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Förord 
 

Denna rapport om bron över Byske älv har utarbetats på uppdrag av Banverket enligt 
beställning 2009-08-05 med beteckning F09-10149/BA5.  

Besiktning av bron har huvudsakligen utförts av Ola Enochsson och Håkan Johansson. Johan 
Ojanen har medverkat vid utvärderingen. Lennart Elfgren har studerat brons tillkomsthistoria 
och svarar tillsammans med Mats Emborg och Ola Enochsson för de bedömningar och 
rekommendationer som ges.     

En första version av rapporten färdigställdes till årsskiftet 2009. I början på år 2010 fick vi 
kännedom om ytterligare arkivuppgifter om brons byggande och en sammanfattning av dessa 
har nu tillfogats. 

Luleå i mars 2010 

Lennart Elfgren, Ola Enochsson och Mats Emborg  
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Sammanfattning  
 

Järnvägsbron över Byske Älv vid Myrheden är en bågbro av betong som färdigställdes 1941. 
Bågen har en spännvidd av 39,2 m och den totala längden är 59,6 m, se figur 1. Bågen blev 
fläckvis frysskadad i samband med gjutningen och har reparerats med ca 10 års mellanrum. 
År 2003 upptäcktes ånyo betongskador i underkant på bågen. Den dåliga betongen bilades 
bort och ersattes med torrbruk som sprutades på plats. Efter reparationen bedömdes bron 
kunna klara tåglast BV- 2 (25 tons axellast och 7,2 ton/m utbreddlast).  För att bedöma brons 
fortsatta livslängd och bärförmåga har Avd för Byggkonstruktion vid LTU tagit del av 
tidigare tillståndsbedömningar och besiktigat bron 2009-02-13 och 2009-08-25--26. Bron 
visade sig vara i förhållandevis gott skick. Vi bedömer att den kan klara tåglast BV-2 i 
ytterligare fem år under förutsättning att den hålls under uppsikt och att en närmare utredning 
görs av gjutfogarna i bågen under skivstöden och av skivstödens ledformade anslutningar mot 
bågen. Bron borde hålla i 20 år eller mer om ballasten rensas från finare grusfraktioner så att 
dräneringen förbättras. Vattenavledningen från bron bör vidare ordnas så att vatten från 
brobanan förhindras rinna ner längs bågen och bidra till frost- och korrosionsangrepp. 
Dessutom bör dålig/skadad betong vattenbilas bort och ersätts med pågjutning av ny betong. 

 

Figur 1. Bro över Byske älv vid Myrheden i februari 2009. Bron färdigställdes 1941 och 
bågens spännvidd är 39,2 m. 
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Figur 2. Järnvägskarta över Norra Sverige med detalj av bandelen Bastuträsk - Boden 

1. Bakgrund. Brons tillkomst 
Den första bron på platsen byggdes 1893 när stambanan genom övre Norrland anlades, se 
figur 2. Det var en balkbro med stående parabelformat fackverk med spännvidden ca 60 m. I 
samband med ökade krav på bärighet byttes fackverksbron 1941 ut mot den nuvarande 
bågbron, se figur 3-5.  Den byggdes för 20 tons axeltryck av AB Kasper Höglund, Göteborg, 
se Asplund – Spade (2001), Beskrivning (1941) och Bilaga A. Man planerade för ett 
vattenkraftverk nedströms bron och den förbereddes därför för en högre vattennivå. För att 
minimera trafikavbrottet byggde man den nya bron under den gamla. För att få plats höjdes 
därvid den gamla bron en halv meter under byggnadstiden och den nya brons spännvidd 
minskades med omkring 20 m. När den nya bron var färdig sköts den gamla bron åt sidan 
varefter spåren lades på och den gamla bron demonterades.  Bågens anfang är grundlagda på 
berg medan farbanans landstöd vilar på stenblocksmuren från den ursprungliga bron.  

I samband med gjutningen av bågen fick man problem med ovanligt kallt väder. I Rapport nr 
8  till Statens Järnvägar den 9 april 1941 anför kontrollanten Georg Andersson följande: 

”Gjutning av bågen påbörjades på morgonen tisdagen den 1.4 och avslutades torsdagen den 
3.4  kl 4,00. Temperaturen var vid gjutningens början -8o men steg under dagen till -3o. Under 
natten till den 2.4 inträffade ett kraftigt temperaturfall till -29o. Bågen kläddes med halm, 
papp, cementsäckar och tillgängliga presenningar. Dessutom värmdes armeringen med 
blåslampor och eldades med vedeldar under bågen. Under loppet av den 2.4 anskaffades 
presenningar tillräckliga för att bygga in bågen i sin helhet i ett tält inom vilket eldning med 
koksgrytor utfördes och skall fortgå till efter påsk. Trots att temperaturen under de nätter 
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gjutningen fortgick sjönk till omkring -30o understeg den aldrig +2 mellan bågens översida 
och presenningtältet. Någon risk för frostskador i betongen torde knappast föreligga. Under 
formen instuckna termometrar ha visat en naturlig stegring från lägst +3 natten mellan den 1. 
och 2. Ställningens rörelser under gjutningen har observerats genom mätningar mellan gamla 
bron och för ändamålet uppsatta avvägningsplankor. Någon lyftning har under gjutningens 
gång ej kunnat konstateras. Maximala sjunkningen efter densammas färdigställande är i 
hjässan 9 mm.  
För betongen gäller följande data. Gjuten volym 199,99 m3. Cementåtgång 1466 skr. 
Cementhalt 365 kg/m3. Endast klass A har använts. Vct 0,55. Singel 65 – 5,6 mm 62 vikts% 
och grus < 5,6 mm 38 vikts% av ballastmaterialet. Fillertillsats 105 l mjälsand per m3. 
Humushalt i singlet omkr. 0,5 och i gruset 0 grader. En serie om tre kuber för 7-dygns och två 
serier om vardera tre kuber för 28-dygns tryckhållfasthet samt tre balkar för 28 dygns 
böjhållfasthet ha tagits.” 
 
