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1

BAKGRUND

WSP har fått i uppdrag av Timrå Kommun att bedöma bärigheten och föreslå
åtgärder för bro 22-963-1.
Bro 22-963-1 är en snedvinklig, slakarmerad kontinuerlig plattbro i två spann.
Broplattan är utformad med ursparningsrör. Konstruktionen ägs och förvaltas
av Timrå Kommun.
En klassningsberäkning av brons överbyggnad genomfördes 2017 av Stefan
Pup (ÅF Infrastructure AB) och denna beräkning används som underlag i
denna rapport. Klassningsberäkningen har i samband med skrivandet av
denna rapport granskats av WSP. WSP bedömer att denna beräkning är
korrekt och håller god kvalitet. Det finns således inga skäl att ifrågasätta de
framräknade resultaten.
Fullständigt namn på klassningsberäkningen enligt nedan:
[1]
Y 963 Bro över väg E4 vid trafikplats Timrå
Klassningsberäkning av överbyggnad
2017-12-04, Stefan Pup
Brons farbaneplatta är utformad med ursparningar. Detta innebär att rör har
gjutits in i plattan. Ursparningarna gör att vikten på överbyggnaden blir lägre,
men på bekostnad av att det krävs mer armering.
Metoden anses idag som okonventionell för konstruktion av broar och denna
utformning utförs inte vid nykonstruktion av broar.
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2

BÄRIGHET
Klassningsberäkning

2.1.1

Axel och boggitryck

En klassningsberäkning, för en vägbro, innebär att det maximala värdet för
axel- respektive boggitryck tas fram. Utifrån dessa värden kan sedan
bärighetsklassen bestämmas för konstruktionen.
För en allmän väg utan viktbegränsning gäller bärighetsklass BK1, där det
största tillåtna värdet för ett axeltryck är 120 kN (12 ton) och för ett boggitryck
180 kN (18 ton).

Figur 1 - Axel & Boggitryck

Se nedan redovisning av Belastningsklass 1-3.
Axeltryck
BK1
BK2
BK3

[kN]
120
100
80

[ton]
12
10
8

Boggitryck
[kN]
[ton]
180
18
160
16
120
12
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2.1.2

Klassningsberäkning av bro 22-963-1

Enligt klassningsberäkningen [1] så begränsas brons bärighet i första hand av
momentkapacitet i längdled och i andra hand av tvärkraftskapacitet längdled.
Framräknad kapacitet enligt [1] är:
Boggitryck
[kN]

[ton]

Momentkapacitet

40

4

Tvärkraftskapacitet

82

8

Tvärkraftskapacitet i tvärled
(Vierendeelverkan)

<82

<8

De erhållna teoretiska värdena ovan visar att bron långt ifrån klarar krav på
boggitryck för någon av belastningsklasserna enligt kap.2.1.1.
Med anledning av att värdena i klassningsberäkningen [1] var så låga, så
avbröts klassningsberäkningen i förtid. Således har endast kapaciteterna ovan
räknats fram.
De kapaciteter som saknas i klassningsberäkningen är:
·
·

Momentkapacitet i tvärled
Momentkapacitet i tvärled över mellanstöd

Trots att dimensionerande värden för kontroller i tvärled saknas så skriver
Stefan Pup i rapporten [1]:
”Även den, med hänsyn till den snedvinkliga armeringsutformningen,
erforderliga armeringen i broplattans tvärled är helt otillräcklig.”.
Klassningsberäkningen [1] visar också att den låga kapaciteten gäller generellt
över hela brobredden, varför en begränsning av körfältsbredder inte skulle
räcka för att höja kapaciteten.
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Inspektion
En inspektion av bron genomfördes 2019-09-10 av Magnus Gruvborg, WSP.
Nedan redovisas de skador från denna inspektion som finns i plattan eftersom
det endast är dessa som har direkt påverkan på brons bärighet. Övriga skador
finns att tillgå i Trafikverkets förvaltningssystem BatMan, som Timrå kommun
använder.
I plattan finns i huvudsak tre skador, dessa redovisas nedan. Skadans
nummer i tabellen är motsvarande nummer på skadan som den har i BatMan.
Nr.

Skadetyp

Skadat material

Skadeorsak

13

Böjsprickor

Armerad betong

Belastning

26

Dragsprickor

Armerad betong

Krympning i betongen

27

Krossning

Armerad betong

Påkörning

Krossningsskadorna (skada 27) har orsakats av påkörning och beror troligtvis
på att det inte är tillräckligt fritt utrymme mellan bron och underliggande väg.
Denna skada påverkar inte bärigheten direkt men kan påverka val av
förstärkningsåtgärd. Detta diskuteras vidare i kapitel 3.1.1.
Dragsprickorna (skada 26) är orsakade av krympning i betongen och har ingen
påverkan på brons bärighet på kort sikt. På längre sikt kan inträngning av
klorider påverka armeringen i plattans underkant.
Böjsprickorna (skada 13) är direkt orsakad av för hög belastning på bron.
Denna typen av sprickor uppkommer på grund av att momentkapaciteten har
överskridits. Vid inspektionen observerades böjsprickor i fältmitt i båda
spannen på utsidan av broplattan. Sprickorna uppgick i värsta fallet till 0,5 mm.
Gränsvärdet för denna typen av sprickor ligger enligt Trafikverkets
rekommendation på 0,6 mm. Även om sprickvidden ligger under gränsvärdet
är detta en mycket stark indikation på bristande bärighet.
Vid inspektionen kunde det inte verifieras hur långt dessa sprickor går in i
plattan från plattkanten. Detta eftersom dragsprickorna (skada 26) gör det
svårt att följa böjsprickorna.
På nästkommande sidor redovisas bilder på skadorna. De sprickor som
redovisas är de som har störst sprickvidd. Det uppträder en betydande mängd
med mindre sprickor i hela spannen. Se Foto 3.
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Foto 1 - Böjsprickor på broplattans östra sida (skada 16)

