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K ALLT K LIM AT, IS OCH ISPÅFRESTNINGAR

INLEDNING

Den som lever i ett kallt klimat är tvungen att anpassa sig till de krav som naturförhållandena
ställer. Byggnader i kalla trakter skall vara så konstruerade att ett angenämt inomhusklimat
kan bibehållas under alla årstider och så att byggnaderna och de övriga strukturerna tål de
påfrestningar de utsätts för, också i extrema naturförhållanden. Likaså måste det vara möjligt
att låta byggarbetena fortgå året runt, trots kylan.

Finland är beläget i en subarktisk zon mellan sextio och sjuttio graders nordlig bredd.
Liknande förhållanden påträffas i delar av Sverige och Norge, i Kanada, i Alaska, USA, på
Hokkaido i Japan, i Ryssland och i de nordligaste delarna av Kina. Det gör att de nämnda
länderna är utsatta för samma problem i anledning av låga temperaturer, snö, tjäle och is.
Finlands vattendrag blir normalt istäckta i november - december. Finlands vattendrag blir
normalt istäckta i november - december. Islossningen sker mellan början av maj i södra Finland
och mitten av juni i norr. Isens tjocklek brukar bli mellan 50 och 80 cm.

Fig.1.  Medeltemperaturerna på norra halvklotet i februari

Sjöfart i hamnar och farleder är försvårad vintertid på grund av istäcket. Fartyg som
konstrueras för gång i nordiska vatten måste vara isförstärkta. Det oaktat är det en
förutsättning för vintersjöfarten att det finns isbrytarassistans att tillgå. Issituationen har lett
till en stark utveckling i Finland och Sverige när det gäller konstruktion av isgående fartyg



VTT BYGG OCH TRANSPORT
Tuomo Kärnä, Tekn. dr.

2(10)

och navigationshjälpmedlen (fig. 1). Det första fartyget för vintersjöfart byggdes 1877 och
den första isbrytaren kom år 1890.  Sedermera har flera forskningsanstalter i Finland, Sverige
och Norge samt i andra länder sedan omkring år 1970 bedrivit systematisk forskning i
isrelaterade problem.

Fig.2. (a) Isförstärkta fartyg och isbrytare behövs när isen ligger på Östersjön.
             (b) Fyrar som tål iskruvning används längs farlederna

ISPÅFRESTNING PÅ BROPELARE

Bropelare som står i vatten som fryser till måste också vara konstruerade att tåla ispåfrestning
(fig. 3). Även vertikala krafter är sannolika om istäcket fryser fast vid pelarna och om
vattenståndet därefter förändras. Denna kraftkomponent kan dock vanligen förbises på grund
av brokonstruktionens stora tyngd. Därför brukar bara de horisontala belastningsvektorerna av
ispåfrestningen beaktas i brokonstruktionen.

Fig.3. (a) Bropelarna måste tåla påfrestningarna av isen
        (b) Termiska krafter P1 och P2 samt kraften P3 som uppstår när isen rör sig
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Det statiska istrycket

Iskrafter i horisontal riktning kan riktas mot bropelare i situationer när omgivningens
temperatur förändras betydligt. Sådana termiskt förorsakade istryck har studerats i Sverige.
Fältdata som insamlats av Fransson et al. (1982) på en av pelarna under Nya Gäddviksbron
över Lule älv visar på maximala tryck på 200 kPa, uppmätta under vintern 1981-82 när
lufttemperaturen som lägst var -33 ºC. Med stöd av undersökningar av Löfquist (publ. 1989)
har rekommendationerna i Sverige från år 1987 utgått från att det termiskt inducerade trycket
varierar mellan 50 kN/m till 300 kN/m. De finländska rekommendationerna för broar
(Vägförvaltningen, 1999) utgår för sin del från grundvärden för det termiska trycket på mellan
20 kN/m och 150 kN/m. De termiska krafterna P1 och P2 (fig. 3b) som verkar på bropelare är
också beroende av geometriska förhållanden och av hur istäcket är inneslutet.

Helt andra villkor bör beaktas när istäcket sätter sig i rörelse. Interaktionen mellan en
bropelare och ett rörligt istäcke bildar en invecklad dynamisk process. Krafterna som pelarna
utsätts för (angivna som P3 i fig. 3b), uppstår när istäcket brister. Flera olika slag av
isbristning har observerats och beskrivs i fig. 4 och 5. Dessa isbristningsprocesser har
studerats under trettio års tid. Fortfarande finns det flera detaljer som inte är fullständigt
kända, men det finns åtminstone matematiska formler som är ägnade att ge de maximala
statiska belastningarna.

Fig.4. Isflaken trycker på bropelarna. Kraftens nivå är beroende av på vilket sätt isen
brister.

Fig.5. Isens kraft kan reduceras genom användning av sneda konstruktioner.