I Rapport nr 9, den 24 april, anför Andersson vidare: 
”Sidoformarna omkring bågen ha rivits. En del sår förekomma. En frostskada på omkring en 
m2 yta och till ett djup av omkr. 20-25 mm har visat sig på uppströmssidan ungefär mitt för 
norra fjärdedelspunkten. Den skadade betongen har mejslats bort och skadan skall lagas med 
formsättning och igengjutning. I övrigt synes betongen vara av mycket god kvalite.”   
 
I Rapport nr 10, den 7 maj, rapporteras om 28-dygnshållfastheterna:  
”För 20 cm kuberna voro värdena 706, 551 och 648 kg/cm2 samt för 25-cm kuberna resp 507, 
481 och 504 kg/cm2. De mindre kuberna visa sålunda högre men betydligt ojämnare värden 
än de större. Detta torde bero på att 20 cm kantlängd är i minsta laget för ifrågavarande max. 
stenstorlek 65 – 70 mm. Ett par större stenar mer eller mindre betyder mycket för 
hållfastheten i en kropp, vars kantlängd är obetydligt mer än 2 ggr stenens diam. 7-
dygnsproverna, vilkas värden lågo synnerligen jämnt omkr. 352, hade även 25 cm kantlängd.”  
Böjbalkarna rapporteras ha en böjdraghållfasthet om 43 kg/cm2 (4,3 MPa) vid 28 dygn. 
 
I Rapport nr 11, den 29 maj, berättar Andersson: 
”Gjutningen av sekundärpelarna påbörjades den 19.5 och avslutades den 27.5 med en á två 
pelare per dag. Bensindrivna vibratorer ha använts.  För betongen gälla följande data: Gjuten 
volym 88 m3. Cementåtgång 502 skr, vilket ger en cementhalt av 286 kg/m3. Cementsort Blå 
Rand klass A. Vct 0,54. Ballastmaterialet bestod av 62 vikts%  singel 65 – 5,6 mm och 38 
vikts%  grus < 5,6 mm. Fillertillsats 105 l mjälasand per m3. Humushalt praktiskt taget 0 
grader. En serie om tre provkuber togs avsedd för 28-dygnsprov.”   
 
Gjutning av farbanan skedde den 18 – 20 juni med cementhalten 325 kg/m3 och vct 0,52. 
Bron avsynades den 30 juli varvid entreprenören företräddes av kapten P Östhlin och ingenjör 
Y. Hjelmström och Statens Järnvägar av förste byråingenjören John Björk, baningenjören A 
Pettersson och kontrollanten ingenjör Georg Andersson.  I protokollet anförs att  
”Betongytorna på landfästen, valv och farbaneplatta voro tillfredställande. Valvets överyta var 
putsad och riven. Ytorna på sekundärpelarna företedde en del mindre ojämnheter.”  
 
Dessutom påpekas bland annat att det   
”befanns erforderligt utföra följande justeringar och kompletteringar:  --- 
att kontrollera vattenavrinningsmöjligheterna från valvets översida och förbättra dessa genom 
att hugga upp 2 st. 1” x 1” rännor i tröskeln till portöppningen i varje sekundärpelare. Där så 
erfordras skulle åtgärder vidtagas för åstadkommande av ökande lutning in emot dessa 
öppningar i den spetsiga vinkeln mellan valv och sekundärpelare,” 
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Figur 3. Gjutning av den nya betongbågen under den befintliga stålbron i april 1941. På grund 
av oväntad köldknäpp måste bågen i hast byggas in med presenningar.  
 

 
 
Figur 4. Den nya betongbågen med underliggande form efter det att presenningarna tagits bort 
i slutet av april 1941. Den överliggande ursprungliga stålbron är fortfarande i drift. 
 
I en reserapport den 21 augusti 1941 redogör Georg Andersson för brons ibruktagande: 
” Den nya betongbron över Byskeälven togs i bruk natten mellan den 18 och 19 augusti. Den 
härför erforderliga höjningen och sidoförflyttningen utfördes av AB Götaverken under det att 
ballast och spår påfördes genom 20 bansektionen. Tidigare hade av entreprenören för 
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betongarbetena nedströms och mitt för ändarna av den gamla bron byggts två 
ställningsbockar, på vilka denna efter sidoförflyttningen är upplagd.  
Utöver den höjning på 900 mm av järnvägsöverbyggnaden, som utförts i samband med 
ovannämnda betongarbeten, erfordrades nu ytterligare 250 mm för att möjliggöra inskjutande 
av de glidslädar och gejdrar, med hjälp av vilka förskjutningen skedde. Denna höjning skulle 
enligt uppgjord plan göras vid en bandisposition under 3 timmar före tåg 93 avgång från 
Myrheden kl. 20.27, men då denna tid måste avkortas medhanns inte höjningen fullständigt, 
utan måste göras färdig under den för arbetets fullbordande avsedda bandispositionen, vilken 
inföll mellan kl. 22.00 och 8.10. Samtidigt befriades järnöverbyggnaden ifrån räls och slipers 
och insmordes friktionsytorna med lager av omväxlande talg och såpa. Själva dragningen 
utfördes med tillhjälp av 10 tons lyftblock, vilka placerades längst ut på de ovannämnda 
ställningsbockarna. Den kunde påbörjas omkring kl 1.30 och var utan missöde avslutad kl 
3.30, varvid järnöverbyggnaden hade förflyttats sammanlagt 7 m och avståndet mellan dennas 
uppströmskontur och centrum spår var 4,5 m. Omedelbart härefter påbörjades på den nya bron 
utläggning av spåret och ökning av ballastlagret, vilket förut påförts till 0,30 – 0,40 m 
mäktighet. Dessa arbeten voro avslutade så, att tåg 94 kunde framföras kl 8.30 omkring 10 
min. försenat.”  
 
