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Sammanfattning 

Det finns i Västernorrland och Jämtland 392 olika privat förvaltade vägbroar som är berättigade till 

stadsbidrag. Det ligger ett mycket stort anskaffningsvärde i dessa vägbroar och det är väghållarnas 

ansvar att förvalta dem.  

Det finns många olika skador som drabbar broar beroende på brotyp och material samt vilken 

belastning de utsätts för. För en privat väghållare utan djupare kunskap kring olika 

nedbrytningsprocesser som angriper broarna kan det vara svårt att veta vilka åtgärder som behöver 

göras och framför allt att göra åtgärderna i rätt tid. Om förvaltningen inte fungerar så riskeras en 

långsiktigt betydligt dyrare förvaltning, en sämre transportkvalitet och bristande trafikantsäkerhet. Att 

skjuta upp bytet av ett läckande tätskikt kan innebära att hela brobanan måste repareras eller bytas 

några år senare. Då blir kostnaden för åtgärden mycket stor i förhållande till vad ett tätskiktsbyte 

tidigare hade kostat. 

Syftet med detta arbete är att skapa en uppfattning om förvaltningens beroende för hur stora 

kostnaderna blir och hur man kan hålla kostnaderna så låga som möjligt samtidigt som bron ska vara i 

ett godkänt skick. Vilka underhållsåtgärder som är viktiga att göra i rätt tid och vilka följder 

väghållaren annars ställs inför.  

I rapporten sammanställs en beräknad kostnad för reparation av skador på de 392 studerade broarna 

inom 10 år till 27,4 miljoner kronor. Den beräknade framtida kostnaden jämförs med kostnader för 

åtgärder som utförts på broarna sedan 2009 och fram till idag. Den kostnaden summeras till 

16 miljoner kronor och då indikerar på en kraftigt ökande kostnad för underhållet av broarna. Den 

ökande kostnaden för underhållet kan bero på ett åldrande brobestånd då nästan två tredjedelar av 

broarna är byggda mellan åren 1947 och 1977, och att antalet nybyggda broar därefter avtagit. Den 

ökande kostnaden kan också bero på att underhållet varit bristande och nu får det konsekvensen med 

mer omfattande skador som blir kostsamma att reparera.  

Av detta arbete dras slutsatserna att kunskapen om brounderhåll hos privata broförvaltare ofta är 

bristfällig och därför utförs inte tillräckliga underhållsåtgärder. I kombination med ett åldrande 

brobestånd innebär detta fler skador och ett mer kostsamt underhåll som följd.  
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Abstract 

There are 392 different privately managed bridges in Västernorrland and Jämtland, which are eligible 

for government grants. The cost of building these bridges is very high, and the responsibility of 

managing them lies with their owners. 

There are several different damages that can affect bridges depending on type and material and the 

loading to which they are exposed. For a private road owner without sufficient knowledge of 

degradation processes that attack the bridges, it can be difficult to know what actions to take, and 

above all, when to take them. If management is not satisfactory, you will in the long-run risk a 

significantly more expensive management, and lose the road safety. By delaying, or refusing to replace 

the waterproofing, the whole bridge deck may need repairing or replacing a few years later. The cost of 

a complete repair of the bridge will be very high in relation to the cost of replacing the waterproofing. 

The purpose of this work is to create an understanding of how the total cost of maintenance depends 

on the bridge administration. The work will examine how to keeping the bridges in an approved state, 

and the costs are as low as possible. 

The report shows an estimated cost of repairing the damage to the bridges within 10 years to 

SEK 27.4 million. The estimated future cost is compared to the restoration costs for the bridges since 

2009 and is estimated at SEK 16 million, which indicates a significant increase in maintenance costs 

for the bridges. The increased maintenance cost may be due to the aging of the bridges when almost 

two thirds of the bridges were built between 1947 and 1977, and the number of newly built bridges has 

since decreased. The rising cost can also be due to the lack of maintenance and the consequence is 

more extensive damage that becomes expensive to fix. 