Foto 2 - Böjsprickor på broplattans västra sida (skada 16)
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Foto 3 - Dragsprickor i plattans underkant (skada 26)

Foto 4 - Krossningsskador (skada 27)
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Slutsats
Från klassningsberäkningen framgår att bärigheten på bron är så undermålig
att den inte ens uppgår till den lägsta bärighetsklassen, BK3. Detta innebär att
bärigheten inte kan garanteras på bron för tung trafik. Personbilar och övriga
fordon med boggi eller axellast lägre än 4 ton, kan enligt framräknade värden
fortfarande trafikera bron.
De låga framräknade värdena styrks dessutom av inspektionen som gjordes
på bron. De påvisade böjsprickorna i fält är exakt de sprickor man förväntar
sig att hitta på en bro med dålig momentkapacitet.
Vid inspektionen observerades inte några synliga tecken på att
tvärkraftskapaciteten är dålig. Risk finns dock att det finns sprickor i betongen
mellan ursparningarna i plattan.

Brons brister kan sammanfattas i följande punkter
· Bristfällig momentkapacitet i brons längd- och tvärled
· Bristfällig tvärkraftskapacitet i brons längd- och tvärled
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3

ÅTGÄRDER
Förstärkning

För att kunna garantera brons bärighet så är en eventuell möjlig åtgärd att
förstärka den.

3.1.1

Momentkapacitet

Momentkapacitet i brons längd- och tvärled går att förbättra på flera sätt.
Några möjliga förstärkningsåtgärder är:
·
·
·

Armerade pågjutningar i broplattans under och överkant
Kolfiberförstärkning i broplattans under och överkant
Spännarmering

Ett problem med pågjutning och/eller kolfiberförstärkning är att det innebär att
broplattans tjocklek ökar. På bron misstänker vi att den fria höjden mellan bro
och underliggande väg för låg. Därför behövs den underliggande vägen först
sänkas om en sådan förstärkning skall vara möjlig.
Spännarmering kan eventuellt förläggas i brons hålursparningar. I så fall skulle
denna metod inte kräva att underliggande väg sänks. Detta är dock en
komplicerad förstärkningsmetod som inte är vedertagen och kan bli svår att
genomföra både vid projektering och utförande.

3.1.2

Tvärkraftskapacitet

Att förstärka en betongplatta så att dess tvärkrafskapacitet ökar innebär att
armering, kolfiber etc. behöver gjutas in vertikalt i plattan, se Figur 2. För att
göra detta så behöver vertikala hål borras genom hela platta för att sen
injektera fast armering/kolfiber.
Denna förstärkningsmetod innebär stora risker och svårigheter. Armeringen i
plattan får inte träffas när hålen borras, eftersom det kan påverka brons
bärighet. Dessutom måste det även säkerställas att det inte borras för nära
ursparningarna. En förstärkning av tvärkraftskapaciteten blir, om inte omöjlig,
väldigt svår att utföra på grund av hålursparningarna i plattan.

Figur 2 - Förstärkning tvärkraftskapacitet
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Utbyte av överbyggnad
Utbyte av överbyggnaden innebär att den befintliga broplattan, brolager och
eventuellt även bropelaren rivs. Sedan monteras nya lager och en ny platta
och pelare gjuts.
Sannolikt kan de två landfästena återanvändas. Inför en sådan åtgärd behöver
dessa bärighetsberäknas för att kunna dimensionera den nya överbyggnaden.
Utbyte av överbyggnad är kostsamt men samtidigt på lång sikt den bästa
lösningen. En ny överbyggnad dimensioneras för en teknisk livslängd på 120
år.
Alternativ till utbyte av överbyggnad kan även vara att bygga en helt ny bro
med nya stöd och annat läge.

4

SAMMANFATTNING

Bärighetsutredningen som genomfördes på bron, samt inspektionen, visar att
bron har bärighetsproblem och bör inte trafikeras av tung trafik. Bärigheten är
så undermålig att trafiken bör begränsas. Eftersom maximalt boggitryck är så
lågt att tunga fordon inte bör trafikera bron så är det att rekommendera att
endast tillåta fordon med högsta totalvikt 3,5 ton.
Att förstärka bron kommer bli både svårt och riskfyllt, främst på grund av att
bron är byggd med hålursparningar. Eftersom förstärkningen skulle innebära
ingrepp i brobaneplattan mellan dom längsgående hålen skulle en sådan
förstärkning bli väldigt kostsam, om inte omöjlig, att både projektera och utföra.
Vår slutsats blir därför följande:
·

Trafiken bör omgående begränsas på bron till max totalvikt 3,5 ton.

·

Särskild inspektion av broplattan bör utföras årligen för att följa upp
böjsprickorna i broplattan.

·

Om tung trafik ska tillåtas på bron så bör överbyggnaden bytas ut alt.
bygga en ny bro.
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VI ÄR WSP

WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker,
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare.
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000
medarbetare. wsp.com

WSP Sverige AB
Box 117
651 04 Karlstad
Besök: Lagergrens gata 8
T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com
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