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1 Bakgrund 
Bron ägs och förvaltas av Österåkers Kommun och ligger på Sockenvägen 
över Åkers kanal vid Säby. 

Bron är en kontinuerlig plattbro i betong i två spann med spänvidderna 
10,8 m + 6,1 m. Fri bredd är ca 7.0 m. Den urpsrungliga bron byggdes 
omking 1915 och byggdes som en öppningsbar svängbro. Bron har sedan 
bron byggdes, byggs om vid minst två tillfällen. Bron fick sitt nuvarande 
utförande 1973 då brons stöd byggdes om och en ny överbyggnad i 
betong byggdes.   

Bron är nu i behov av underhållsåtgärder samtidigt som en planering 
pågår för att byta ut bron år 2020 till en bredare bro med plats för gång 
och cykeltrafik. Man vill därför klargöra brons bärighet och eventuella 
åtgärder fram till att bron byts ut. 

Bron har idag inga restriktioner, vilket innebär att bron är tillåten för trafik i 
bärighetskass 1 (BK1). Bärighetsklass 1 är högsta klassen för allmänna 
vägar i Sverige och innebär Axel/Boggi/Totalvikt på 12/18/60 ton. 

2 Underlag 
För utredning har följande underlag används: 

- Ritningar för ursprunglig bron B81b till B81i. 

- Ritningar från senaste ombyggnaden B81j till B81q. Ritning j i 
bilaga 1. 

- Broinspektion av bron utförd av Grontmij, daterad 2007-06-03. 
Biläggs i bilaga 2. 

- Platsbesök utfört 2015-10-09. 
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3 Genomgång skador 
För genomgång av skador nedan hänvisas till punkter från senaste 
inspektionen som utfördes 2007-06-03. Inga ytterliggare skador 
upptäcktes i samband med platsbesök vid bron 2015-10-09. 

3.1 Trasigt stänkskydd 
Ingen förändring. 

3.2 Avkapade järnrör 
Ingen förändring. 

3.3 Trasiga ledverk 
Ingen förändring 

3.4 Spjälkningar på kantbalkens underyta 
Bedöms ha ökat i omfattning. 

3.5 Spjälningar norra landfästet 
Ingen förändring. 

3.6 Spjälkningsskador på plattans undersida 
Bedöms ha ökat i omfattning. 

3.7 Bom i plattans undersida vid södra landfästet 
Ingen förändring. 

3.8 Tre stenar i södra landfästet ur läge 
Ingen förändring. 

3.9 Spjälkning södra landfästets kantlist 
Ingen förändring 

3.10 Räcke deformerat efter påkörning 
Ingen förändring. 
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4 Sammanfattning 
Bron har ganska omfattande skador som behöver åtgärdas inom de 
närmaste åren. Som genomgången av skador ovan visar har några av 
betongskadorna ökat något i omfattning sedan år 2007. Vi platsbesöket 
syntes inga accelererande effekter utan en normal skadeutveckling 
konstaterades. För övriga skador syntes ingen förändring.  

Samtidigt pågår en planering att byta ut bron omkring år 2020. 

Sammantaget bedömer vi att brons skador inte behöver åtgärdas om bron 
byts ut enligt Kommunens planering. Bärigheten bedöms inte heller 
påverkas inom den här perioden. 

Vill Kommunen behålla bron efter år 2020 rekommenderar vi att brons 
skador åtgärdas inom 3 år. Utredningen bör kompletteras med ett antal 
provtagningar och sedan utförs en projektering av reparationen.   
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