From the work, it is concluded that the owner’s knowledge about privately managed bridges is often 

insufficient, which implies that sufficient maintenance measures are not performed. Combined with 

the aging of the bridges, it means more damage and a more expensive maintenance result. 

  



iii 

 

Förord 

Med detta examensarbete slutför jag min utbildning vid Umeå Universitet som Högskoleingenjör i 

Byggteknik. Uppdragsgivare för arbetet är Svevia som hade för avsikt att undersöka tillståndet för de 

privat förvaltade vägbroarna i Jämtlands- och Västernorrlands län. Arbetet tilltalade mig väl då jag 

tidigare arbetat med broreparationer och fann detta intressant. Broar är spännande och unika 

konstruktioner där den ena inte är den andra lik.  

Tack till Svevia och Gustaf Berglund som varit min kontakt i företaget för ett bra samarbete. Jag vill 

också tacka Ann-Christine Burman och Hans Bergfors på Trafikverket samt brokonsult Magne 

Norberg på ÅF som bidragit med viktig information och användbara data för arbetet. Tack också till 

min handledare vid Umeå Universitet, Jimmy Vesterberg, för hjälp med rapportskrivandet.  

Patrik Wikström, Umeå Maj 2017 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet ges en beskrivning av Sveriges vägnät och utmaningar för de privata 

väghållarna som ligger till grund för arbetet. Här beskrivs även syftet med arbetet och vilka mål som 

förväntas uppnås. 

1.1 Sveriges vägnät 
I Sverige finns nästan 57 000 mil vägar, det motsvarar drygt 14 varv runt jorden. Vägarna förbinder 

olika städer, mindre orter och enskilda bostäder med varandra. De fyller en viktig samhällsfunktion 

och bidrar till att Sveriges befolkning kan ta sig mellan arbete, skola, fritidsintressen, kultur, service 

och för att kunna upprätthålla sociala kontakter. För att undvika isolering och höja livskvaliteten för 

människor så krävs goda transportmöjligheter längs vägarna med bil, buss, cykel eller till fots. Vägarna 

är även viktiga för näringslivets utveckling. Säkra och tillförlitliga transportmöjligheter är avgörande 

för ekonomisk tillväxt och god sysselsättning. Dels beroende av persontransport men även beroende 

av godstransporter. Enligt Trafikverket [2] består Sveriges vägnät av ungefär 4100 mil kommunala 

vägar och gator, 9850 mil statliga vägar och 43 000 mil enskilda vägar. Förvaltningen av de 

kommunala vägarna sköter kommunerna medan de statliga vägarna förvaltas av Trafikverket. De 

enskilda vägarna förvaltas av cirka 23 000 olika väghållare. 

För att möjliggöra framkomlighet över vattendrag, korsande vägar och andra hinder så kompletteras 

vägarna med vägbroar där så behövs. Det är konstruktioner som måste inspekteras, underhållas och 

ibland repareras om de fått skador som påverkar beständighet eller trafiksäkerheten. Detta för att 

förlänga brons livslängd, bidra till komfortabel framkomlighet och vara pålitliga ur säkerhetssynpunkt. 

Det är viktigt att bron håller godkänd standard och tål den belastning som den är klassad för att klara, 

annars finns risk för allvarliga olyckor med skador på trafikanter, fordon och brokonstruktionen.  

1.1.1 Privata väghållare 

Väghållarna av de enskilda vägarna är ofta privatpersoner som har behov av en väg till sin bostad eller 

skogsmark. De ingår vanligen tillsammans med andra intressenter av vägen i en samfällighetsförening 

som brukar kallas för vägförening.  

1.1.2 Privat förvaltade vägbroar 

Broar är en stor kostnad i en väganläggning. De kostar mycket att uppföra och har sedan ett 

kontinuerligt underhållsbehov för att hållas i gott skick, vilket innebär årligt återkommande 

kostnader.  Regelbundna inspektioner ska göras för att i tid kunna förebygga att olyckor och skador 

inträffar på brokonstruktionen, trafikanter och fordon. Tidig avhjälpning av en skada på bron är oftast 

en lättare och billigare åtgärd jämfört med att reparera en skada som utvecklats och blivit stor då det 

ofta blir betydligt mer komplicerat.  