VTT BYGG OCH TRANSPORT
Tuomo Kärnä, Tekn. dr.

4(10)

Bropelarens geometriska form har en viss verkan på ispåfrestningen (fig. 6). Haynes och
Sodhi (1983) har i laboratorieförsök kommit fram till att en lodrät bropelare med rund spets
mot isflödet utsätts för ett något mindre istryck än en pelare vars fasad mot isen är flat eller
kilformig. Senare experiment med modeller med lutning (fig. 6d) visar att lutningsvinkeln α
har påtaglig inverkan på isbelastningen (fig. 7, med vinkeln α mätt från horisontalplanet).
Dessa resultat har inte till alla delar bekräftats av mätningar i full skala. Under en omfattande
fältstudie med koniska strukturer kunde Frederking et al. (1991) inte påvisa någon skillnad i
belastningen riktad mot två snarlika koniska strukturer, den ena med 45 º vinkel och den andra
med ett brant lutningsförhållande, 4:1. Trots detta motsägelsefulla resultat brukar numera
lutande och/eller konformade konstruktioner ofta användas i syfte att minska påfrestningarna
(fig. 10).

Fig.6. Bropelarens form kan påverka isens kraft.

Fig.7. Normaliserad iskraft F som funktion av α, när α är lutningsvinkeln från
horisontalplanet, σf är torsionskraften och h är isens tjocklek.

Johnston et al. (1999) företog nyligen en kritisk översikt av förefintliga data om iskrafter mot
bropelare. Data från fyra strukturer i full skala (fig. 8) visade sig vara tillförlitliga och beaktar
ett brett urval olika förhållanden. I dessa undersökningar varierade isens tjocklek mellan 0,2
m och 1,1 m, isens hastighet var upp till 2,9 m/s. Beroende på förhållandena (isens hastighet,
temperaturen, istäckets kanter etc.) konstaterades isen brista genom att krossas, böjas eller
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klyvas. Emellanåt passerade ett isflak en pelare genom att göra en rotationsrörelse men utan
att gå sönder.

Fig.8. Uppmätta ispåfrestningar på bropelare.

Fig.9. Resultat av mätningar av istryckets kraft.

Fig. 9 är ett sammandrag av de konstaterade maximala belastningarna i funktion av isens
tjocklek.  Med istjockleken 1,0 m var den maximala belastningen vid Hondobron nästan 2000
kN/m. Dessa pelares tjocklek är 2,32 m. De uppmätta verkliga tryckvärdena var därmed alltså
800-900 kPa. Bropelarlutningen var 23º. Det gör att resultaten inte är direkt jämförbara med
de konstruktionsregler som gäller i Finland. Det kan dock vara skäl att konstatera att ett
verkligt tryckvärde på 1000 kPa läggs till grund för konstruktionen av vertikala bropelare i
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Finland. Som ytterligare jämförelse kan vi notera att bropelare i Kina konstrueras för ett
kompressionstryck på 735 kPa. Wang Zhengai (1996) har rekommenderat 100 % högre
tryckvärden. Naturligtvis är det komplicerat att välja lämpliga konstruktionsvärden för
isresistensen beroende på lokala isförhållanden, som varierar länderna emellan. I många fall
kan en flods istäcke sätta sig i rörelse först på våren, när isen också i övrigt är skör på grund
av höga temperaturvärden. I sådana fall är vårisen svagare än kärnisen under midvintern.

Dynamiska iskrafter och särskilda förhållanden

Den diskussion som förts ovan har inriktats på statiska krafter som riktas mot
brokonstruktioner i is. I speciella förhållanden är det också nödvändigt att beakta de
dynamiska krafterna. När det gäller Storebæltsbroen (fig. 10) har omfattande laboratorieprov
företagits för utrönandet av riskerna för vibrationer på grund av kollisioner med is.
Christensen et al. (1989, 1995) konstaterade därvid ett fenomen som inte tidigare observerats:
av is förorsakade vibrationer i modellkonstruktioner med vertikal frontstruktur, i situationer
där isen gav vika genom att böjas. Denna egenskap togs sedan i beaktande i
brokonstruktionen. Sedermera har liknande fenomen konstaterats i koniska
pelarkonstruktioner i Bohaibukten.

Fig.10. Storebæltsbroen Vest. Omfattande studier av isens verkningar företogs under
konstruktionsarbetet.