 I ett brev till Statens Järnvägars Broavdelning den 19 augusti 1950 påtalar baningenjören 
Sven Palm vid 20 Bansektionen i Boden att ett antal felaktigheter konstaterats på betongen i 
det bärande valvet på bron över Byske älv. Områdena har markerats med siffrorna I –VII på 
en ritning som inte kunnat återfinnas: 
I och VII.  Betongen var bom på flera ställen och lösa delar har mejslats bort. 
Betongsprutning föreslås sedan rostiga armeringsjärn rengjorts. 
II och III. Markerade gjutfogar som lagats på ytan med cementbruk. Här förslås injektering 
med cementbruk. 
IV, V och VI. Lösa partier har bortmejslats. Här föreslås utfyllning av dessa med sprutbetong 
och därefter injektering med cementvälling.  
 
Brobladet för Byske älv (1941-1975) anger att reparationer utfördes 1950 och att ytterligare 
lagningar på valv och pelare utfördes 1961 och 1969, se Bilaga A  
 
Den största tillåtna axellasten (STAX) har successivt höjts från ursprungsvärdet 20 ton och är 
nu 22,5 ton på den aktuella bandelen och önskemål finns att höja den till 25 ton.  På 
Malmbanan mellan Luleå och Kiruna höjdes axellasten till 30 ton efter omfattande 
utredningar, se Paulsson et al (1996 a-d, 1997, 1998), Jernbaneverket (1996a,b), Nilsson et al 
(1999), Thun et al (1999), Danielsson et al (2002) och Enochsson et al (2002).  

Arbetet med broars bärighet på Malmbanan initierade även ett  fyraårigt Europeiskt 
forskningsprojekt, ”Sustainable Bridges”, med deltagande av 32 partner från 12 länder. I 
projektet togs riktlinjer fram för tillståndsbedömning och förstärkning, se SB (2008).  

Bedömning av en likartad bågbro över Vindelälven behandlas i He et al (2006, 2008).  Några 
andra aktuella brostudier vid LTU redovisas i Enochsson et al (2002, 2004, 2008a,b), Puurula 
et al (2004, 2008), Stenlund (2008) och Täljsten et al  (2006, 2007). Även i Finland pågår 
arbete med att uppgradera bärigheten på befintliga broar, Elfgren et al (2009).  
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Figur 5. Elevation och plan av järnvägsbron över Byske älv.  

 

2. Tillståndsbedömning 1994 och 2000 
Under 1994 genomfördes en utredning för att undersöka förutsättningarna för att öka 
axellasten till 25 ton på bandelarna Bastuträsk – Boden och Bastuträsk – Rönnskär, se 
figurerna 2 och 6. Totalt bedömdes 71 broar varav åtgärder erfordrades för ett tiotal inklusive 
brobyten över Skellefte älv, Långträskån, Holmforsån, Banforsån, Korsträckbäcken och 
Grundträskån, se Öström  (1994). 

Bron över Byske älv bedömdes klara axellasten 25 ton. Kravet på beräkningsmässig 
sprickvidd överskreds dock i vissa snitt i farbanan vilket innebär att livslängden förkortas 
något, se Bilaga B.  

Beräkningen gjordes med STRIP - Step 2 som är ett FEM-program för två-dimensionella 
konstruktioner. Det utvecklades på 1960-talet i Sverige av Åke Bengtsson, Nordisk ADB AB, 
Stockholm, och i Schweiz av John P Wolf, Digital A.G, Zürich, se Bengtson & Wolf (1969, 
1970) och Kostro (1973). Programmet har fått stor användning och används fortfarande i 
vidareutvecklade versioner för PC-bruk, se t ex Kettil & Wiberg (2005), Smlatic & Tengelin 
(2005) och Andersson & Karlsson (2006). 
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Figur 6. Besiktning av bron över Byske älv 1994. Foto Anders Kronborg 

Betonghållfastheten för bron över Byske älv provades 1992 med utborrade cylindrar. För 
bågen varierade tryckhållfastheten mellan 36,7 och 98,4 MPa medan den för farbanan 
varierade mellan 71,0 och 99,1 MPa. Detta befanns motsvara hållfasthetsklass K40 i bågen 
och K 80 i farbanan. En ny av oss utförd utvärdering enligt BBK 94(1994), avsnitt 7.3.3.3, se 
Tabell 1, ger för bågen den något högre hållfasthetsklassen K50, men uppenbart är att stora 
variationer kan finnas i bågens betonghållfasthet. Det låga hållfasthetsvärdet ovan kan bero på 
att provet var urborrat i en av de gjutfogar med delvis sämre betong som diskuteras senare. 

Tabell 1. Betongtryckhållfastheter 1992 i utborrade cylindrar enligt BBK94 (1994) 

 Båge Farbana 
Provvärden, tryckhållfasthet, x  [MPa] 98,4; 94,6: 66,6; 36,7; 

77,9; 88,4; 70,9 
84,8;  99,1; 
71,0 

Medelvärde, m [MPa] 76,2 85,0 
Spridning, s [MPa] 21,1 14,1 
Variationskoefficient, v = s/m 0,28 0,17 
Fordrat värde på tryckhållfasthet fKK [MPa] 
fKK  ≤  m3 – 4             (3 prov) 
fKK ≤ m exp(-1,4s/m)  (min 6 prov) 
fKK  ≤  x + 5 
fKK  ≤  x/0,8 
fKKmin 

 
 
51,8 
41,7 
45,9 
41,7 

 
81,0 
 
76,0 
88,8 
76,0 

Motsvarande hållfasthetsklass K50 (fKK ≥ 40) K80 (fKK ≥ 62) 
Karakteristisk tryckhållfasthet, fcck   [MPa] 35,5 (K50)  32,0 (K40) 56,5 
Dimensionerande tryckhållfasthet, säkerhetsklass 
3, fccd,=  fcck/(1,5*1,2)  [MPa] 

19,7 (K50)  17,8 (K40) 31,4 
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År 2000 gjorde Brotec en ny bärighetsberäkning av bron över Byske älv baserad på 
betongkvaliten K40 i bågen och K80 i farbanan. Med denna som grund upplät Banverket bron 
för tåglast BV-2, Gustavsson (2000). BV-2 är en last som liknar verkliga vagnar och 
kännetecknas av en axellast om 250 kN, en utbredd last (s.k. sträcklast) om 72 kN/m, ett 
boggiaxelsavstånd om 1,8 m och ett buffertaxelavstånd om 3,0 m, se BV Tåglaster (2009).  
BV-3 är en likartad last men med en något högre sträcklast, 80 kN/m.  