1.1.3 Väghållarens ansvar  

I Vägverkets publikation Enskild Väghållning [7] beskrivs att då en väg hålls öppen för allmän trafik 

krävs det att den håller en viss standard, detta för att de trafikanter som beträder vägen inte ska råka 

ut för olyckor och skador. Vilken standard som krävs beror på omständigheter som till exempel hur 

mycket och vilken typ av trafik vägen belastas med.  

Trafikverket [6] står för kostnaden och utförandet av en bärighetsklassning på enskilda broar och ska 

informera väghållarna om detta och hur skyltning skall ske. Men det är väghållarens ansvar att 

vägbron håller godkänd standard. Skulle någon trafikant eller något fordon bli skadad på grund av 

brister i underhållet av bron så finns risk att väghållaren blir skadeståndsskyldig för detta. Enligt 

stadgar måste vissa vägorganisationer ha en ansvarsförsäkring som hjälper till ekonomiskt vid ett 

eventuellt skadeståndskrav. Skadestånden vid olyckor kan bli mycket höga och därför bör små 

vägföreningar alltid ha en ansvarsförsäkring för att ekonomiskt klara av en sådan situation. 
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1.2 Problembeskrivning 
Att förvalta en vägbro på ett effektivt och bra sätt kräver både tekniskt kunnande och stora resurser. 

Troligtvis så saknar många av väghållarna för enskilda vägbroar tillräcklig kunskap och ekonomiska 

resurser för att förvalta sin bro på bästa sätt. Trafikverket ska rådgöra och vara ett expertmässigt stöd 

för väghållarna, frågan är hur detta fungerar. Får väghållarna den vägledning de behöver? 

Det ligger stora anskaffningskostnader i broar och görs inte rätt åtgärder i rätt tid finns risken att de 

snabbt förfaller i ett otjänligt bruk som innebär dyra reparationer eller att en ny bro måste byggas. Är 

bron bristfälligt underhållen och i dåligt skick riskerar väghållarna att bli skadeståndsskyldig om 

någon trafikant eller något fordon skulle skadas på grund av detta. 

Berättigade vägar får ekonomiskt stöd i form av stadsbidrag motsvarande 30–80 % av 

underhållsåtgärden, men då underhållet ofta blir kostsamt så är det inte säkert att väghållarna har 

ekonomiska resurser för att hantera resterande andel av kostnaden. Är kunskapen bristande så är 

väghållarna troligtvis inte förberedda på framtida underhållskostnader och har inte avsatt de resurser 

som åtgärderna kräver.    

1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att beskriva hur reparationskostnaderna för enskilda vägbroar kan minskas 

genom att genomföra rätt underhållsåtgärder i rätt tid. Syftet är också att skapa en uppfattning om de 

enskilda vägbroarnas status, och om dagens drift och underhållsåtgärder är tillräckliga för att 

motverka nedbrytning och därmed undvika bristande beständighet hos konstruktionerna. 

1.4 Mål 
I arbetet ska följande presenteras: 

 en sammanställning över beräknade kostnader för reparation av skador som måste göras inom 

en 10-årsperiod på Västernorrlands och Jämtlands enskilda vägbroar med stadsbidrag.  

 En utredning om dagens underhållsåtgärder är tillräckliga för att säkerställa att broarna ska 

hålla god framkomlighet, hög trafiksäkerhet och uppnå sin tekniska livslängd till rimlig 

kostnad.  

 En utredning om vilket stöd väghållarna för de enskilda vägarna får i form av ekonomiskt 

bidrag och vägledning för att kunna förvalta vägbroarna på ett bra och effektivt sätt. 

1.5 Avgränsningar 
Detta arbete inriktas på enskilda vägbroar geografiskt placerade i Jämtland och Västernorrlands län. 

Det finns många enskilda broar som inte är öppna för allmänheten, då berättigas inte stadsbidrag. 

