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Äldre konstruktionsstål, tillverkade före 1940/ 
1950, var som regel otätade eller halvtätade och 
innehöll vanligtvis höga föroreningshalter (S, P och 
N). Betydligt högre än vad som accepteras idag. 
Förhållandet mangan/svavel (Mn/S) var ofta lågt, 
vilket kunde leda till sprödhet vid höga temperatu-
rer och/eller ökad risk för stelningssprickor (varm-
sprickor) i svetsgodset om man svetsar i dessa 
material. Otätade thomasstål, som användes i stor 
utsträckning före 1960, hade höga kvävehalter och 
var därför mer åldringsbenägna och sprödbrotts-
känsliga. 

MÅNGA ÄLDRE STÅLKONSTRUKTIONER
Ska man verkligen svetsa i äldre järn/stål? Frågan 
är kanske något udda. Och vad menas egentligen 
med äldre konstruktionsstål? Denna artikel tar upp 
några av frågeställningarna när det gäller svets-
ningen av dessa material – järn/stål tillverkade 
mellan 1900 till 1940. Anledningen till detta kan 
vara reparation, ombyggnad eller tillbyggnad av 
befintliga äldre stålkonstruktioner. Svetsning av 
gjutjärn, som tidigt användes som konstruktions-
material (bland annat för tryckta pelare), behand-
las emellertid inte.

Det finns ett stort antal järn/stålkonstruktioner 
i drift som tillverkades före 1950, och som kan 
vara i behov av ombyggnad, reparation eller annat 
underhåll. Västerbrons södra del som går över 
Pålsundet (mellan Södermalm och Långholmen i 
Stockholm) togs i bruk 1935. Det var för övrigt den 
första helsvetsade bron i landet och är en separat 
del av Västerbron. Huvudspannen i Västerbron, 
som går över Riddarfjärden, är dock nitade. Det 
finns även andra äldre järn/stålkonstruktioner 
som järnvägsbroar, klaffbroar och skilda typer 
av konstruktioner i äldre vattenkraftstationer 
(traversbanor, lyftanordningar, pelare, takstolar 
och bjälklag). 

 Järnvägsbron mellan Södermalm och Riddar-
holmen (Södra Järnvägsbron) i Stockholm är en 

annan intressant konstruktion. De bärande hu-
vudbalkarna är svetsade, medan skarvarna mellan 
balkarna är nitade. Det finns också livavstyvningar 
och förstärkningsplåtar som emellertid är svetsade 
till huvudbalkarna. 

Givetvis finns det också många äldre stålkon-
struktioner med stort historiskt värde. Man kan 
bara hänvisa till Gustave Eiffels epokgörande 
konstruktioner, som kunde byggas tack vare att 
järn och stål hade blivit vanligt förekommande 
konstruktionsmaterial i mitten och slutet av 
1800-talet. En konstruktion som kanske inte är 
lika känd som Eiffeltornet eller Frihetsgudinnan 
är Eiserner Steg. Det är en gångbro för fotgängare 
i centrala Frankfurt am Main. Den nitade fack-
verkskonstruktionen invigdes 1869, och genomgick 
i början av 90-talet en omfattande restaurering 
för kraftiga korrosionsskador i olika knutpunkter 
belägna under gångbanan. Lösningen som man 
valde för att förstärka knutpunkterna omfattade 
en kombination av äldre stål (från 1869) och nytt 
stål, vilka fogades samman genom nitning och 
svetsning till nya knutpunkter. Särskilda arbets-
procedurer utarbetades givetvis för detta ändamål. 
De baserades på ett omfattande provningsunderlag 
som bestod av kemiska analyser, mikrostruktur-
undersökningar och hållfasthetsprovningar. 

STANDARDISERING OCH SVETSBARHET
Som nämndes tidigare använde man järn och stål 
(till exempel mjuka otätade kolstål med C < 0,2 % 
och Mn < 0,5 %) som konstruktionsmaterial till 
kranbanor, järnvägsbroar och olika fackverks-
konstruktioner redan i mitten av 1800-talet. En 
gammal klassning av järn och stål i Tyskland 
(1906) tog fasta på brotthållfastheten. Järn hade 
en brotthållfasthet som var < 42 kg/mm2 och stål 
däröver. Sträckgränserna för järn och stål kunde 
variera inom vida gränser från ca 220 till 320 MPa, 
brottgränserna mellan ca 320 till 480 MPa och 
brottförlängningarna mellan 24 till 30 %. Tillåtna 
spänningar (om det var drag, tryck eller skjuvning) 
var i storleksordningen 30–40 % av brottspän-
ningen. 

