
Balk A1 ände, nedtill 22,6 24,9 
Balk A1 ände, 0,5 m upp 28,4 28,0 
Balk A1 1 m in, nedtill 20,0 20,6 
Balk B1 insida, ände, nedtill (nere i gruset) 25,7 32,7 
Balk B insida, 0,5 m in, nedtill 25,1 23,9 
Balk B, utsida, nedtill, ände 27,4 31,5 
Balk B, utsida, 0,5 m upp, ände (fiberresning i splint) 27,2 35,6 
Balk B, utsida, 0,5 m upp, 0,5 m in (fiberresning i splint) 28,9 32,1 

 
 
 
Nolånbron 2 
 
Konstruktionsdel Fuktkvot (%) 

mm från ytan: 
9.1.1.8  5 30 

Stolpe B R10, ök 11,2 12,8 
Stolpe B R10, uk, ovan beläggning 13,4 16,5 
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Stolpe B R8, ök 11,1 14,4 
Stolpe B R8, uk, ovan beläggning 15,2 19,0 
Stolpe B R6, ök (under skarv handledaren) 14,9 18,4 
Stolpe B R6, uk, ovan beläggning 16,7 18,9 
Stolpe B R4, ök 14,7 17,1 
Stolpe B R4, uk, ovan beläggning 15,5 20,3 
Stolpe B R2, ök 12,8 15,0 
Stolpe B R2, uk, ovan beläggning 16,2 20,3 
Stolpe A R1, ök (soliga sidan) 8,6 10,6 
Stolpe A R1, uk, ovan beläggning 13,2 17,2 
Stolpe A R3, ök 11,2 13,7 
Stolpe A R3, uk, ovan beläggning 12,3 16,8 
Stolpe A R7, ök 9,8 13,2 
Stolpe A R7, uk, ovan beläggning 9,5 14,0 
Stolpe A R7, ök 10,6 13,4 
Stolpe A R7, uk, ovan beläggning 10,4 14,9 
Handledare, ovansida, ände vid skarv, B R1 8,8 14,6 
Handledare, ovansida, ände vid skarv, B R6 13,0 16,5 
Handledare, ovansida, ände vid skarv, B R9 10,0 15,7 
Balk A 10, vid ände, nedtill 11,0 13,7 
Balk A 10, 1 m in, nedtill 15,8 15,9 
Tvärbalk övre, insida vid A 15,8 17,2 
Platta, vid landfäste, mot balk A 15,7 14,3 
Balk A 10, mitt på, på insidan, vid ände 16,0 16,6 
Tvärbalk övre, mitt på, insida bron 13,7 16,1 
Broplatta vid tvärbalk, mitt på 13,8 16,5 
Balk B, uppe insida, ände 15,9 14,8 
Platta, uppe, insida ände 16,4 13,3 
Balk B, mitt på höjd, ände 26,4 28,4 
Balk B, mitt på höjd, 0,5 m in 17,6 18,7 
Balk B, utsida, nederkant, ände 10,0 14,0 
Balk B, utsida, mitt på höjd  16,7 18,4 
Balk A1, ände, nedtill, utsida 16,4 19,1 
Balk A1, ände, mitt på höjd, utsida 22,8 26,0 
Balk A1, 0,5 m in, mitt på höjd, utsida 16,3 17,2 
Balk A1, 0,5 m in, nedtill, utsida 15,4 16,6 
Balk A1, ände, mitt på höjd, insida 20,8 21,6 
Tvärbalk, överst, längst upp 16,8 18,8 
Tvärbalk, överst, längst upp 19,0 19,4 
Tvärbalk, sida 16,3 15,7 
Platta, mitt på, vid ände 19,9 22,0 
Tvärbalk, översta 20,3 19,8 
Tvärbalk översta vid balk B 18,5 18,5 
Platta vid ände, balk B 20,0 17,3 
Platta vid ände, några dm in (vatten in uppifrån) 20,1 17,4 
Tvärbalk, högst upp, vid balk B 15,5 16,2 
Balk B, ände, mitt på höjd 19,3 19,6 
Balk B, nederkant, ände 21,0 21,2 
Balk B, mitt på, ände 21,5 23,6 
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Årjängsbron 
 

mm från ytan: Konstruktionsdel 
5 30 

9.1.1.9 Konstruktionsdel: Broplatta   
1 meter in på broplattans undersida lamell1 sydväst 15,8 17,7 
1 meter in på broplattans undersida väst 15,5 15,8 
1 meter in på broplattans undersida lamell1 nordväst 17,9 18,2 
1 meter in på broplattans undersida lamell1 sydost 15,7 17,4 
1 meter in på broplattans undersida öst 15,7 15,3 
1 meter in på broplattans undersida lamell1 nordost 16,7 17,1 
Västra tvärbalken sydväst 14,4 15,4 
Västra tvärbalken nordväst 15,8 17,1 
Konstruktionsdel: Räckesstolpar, numrerade från väst till öst.   
Stolpe 1 NV, uppe -nere 8,5-11,4 10,3-14,8 
Stolpe 7 N 12,6-10,5 18,9-13,5 
Stolpe 13 N 11,2-10,9 14,7-14,6 
Stolpe 19 N 10,6-11,5 13,6-14,7 
Stolpe 25 NO 11,6-10,7 11,7-13,1 
Stolpe 25 SO 11,6-15,2 11,7-15,2 
Stolpe 19 S Skarv 20,4-16,4 29-18,6 
Stolpe 13 S Skarv 14,6-17,2 19,8-17,4 
Stolpe 7 S Skarv 18,2-15,4 26,4-16,5 
Stolpe 1 SV 14,2-18,4 14,9-19,8 
Konstruktionsdel: Handledare   
Sydväst 16,1 20,9 
Syd 16,9 20,7 
Sydost 13,4 14,2 
Nordost 13,3 15,3 
Nord 12,7 14,7 
Nordväst 12,5 18,5 
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