 

3. Reparation 2004 
Vid anläggandet av en spång för fiskare och andra som går längs norra strandlinjen av Byske 
älv upptäcktes 2003 betongskador i underkant på bågen, se figur 7. Lösa betongsjok bilades 
bort och det visade sig att cementpasta saknades i centrum av det bortbilade området medan 
betongen verkade frisk i kanterna. Den dåliga betongen kan därför vara ett tecken på 
stenseparation vid gjutningen. Det är anmärkningsvärt att man inte upptäckt någon antydan 
till dessa skador 1994. Möjligen har de funnits dolda bakom ett löst ytskikt. I så fall finns det 
en risk att det finns fler områden som är separerade och som ännu inte gett sig till känna.  

Vid en beräkning av bågens kapacitet fann man att bilningen och skadorna inte påverkade 
brons förmåga att klara tåglast BV-2, Öström (2003).Man noterade även bortspjälkning av 
betong i vissa av de stående skivorna mellan båge och farbana. Detta bedömdes bero på att 
täckskiktet där varit för litet och att karbonatiseringsfronten därför nått fram till armeringen 
som börjat rosta. Rostprodukterna hade sedan spjälkat bort betongtäckskiktet, se figur 8.   

Reparationen utfördes under 2004 av Skanska med torrsprutning av Optitroc TBS Bruk efter 
rengöring av ytorna. Bruket är baserat på portlandscement och har enligt Optitrocs 
produktblad en tryckhållfasthet som är större än 60 MPa.   
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Figur 7. Skador i underkant båge 2003.  Foto Anders Kronborg 

 
Figur 8. Skiva mellan båge och farbana med bortspjälkad betong i anslutningen till bågen 
2003. I förgrunden syns ett område som reparerats och där pågjutning är i dåligt skick. 
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4. Besiktning 2009 

4.1 Allmänt 
Bron besöktes 2009-02-13 av Anders Carolin och Anders Kronborg från Banverket och av 
Ola Enochsson och Lennart Elfgren från LTU.  En noggrannare besiktning genomfördes 
2009-08-25—26 av Ola Enochsson och Håkan Johansson från LTU, se Bilaga C. Eftersom 
den skylift som användes då hade begränsad räckvidd kunde  bågens undersida endast  
inspekteras inom området närmast hjässan. Betongen är i allmänhet i gott skick. 
Karbonatiseringsdjupet i uppmätta punkter är endast några mm i frisk betong.  

4.2 Bågen  
Två fotografier av bågen visas i figurerna 9 och 10. Lagningarna i bågens undersida och 
ytsprickorna på dess sidor ser ut att vara relaterade till gjutfogar. De är typiska för längre 
gjutstopp (timmar eller dagar) varvid sammangjutningen blir dålig. Det är troligt att 
komprimeringen här varit otillfredsställande vilket ger inhomogen betong och att detta beror 
på  de  svåra gjutförhållanden som rådde vid gjutningarna av bågen med mycket kallt väder. 
Nu 60 år efter gjutningen ser vi resultatet av detta och processen kommer säkert att fortsätta, 
dvs. fler gjutfogar kan komma att visa sig vara i behov av reparation. Eftersom bågen 
väsentligen är utsatt för tryckspänningar behöver inte detta medföra större problem.  
 

 

Figur 9. Lagad undersida på bågens norra del. Under första skivan söder om hjässan (överst 
till vänster på fotot) finns ett lutande område med ytkrackelering/ytsprickor och 
färgförändring som visas i förstoring i figur 8. Augusti 2009. 
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Figur 10. Detalj av område i figur 7 med ytkrackerlering och färgförändring beläget under det 
första skivstödet söder om hjässan. 

 
Det är emellertid angeläget att säkerställa gjutfogarnas tillstånd och beständighet. Vi föreslår 
att man kontrollerar tillståndet för alla gjutfogar med bomknackning. Därefter bör kontroller 
ske vart 3:e år. Vi har övervägt om man kan mäta någonting i gjutfogarna men rörelserna 
kommer att vara så små att de knappast skulle gå att tolka.  
 
På ovansidan av bågen finns i vissa områden krackeleringsmönster. Vi tolkar att det är fråga 
om krympsprickor i den lagning som har utförts 2003. Detta bör säkerställas vid en 
besiktning. Det kan möjligtvis även vara frågan om alkali-kiselsyra-reaktioner i ballasten som 
sakta spränger sönder betongen – detta är i så fall betydligt allvarligare. Sannolikheten för 
dessa reaktioner är troligen mycket låg.  
 
I facket närmast hjässan på bågens södra översida finns en större urgröpning. Det är troligen 
ett gjutsår – man har inte lyckats få in betongen under överformen. Här bör man se till att inte 
vatten samlas.  
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4.2 Skivstöd   Pendelpelare 
Skador i skivstödens anslutning mot bågen fanns redan 2003, se figur 6. Anslutningen är 
utformad som en led, se armeringsritningen i figur 9. Korrosionen har fortsatt och en del av 

den vertikala armeringen bestående av 16 s300 är skadad. Armeringen har troligen legat för 
nära formen – med för litet täckskikt som resultat. Denna armering är inte krtiskt för 
pendelpelarens funktion.  
 