Den kanadensiska bron Confederation Bridge (fig. 11) är ett annat intressant fall, vars struktur
har krävt speciella studier i konstruktionsskedet. Bron är 12,9 km lång och sammanbinder
Prince Edward Island med fastlandet i New Brunswick. Sundet som bron leder över,
Northumberland Strait, har starka tidvattensströmmar och därmed ytterst dynamiska
isförhållanden hela vintern. Varje bryggpelare måste därför byggas upp som en separat
offshore-konstruktion. Förekomsten av vallar av packis (fig. 12) ansågs medföra de största
ispåfrestningarna. Pelarna försågs med koner i avsikt att lindra både de statiska och de
dynamiska krafterna. Mätningar i full skala pågår för bedömning av de iskrafter som riktas
mot denna bro. De första resultaten bör vara tillgängliga hösten 2001.
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Fig.11. En konformad konstruktion kan utnyttjas för att lindra det statiska trycket och de
dynamiska påfrestningarna av isen (Confederation Bridge, Kanada).

Fig.12. Massiva vallar av packis kan utsätta broar för enorma krafter i havsregionerna
(Confederation Bridge, Kanada)

ISBILDNING PÅ STRUK TURER

Ett helt annat slags isproblem bör tas i beaktande i konstruktionen av hängbroar. Fig. 13
illustrerar problemen med isbildning på en tv-mast och på en vindkraftsgenerator i Finlands
bergstrakter. Motsvarande isbildning har emellanåt konstaterats förekomma på hängbroars
bärande kablar.  En ny konstruktionsnorm ISO/TC98/SC3 har nyligen givits för att detta slag
av ökad belastning skall beaktas.

Den ökade viktbelastningen och det tilltagande statiska vindmotståndet som nedisningen
förorsakar måste tas i beaktande i konstruktionsprocessen. Ytterligare problem kan uppstå om
isbildningen sker bara på en sida. I sådana fall kan samverkan av strukturen och vindflödet
leda till ytterligare påfrestningar som förorsakar instabilitet, vilket kan ge våldsamma
svängningar av det slag som kallas galopperande oscillation.
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Fig.13. Isbildning på olika strukturer kan ge upphov till många slags problem.

När den is som bildats på strukturerna lossnar och faller ned kan detta också leda till allvarliga
dynamiska verkningar och belastning av strukturerna. Den is som faller ned kan också
föranleda personskador och svåra skador på de objekt som finns nedanför. Detta behöver inte
bara vara lägre delar av samma struktur utan också t.ex. fordon i närheten. Det finns än så
länge inga ingående utprövade metoder för analys av problemet med fallande is. Det bästa
vore väl att en expert på nedisning eller en meteorolog konsulteras.

AV IS FÖRORSAK AT SLITAGE PÅ BETONG

Det sista problemet som diskuteras i framställningen är slitaget på betongytor till följd av
kontakt med is (fig. 14). När ett isflak i rörelse bryts mot en betongkonstruktion förorsakar
kollisionen slitage på betongytan. Om betongens ballastpartiklar sticker ut, har krafterna
varierande verkningar och riktningar, beroende på isens rörelseriktning i förhållande till
betongytan (fig. 15). Abrasionen kan ske på tre sätt, nämligen abrasion av cementmaterialet
(fig. 15a), abrasion av cementmaterialet och lösgörande av det grus som ingår som ballast däri
(fig. 15b) och abrasion av cementmaterialet om sammanfogningsstyrkan mellan större
ballaststenar och cementen är så svag att stenarna slås loss vid första törnen mot isen.
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Fig.14. Av isen förorsakat slitage på en fyr i Finland.

Fig.15. Abrasionsmekanismerna.

Huovinen (1990) har företagit ett ingående studium av abrasionsproblemet. Hans slutledning
var att slitaget är en komplicerad kombination av verkningarna av periodvis frysning och
upptining av vattnet, temperaturskillnaderna och den mekaniska påfrestningen från isens sida.
Särskilda betongmaterial har utvecklats för tillämpningar där betongabrasion är ett problem.

OM  DE PÅGÅENDE FORSK NINGSPROJEK TEN

Föreliggande framställning ger en mycket kortfattad översikt av de isrelaterade problem som
bör beaktas vid konstruktion av broar i arktiska regioner. Ur teknisk synpunkt sett är dessa
problem sådana som kan bemästras i det praktiska konstruktionsarbetet. Ändå finns det
fortfarande många detaljer om dessa naturliga fenomen som inte till fullo har förklarats. För
närvarande pågår två EU-finansierade projekt som syftar till att ge ökad kännedom om den
dynamiska interaktionen mellan is och strukturer. I det ena av dessa projekt samarbetar
forskningsanstalter i Sverige, Tyskland, Finland, Norge, UK och Frankrike med mätningar i
full skala vid kassunfyren Norströmsgrund utanför Luleå. I det andra projektet samarbetar de
ovannämnda anstalterna med fyra institut i Kina, för att ta fram en metod med vilken man kan
förutspå utmattningstiden för en struktur som utsätts för ispåfrestning. Detta problem är
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särskilt akut för strukturer i Bohaibukten i Kina. Också vi kommer i framtiden att ställas inför
detta problem i och med byggandet av vindkraftverksenheter i de delar av Östersjön som
utsätts för frysning.
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