En tidig tysk standardisering av ett konstruk-
tionsstål avsett för svetsning (St 52) gjordes 1929 
(bl. a med krav på maximal kolhalt). Den tyska 
Reichsbahn-Zentralamtes hade dock tidigare 

Svetsa i äldre stålkonstruktioner
Vad menas med ”äldre stål”, varför kan det vara aktuellt att titta 
närmare på deras svetsbarhet och hållfasthet, samt vad bör man då be-
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angett (1924) en del riktlinjer för hållfasthet och 
brottförlängning hos konstruktionsstål. När 
standardiseringen av svetskonstruktionsstålen tog 
fart i Europa efter andra världskriget infördes en 
begränsning av kolhalten till max 0,20 %, medan 
halterna svavel och fosfor maximerades till 0,05 %.
Ett klassiskt arbete på standardiseringsområdet 
var Bonhomme-rekommendationen som klassifice-
rade ståls svetsbarhet i olika klasser efter använd-
ningsområden (A–E, ökande krav från A till E). 
Den första utgåvan kom 1959 och reviderades med 
skärpta krav 1971. Kraven i klasserna A–E innehål-
ler i grova drag krav på tätningsgrad, begränsning 
av halterna av olika föroreningar (som S och P), 
maximal kvävehalt och krav på slagseghet vid viss 
temperatur. 

En grundregel är att man inte ska svetsa i äldre 
järn eller stål med okänd analys. Det är ett synsätt 
som har vuxit fram i takt med att förståelsen för 
olika svetsbarhetsfrågor har ökat. I normala fall 
har man då gjort ombyggnader eller ändringar av 
äldre stålkonstruktioner med blan annat skruvför-
band. Men många gånger kan man få bättre och 
enklare lösningar med svetsförband. 

Men kan man då svetsa äldre järn/konstruk-
tionsstål? Svaret är att ”det beror på”. Vissa anser 
att 80 % av de äldre konstruktionsstålen kan 
svetsas om man väljer de rätta betingelserna (rätt 
svetsprocedur). Svetsbarheten hos stålen bestäms 
bland annat av grundmaterialets kemiska analys. 
Om man inte har tillgång till ursprungliga analys-
certifikat för aktuella järn eller stål, behöver man 
göra en svetsbarhetsundersökning (analys, struk-
tur och hållfasthet) och svetsbarhetsbedömning 
av materialen. Uppgifterna behövs för att välja 
svetsprocedurer (svetsprocess, svetsparametrar, 
svetsfog, tillsatsmaterial och svetsföljd), kontroll-
procedurer (planer, metoder, omfattning och 
svetsklass) och om man överhuvudtaget ska svetsa 
i det aktuella stålet eller inte. Vidare behöver man 
göra en spänningsanalys och eventuellt komplet-
tera denna med hållfasthetsdata för de aktuella 
materialen. Kort sagt, man behöver beakta alla 
kvalitetsbestämmande faktorer.

De klassiska sprödbrotten som inträffade i olika 
svetskonstruktioner på 40-talet drev på standardi-
seringen av svetskonstruktionsstålen på 50-talet. 
Fokus låg på materialens kemiska sammansätt-
ning, hållfasthet och seghetsegenskaper vid låga 
temperaturer som nämndes tidigare. Det är 
välkänt att sprödbrott kan inträffa i svetskonstruk-
tioner, men att det också kan ske i nitade konstruk-
tioner kanske inte är lika känt. 

En äldre nitad bro i Barkaby, norr om Stockholm 
i närheten av Barkaby Järnvägsstation, havererade 
genom ett sprödbrott i början av januari 1986. 
Temperaturen då brottet inträffade var -20 oC. 
Bron hade då varit i drift 55 år (1931). Sprödbrottet 
propagerade genom livet och initierades primärt 
från en utmattningsspricka, som i sin tur hade 
startat från ett nithål i balklivet. Den nitade delen 
fanns i en förbindning mellan två brobalkar. 

Bron reparerades efter haveriet. Man ersatte 
den trasiga balken med ny, gjorde om infästningen 
av förbandet över balkskarven med en kombina-
tion av nit och skruvförband. Bron regleras numera 
med ljussignaler och högsta hastighet är 30 km/h. 
Endast personbilstrafik är tillåten. Före haveriet 
var den tillåtna fordonsvikten 18 ton. 
 
SAMMANFATTNING
Äldre stål har varierande seghet. Sträckgräns och 
brottseghet kan också variera, och i vissa fall vara 
utpräglat anisotropa – betydligt sämre vinkelrät 
en plåtyta. Äldre konstruktionsstål är inte heller 
någon homogen materialgrupp. Vissa stål kan ha 
mycket bra seghet, medan andra kan vara utpräg-
lat åldringsbenägna och uppvisa en väldigt dålig 
seghet redan vid rumstemperatur. 

Grundregeln är att man inte ska svetsa i äldre 
järn eller stål med okänd kemisk sammansättning. 
Frågan om man kan svetsa i äldre stålkonstruk-
tioner eller inte, kan bara besvaras genom att 
man gör svetsbarhetsprovningar (kemisk analys, 
mikrostruktur och hållfasthet) som i vissa fall 
måste kompletteras med olika typer hållfasthets-
beräkningar. 

ERKÄNNANDE
Jag vill rikta ett stort tack till Professor Nils-Erik 
Hannerz för värdefull information angående svets-
konstruktionsstålens tidiga standardisering, samt 
material och fotografier från haveriet av Barkaby-
bron. Det har förbättrat artikeln. 

Nils Stenbacka
nils.stenbacka@hv.se

Högskolan Väst
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Sprödbrott i Barkabybron 
(foto H. Norinder & L. 
Byström).

“...80 % av de äldre konstruk-
tionsstålen kan svetsas om man 
väljer de rätta betingelserna.”
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Västerbron

Barkabybron med den 
reparerade skarven (foto 
N-E Hannerz)