Det är däremot viktigt att säkerställa att armeringen i leden, bestående av korsande  22 s 125, 
inte har skadats. Detta kan ske genom mätning av karbonatiseringsdjupet och om detta är stort 
bör man överväga kontroll av korrosionen med en icke förstörande metod se t ex SB(2008). 
En enkel lämplig handhållen mätapparat är RapiCor som utvecklats vid SP av Luping Tang et 
al (2002, 2006, 2007). Man bör komplettera mätningen genom att punktvis knacka fram 
armeringen i leden och kontrollera dess tillstånd.  
 
En åtgärd för att säkerställa/stoppa fortsatt nedbrytning i anslutningen pendelpelare-båge är att 
vattenbila bort skadad betong och att därefter gjuta på en kil av skyddande betong för att 
förhindra inverkan av frostsprängning. Om den horisontella armeringen visar sig vara inom 
riskområdet föreslås en tunn (> 70 mm) pågjutning av pendelpelarna med betong.  
 

4.3 Farbana 
Farbanan har i de tidigare tillståndsbedömningarna haft vissa beräkningsmässsiga undertramp 
för tåglasten BV-3  bland annat  på grund av att  armeringen avkortats för snävt. Däremot har 
den bedömts klara lasten BV-2.  
 
Det läckage som observerats i plattan i anslutning till kantbalkarna bör stoppas. Annars 
kommer en urgröpning (urlakning) att ske.  
 
Ballasten i farbanan behöver rensas och vattenavrinningen från farbanan bör ordnas så att inte 
vatten blir stående vid skivstödens anslutning till bågen.  

Ändarna på farbanan är skadad (frostsprängd) och bör gjutas på.  
 
På norra sidan i fack 2 från hjässan finns en horisontell spricka i kantbalken som troligen 
härrör från en ursprunglig gjutfog.  
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Figur 9. Detalj av armeringsritning av ett skivstöd mellan fack 2 och 3 från hjässan.  
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5. Bedömning och rekommendationer 
Bron visade sig vara i förhållandevis gott skick. Vi bedömer att den kan klara tåglast BV- 2 
(axellast 250 kN, sträcklast 72 kN/m) i ytterligare ett antal år om rekommendationerna nedan 
följs.  

Om bron skall ha en livslängd av fem år: 
- De gjutfogar (svaghetszoner) som tidigare har reparerats undersöks genom bomknackning 
och hålls under uppsikt.  
- De sprickliknande sneda områdena i bågens sidor under skivstöden behöver utredas närmare 
för att säkerställa att ingen lokal deformation/nedbrytning sker där t ex genom alkali- 
kiselsyrareaktion. 
- Armeringen i lederna i skivstödens anslutning mot bågen kontrolleras. 
 
Om bron skall ha en livslängd av tjugo år eller mer: 
- Gutfogarna (svaghetszonerna) i bågen hålls under kontroll med observationer ca vart 3:e år. 
Eventuellt sker åtgärder t ex bildning och injekteringsgjutning.  
- Ballasten i fabanan bör rensas från finare grusfraktioner så att dräneringen förbättras.  
- Vattenavledningen från bron bör ordnas så att vatten från brobanan inte läcker ut genom 
betongen och lakar ut den. Vattnet bör vidare förhindras att rinna ner längs bågen och bidra 
till urlakning, eller frost- och korrosionsangrepp.  
- Dålig betong bör vattenbilas bort och ersättas med pågjutning av ny betong. Farbanans ändar 
bör repareras. 
 

En eventuell uppgradering av lastkapaciteten till att motsvara lastmodell BV-3 (axellast 
250 kN, sträcklast 80 kN/m) eller högre kräver en mer omfattande genomgång av brons 
tillstånd. Bron bör i så fall modelleras med en ny finit elementmodell som kalibreras mot 
uppmätta värden av några karakteristiska nedböjningar och töjningar. Vidare bör ytterligare 
borrkärnor tas ut lokalt på ur bärighetssynpunkt kritiska delar, fler karbonatiseringsmätningar 
utföras och noggrannare bomknackning genomföras. Rörelsemätning kan vara aktuell.   
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Bilaga B.  Bärighetsbestämning 1994 

Allmänt 
Beräkningar har genomförts av Reijo Carlsson på Banverket. Han har under 1994 gjort en 
linjär två-dimensionell beräkning med ett finit elementprogram. Den redovisas i Pärm 5 i 
Öström (1994).  

Geometri 
Geometrin definieras med 46 noder och med ett rätvinkligt koordinatsystem med origo i ök av 
farbanans mittpunkt.  Nod 1 (-29,82; 0) definierar farbanans vänstra upplag, nod 8 (0; 0) dess 
mitt och nod 15 (29,82; 0) dess högra upplag. 

Nod 16 (-25,56; -15,9) anger vänstra bottenpunkten på en förlängd båge, nod 18 (-21,3; -10,3) 
anger bågens vänstra anfang, nod 28 (0; -0,66) dess hjässa, nod 38 (21,3; -10.3) dess högra 
anfang och nod 40 (25,56; -10,3) den högra bottenpunkten på en förlängd båge.  Noderna 41 
(-25,56; -7,9) och 42 (-21,3; -7,9) anger bottenpunkterna på de två yttersta skivorna på vänster 
sida och noderna 43 och 44 gör motsvarande på den högra sidan. Nod 45 (-21,3; -15,9) och 
nod 46 ligger under bågens båda anfang. 

Farbanan definieras av 14 element vardera med längden 4,26 m. De svarar mot bågens 6 fack 
i vardera sidan + ett dubbelfack i hjässan.  Element  E1 (nod 1-2), E2 (nod 2-3),…E7 (nod 7-
8),  E8 (nod 8-9),…och E14 (nod 14-15). Bågen definieras på motsvarande sätt av 24 element, 
där element E15 (nod 16-17) och E16 (nod 17-18) är en del av grunden medan element E17 
(nod 18-19) börjar vid anfanget, elementen E25 –E28 (nod 26-30) utgör hjässan, element  E36 
(nod 37-38) når ned till högra anfanget och elementen E37-38 (nod 38-40) går ner i grunden. 
Skivorna utgörs av elementen E39 -  E55 med E47 (nod 28-8) som hjässa och elementen E47 
–E61 utgör grund.  

  

Figur B1. Bron över Byske älv med sex fack om 4,26 m i vardera sidan och ett dubbelfack i 
hjässan. Totallängden är 14*4,26 = 59,64 m. 



 

Figur B2. Noder i elementmodell av bron 

Laster 
Lasterna utgörs av betongens egentyngd 24 kN/m3 och av ballast med tyngden 18  kN/m3 

Två trafiklastfall används. Dels UIC/Trans med 4 axlar á 250 kN och en sträcklast av 
4*250/(1,5 + 1,8 + 5,9 +1,8 + 1,5) = 1000/12,5 = 80 kN/m. Här används en dynamisk 
tillskottsfaktor om 1,1.   Farbanan klarar inte detta överallt och då används istället 25 tons 
axeltryck och linjeklass D3 (sträcklast 72 kN/m, boggieavstånd 1,8 m och buffertavtånd 3,0 
m) 

Temperaturlast +15oC till -36oC 

Krympning  motsvarande temperaturen -20/6 

Bromskraft 1200 kN  

 

Partialkoefficienter:   

Lastkombination 4 Egentyngd 1,00/1,20; Trafiklast 1,3/0,7 

Lastkombination 5 Egentyngd 1,05/1,25; Trafiklast 1,0/1,0 

Lastkombination 6 Egentyngd 1,00/1,25; Trafiklast 0,4/0,3 

Lastkombination 8  Egentyngd 1,00/1,25; Trafiklast 0,8/0,0 

Lastkombination 9  Egentyngd 1,00/1,00; Trafiklast 0/0 

Resultat 
För bågen är brottsäkerheten OK för UIC last och Trans last med betong K40. 

För farbanan gäller att brottmoment, tvärkraftskapacitet och utmattningshållfasthet är OK för 
25 tons axeltryck och linjeklass D3. Däremot klarar farbanan inte UIC/Trans med ett 
dynamiskt tillskott om 1,1. Brottsäkerheten blir endast ≥ 0,79 < 1. 



De flesta snitten förblev beräkningsmässigt ospruckna men snitt 4 ÖK (skivstöd 4 från brons 
upplag) erhöll med lasten UIC/Trans en beräknad sprickvidd om 0,247 mm. Enligt BBK 94 
(1994), Tabell 4.5.4, krävs en begränsning av sprickvidden wk till 0,3 mm för konstruktioner 
med 100 års livslängd i måttligt armeringsaggressiv miljö). 

Typiska moment i bågens olika element anges nedan för lastfall 4. 

Tabell B.1 Jämförelsen mellan påkänningar och bärförmåga i bågen 

Element Läge Snitt MS+   

 [MNm] 

MRuk 

[MNm] 

Öström 
(2003) 

T 

[MN] 

N 

[MN] 

MS-  

 [MNm] 

MRök 

[MNm] 

Öström 
(2003) 

E 18   0 (vid 
anfanget)  

 3,34  -0,32 -12,24 -8,21  

 0,5  2,68  -0,49 -11,9 -4,97  

E19 0 (under 
skiva 3 
från 
hjässan) 

 2,15 13 -0,5 -10,99 -2,56 14 

 0,5  1,46  -0,57 -10,61 -1,68  

E20 0  0,87 8 -0,06 -10,31 -1,27 9,1 

 0,5  1,15  0,46 -8,72 -1,31  

 1,0 (under 
skiva 2 
från 
hjässan) 

 1,79  0,48 -8,69 -2,05  

E23 0  2,76  -0,04 -8,57 -2,09  

 0,5  2,69  -0,10 -8,78 -1,81  

 1 (under 
skiva 1 
från 
hjässan 

 2,55  -0,17 -9,9 -1,70  

E26 1 (hjässan)  1,55  0,61 -6,96 -1,50  

         

         

 

Bärigheten för bågen synes vara betryggande  MR / MS > 5. 
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Introduktion 
En visuell inspektion genomfördes under två dagar den 25 och 26 augusti 2009. 

Första dagen inspekterades kanter och undersidor av både farbanan och bågen av Håkan Johansson 

med hjälp av skylift. Skyliftens räckvidd tillät endast att områden närmast hjässan i bågen 

inspekterades. 

Andra dagen inspekterades bågens kanter och översida samt i viss mån undersidan av farbanan av 

Ola Enochsson och Håkan Johansson från CompLab, Luleå tekniska universitet, genom bomknackning 

samt provning av aktuellt karbonatiseringsdjup i utvalda områden. Bomknackningen utfördes med 

hammare och karbonatiseringsdjupet bestämdes genom att applicera fenolftalein i visuellt utvalda 

punkter där betongytan företrädesvis redan skadats. I vissa utvalda punkter knackades först en liten 

konisk fördjupning med spetshammare. Metoden innebär att de områden där medlet appliceras 

förblir ofärgade om karbonatisering förekommer och violett om inte, se t ex Figur 18. 

 

ELEVATION 

PLAN 

Fack 

Fri spannlängd 39,2 m

N1 N2 N3 N4 N5 S1S2S3 S4 S5 Hjässa

BodenBastuträsk 
(Myrheden)(Träskholm) 

 

Figur 1  Elevation och plan av bro över Byskeälv vid Myrheden. 
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Allmänt 
Ovansidan av kantbalkar och ”farbanevingar” bevuxna med gräs och träd beroende på inblandning av 

finhaltigt material i ballasten, se Figur 2. 

 

Figur 2  Vy från norr med träd‐ och gräsbeväxta kantbalkar på grund av finhaltigt material i ballasten. 

Något mer omfattande på brons nedströmssida. 
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Norra brodelen 

Generellt 
Formstag i form av armeringsjärn kvarlämnade i pelarskivor, se Figur 3. I figuren visas även exempel 

på viss förekomst av armering utan täckskikt. Armeringen består av vertikala byglar Ø 16 med s‐

avståndet 300 mm enligt konstruktionsritning B1562C. 

 

Figur 3  Vy från norr av pelarskiva mellan båge och farbana i norra brodelen. Exempel på kvarlämnade 

formstag i pelarskivor (markerade med röda pilar) samt på vertikala byglar (Ø16 s 300) i dagen. 

Kvalitén på betongen i bågen och pendelpelarna  framstår allmänt vara i gott skick förutom med 

några undantag, se kommentarer nedan för respektive fack. 

Horisontella sprickantydningar framträdande på bågens vertikala kanter både upp‐ och nedströms, 

mer eller mindre under varje skivpelare, se Figur 4,  kan vid en första anblick kunna antas vara en 

effekt av skjuvning men vid en närmare granskning så framträder inga synliga sprickor.  Orsaken är 

snarare gjutfogar eller gjutavbrott vid uppförandet, som skedde under svåra förhållanden med ‐30o C  

och flera gjutavbrott . 
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Figur 4  Horisontella linjer på södra bågdelens nedströmssida (foto 3951). 

Rör avsedda för dränering av ballastfyllt betongtråg, se Figur 5, som utmynnar på undersidan av 

”farbanevingarna”, resulterar i att vatten blåser in över bågen vid stark motriktad vind. Vattnet 

rinner sedan ner längs bågen och däms mot ovansidan av respektive pelarskiva för att sedan sippra 

ner längs bågens yttre kant samt genom mansöppningar i pelarskivor, se Figur 6. Dämningen kan 

resultera i att vatten tränger in i pendelleden mellan bågen och pelarskivor vilket kan resultera i 

vatten/isansamling, frostsprängning och kalkurlakning. Vissa tecken på dessa fenomen kan ses i Figur 

6 och Figur 7. 

 

Figur 5  Utmynnande rör avsett för dränering av ballastfyllt betongtråg (foto 4028). 
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Figur 6  Tecken på vattenflöden genom manshål samt förbi pelarskivors (S3‐4) yttre kant och vidare 

utöver bågen och bågens vertikala sidor (foto 4060, 4061 från fack 4 (S4) i södra brodelen). 

 

Figur 7  Tecken på frostsprängning på ovansida av pelarskiva på brosidan uppströms i södra brodelen 

(foto 3967). 

 

 

Hjässa 
Underkant ”farbanevingen” på uppströms brosida något söder om hjässans centrum – 

vattengenomträngning med kalkutfällning, se Figur 8. 

Undersida båge nära hjässans centrum på nedströms brosida – Täckskikt uppmätt med 

täckskiktsmätare till ca 10‐20 mm nära bågens kant och 20‐25 mm längre in. S‐avstånd uppmätt med 

tumstock till ca 100‐120 mm. 
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Figur 8  Vattengenomträngning med kalkutfällning i underkant av farbanan på brosidan uppströms något 

söder om hjässans centrum samt mer begränsat strax norr om hjässans centrum (foto 3973, 

4042). 

Utsida längsgående betongtrågs övre vertikala del – mindre s.k. ”råttbo” troligen orsakat av dåligt 

vibrerad betong, se Figur 9. 

 

Figur 9  Dåligt vibrerad betong i längsgående trågs utsida på nedströms brosida. 

Fack 1 närmast hjässan på norra sidan (N1) 
Kanturslag i underkant av bågens vertikala uppströms sida ca 1,5 m norrut från hjässan, se Figur 10. 

En del armering i dagen. Täckskiktet i urslaget uppmätt med tumstock till ca 10‐20 mm. Längre in 

under bågen ökar täckskiktet till 20‐25 mm.  Detta har inträffat i ett område där dålig, frostskadad 

betong kan finnas i samband med en  gjutfog, se tidigare kommenterar. 

Underkant ”farbanevinge” utstickande utanför tråg på uppströmssidan – En del armeringstål i dagen. 

Täckskikt uppmätt med täckskiktsmätare till ca 20‐30 mm på uppströms brosida. 
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Figur 10  Kanturslag i underkant av bågen ca 1,5 m norrut från hjässcentrum (foto 3975‐3976). 

Bågens undersida på nedströms brosida – Täckskikt uppmätt med täckskiktsmätare till 25‐30 mm 

med ett s‐avstånd på ca 100 mm. Inga övriga anmärkningar. 

Kvarlämnade formstag i pelarskivor rostiga. 

Knackat i lagning på bågens ovansida nära brosidan uppströms – ingen anmärkning. 

Karbonatiseringsdjup kontrollerad i mitten av spannet och bågen – ingen anmärkning. 

Fack 2 från hjässan på norra sidan (N2) 
Nedströms kantbalk i norra farbanedelen – synlig vertikal (böj) och horisontell spricka som 

missfärgats rostbruna, se Figur 11, troligen effekter av gjutfogar. 

 

Figur 11  Synlig horisontell spricka och vertikala (böj) sprickor i kantbalken i norra delen av farbanan på 

nedströms brosida (foto 4013). Viss missfärgning i sprickorna kan skönjas som förmodligen beror 

på att färgat vatten flödar över kantbalken från ballast och smuts i tråget. 
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Bågens uppströmssida – armering i dagen i underkant av bågens vertikala sida. Begynnande 

korrosionssprängning med synlig spricka som resultat, se Figur 12. 

 

Figur 12  Armering i dagen på bågens vertikala sida på uppströmssidan. Synlig spricka (markerad med röda 

pilar) som resultat av förmodad påbörjad korrosionssprängning. 

Tre stycken cylindrar utborrade tidigare från farbanans (trågets) undersida, se Figur 13. Täckskikt 

uppmätt med tumstock till ca 30 mm. Borrhålen är inte igengjutna. 

 

Figur 13  Borrhål i farbanans (trågets) undersida från tidigare utborrning av tre provcylindrar på 

uppströms brosida. Armeringens täckskikt uppskattat till ca 30 mm för synlig armering i ett av 

borrhålen (foto 4032, 4031). 

Knackat i lagningar – ingen anmärkning. 

Knackat i ytkrackeleringar på bågens översida och kant – inga utslag eller bomljud. 

Fack 3 från hjässan (N3) 
Ett antal provcylindrar utborrade från bågens översida – Hålen igengjutna. Inga bilder tagna. 

Pendelpelare mellan fack N2‐3 – armering i dagen på väggsidan mot landfästet i något större 

omfattning än för andra pelarskivor, se Figur 3. 

Kontrollerat förekomst av karbonatisering i befintlig ”sprickanvisning” – ingen anmärkning. 
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Knackat i lagningar på bågens överyta – inga bomljud. 

Vatten blåser ca 80‐90 cm in över bågen på uppströms brosida. Vattnet härrör från ovanliggande 

dräneringen av betongtråget som utmynnar från ”farbanevingens” undersida, se även  Figur 5 och 

Figur 6. 

Fack 4 från hjässan på norra sidan (N4) 
Knackat i lagningar – bomljud erhölls i ett begränsat område. 

Genomgående spricka framträder ca 1,95 m ut längs landfäste, se Figur 14. 

Kontrollerat förekomst av karbonatisering i gjutfog mellan anfang och båge, se Figur 14 – ingen 

anmärkning. 

 

Figur 14  Spricka i landfäste i fack 4 på anfang i norra brodelen. Sprickan sträcker sig över anfanget från 

nedströms till uppströms brosida (foto 4040). 

Södra brodelen 

Generellt 
Pendelskivors nedre del (kanter) i allmänt sämre skick än på norra brodelen. 

Broände på södra brodelen – Urlakade och spjälkade kantbalkar samt trågbotten, se Figur 15. 

Urspjälkningen, tillika urlakningen är mer omfattande på brons nedströmssida, se Figur 16. Höjdnivån 

på södra broänden verkar vara lägre än för övriga bron eftersom vatten rinner ut från bron och 

ballasten och vidare ut över övergångskonstruktionens sidor och kantbalkar. 

Övergångskonstruktionens (plåtens) höjdlägen är inte heller optimala – montering bör kontrolleras. 

I övrigt lika som för norra brodelen. 

Spricka 

Gjutfog
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Figur 15  Urlakade och spjälkade kantbalkar på brons uppströms‐ respektive nedströmssida i södra 

broänden vid övergångskonstruktion (foto 4066, 4067). 

 

Figur 16  Urlakad samt spjälkad kantbalk och broände i södra brodelen på nedströmssidan (foto 4069, 

4070). 

Fack 1 närmast hjässan på södra sidan (S1) 
Grop i bågen ovansida på uppströmssidan. Området har tjockleken × bredden × höjden = 10×100×60 

cm.  Gropen förmodas härstamma redan från uppförandet i och med att formsättning av ovansidan 

avslutades strax ovan gropen där ytan planar ut tillräckligt för att betongmassan ej ska rinna ner, se 

Figur 17. 

Karbonatiseringsdjup provat på bågens utsida, uppströms – djup bestämt till 6 mm, se Figur 18. 

Knackat på lagning i bågens övre kant på uppströms brosida – bomljud, se Figur 19. 

Förekomst av karbonatisering kontrollerad – ingen indikerad förekomst. 
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Figur 17  Grop i bågen på brons uppströmssida (foto 4055). 

 

Figur 18  Karbonatiseringsdjup provat på bågens utsida nära en lagning. Djupet bestämdes till 6 mm (foto 

4020, 3971). 

 

Figur 19  Lagning på bågens övre kant på uppströms brosida (foto 4018). 

Applicerad lagningsmassa är ej homogen med befintlig betong från brons uppförande i ett antal 

platser, se exempel i Figur 20. 
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Figur 20  Applicerad lagningsmassa ej homogen med befintlig betong från brons uppförande. Lagad grop i 

mitten (inga bomljud) förmodligen utfört vid ett senare tillfälle medan runtomliggande områden 

med krackelerad yta (tunt skikt) härrör från appliceringen av Optiroc (bomljud). Troligen har inte 

en tillräcklig mängd vatten tillförts vid appliceringen (torrsprutning) av bruket. 

Fack 2 från hjässan på södra sidan (S2) 
Knackat i ett antal lagningar på bågen – bomljud erhålls i lagning en bit ner från övre pelarskiva på 

brons uppströmssida, se Figur 21. Tunna skikt (ytan ofta krackelerad) med torrsprutad 

reparationsbetong är ej homogen med befintlig betong (tomrum) från brons uppförande. Risk finns 

för ansamling av vatten i områden med mellanrum. 

 

Figur 21  Lagning i två omgångar på brons uppströmssida i fack 2. Mörkare områden är förmodligen utfört 

efter appliceringen av Optiroc. Bomljud erhölls vid knackning i den äldre lagningen. 

Fyra betongcylindrar urborrade från bågens ovansida – Borrhål igengjutna.  

Fack 3 från hjässan på södra sidan (S3) 
Mossbeväxning mot nedre pelarskiva på brons uppströmssida, se Figur 22. 
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Figur 22  Mossbeväxning på övre sidan av pelarskivan mellan fack 3‐4 (S3‐4). 

Urspjälkad bågkant mitt i facket samt strax ovanför pelarskivan på brons nedströmssida. 

Kalkurlakning i farbanans undersida mitt i facket på brons nedströmssida. 

Fack 4 från hjässan på södra sidan (S4) 
Kalkurlakning i farbanans undersida mitt i facket på brons nedströmssida. 

Kalkurlakning och frostspjälkning i pelarskivans nedre del på brons nedströmssida, se Figur 6. 
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