Därför utesluts dessa från detta arbete som riktar sig på enskilda vägar som är öppna för allmän trafik 

och är berättigad till stadsbidrag. Insamlingen av data om broarnas skador kommer att ske via 

managementprogrammet BaTMan, därmed utesluts eventuella broar som inte finns registrerade i 

programmet.     
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2. Teori 

I detta kapitel ges information och beskrivning av olika organisationer, stadsbidrag och administrativa 

hjälpmedel som kan kopplas till förvaltningen av vägbroar. Här beskrivs också förekommande typer av 

broar, inspektioner, skador och åtgärder som hjälper till att förebygga skador.  

2.1 Trafikverket  
Trafikverket är en statlig förvaltningsmyndighet som regleras av riksdagen ”Förordning (2010:185) 

med instruktion för Trafikverket” [3]. Trafikverket ansvarar för infrastrukturplanering av väg/järnväg, 

sjöfart och luftfart. De ansvarar även för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar med 

tillhörande broar. Här finns god kompetens med specialister och stora resurser för att hantera 

förvaltningen av de statliga vägbroarna på ett bra sätt. Trafikverket [4] förvaltar idag över 

20 600 broar. 1 April 2010 byttes namnet på organisationen till Trafikverket från det tidigare namnet 

Vägverket. 

Det ingår i Trafikverkets åtagande att utföra huvudinspektion minst var 6:e år på enskilda vägbroar. 

Trafikverket [6] ska även vara rådgivare och ge tekniskt stöd till väghållarna av det enskilda vägnätet. 

Trafikverket har utformat ett dokument med tekniska krav vid utformning och dimensionering av 

broar. Det är ett dokument som uppdateras löpande med nya utgåvor, det idag aktuella dokumentet är 

TRVK BRO 11 [8] som använts från och med februari 2012. Nedanstående kravdokument som ska 

användas tillsammans med AMA Anläggning 13 vid produktion och reparation har också utgetts av 

Trafikverket:  

 Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA Anläggning 13, TDOK 2014:0245 

 Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529 

 Obundna lager i vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530 

 Tätskikt på broar, TDOK 2013:0531 

 Alternativa material för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0532 

2.2 Kommuner 
Sveriges kommuner ansvarar för sina egna gator, vägar och tillhörande broar. Inom detaljplanelagt 

område i samhällen är det ofta Trafikverket som ansvarar för stora genomfartsvägar och kommunen 

för de övriga vägarna. Kommunerna har vanligen stora resurser och god kompetens med utbildad 

personal som ansvarar för förvaltningen av gator, vägar och broar. 

2.3 Stadsbidrag 
I Trafikverkets publikation Stadsbidrag för enskild väghållning [11] beskrivs att bidrag för enskild 

väghållning infördes år 1918, då gällde det byggande av utfartsvägar i norra Sverige. År 1939 började 

stadsbidrag också betalas ut för drift och underhåll av enskilda vägar. Sedan dess har bestämmelser 

och krav utarbetats för att styra utbetalning av stadsbidraget på ett bra och effektivt sätt.  

För enskilda vägar finns det fyra olika typer av ekonomiska bidrag som kallas stadsbidrag. Dessa är: 

 Årligt driftbidrag. Ett bidrag för barmarksunderhåll som till exempel grusning, hyvling, 

dammbindning och dikesrensning, och för vinterväghållning som kantmarkering, plogning 

och halkbekämpning. Det årliga driftbidraget får högst vara 80% av underhållskostnaderna 

för genomfartsväg, 70% för vägar som tillgodoser kommunikationsbehov för fast boende 

utanför bebyggelseområdet eller har väsentlig betydelse för närings och friluftsliv och högst 
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40% av underhållskostnaderna för övriga vägar. Om vägen innehar brokonstruktioner ges ett 

tillägg i bidrag baserat på broarean. 

 Särskild drift. Ett extra bidrag utöver det årliga driftbidraget för underhåll och upprustning då 

det finns ett stort behov för åtgärden och den inte ingår i det vanliga underhållet. Bidraget får 

högst motsvara 70% av åtgärdskostnaderna. Ombyggnad eller reparation av bro är ett exempel 

på åtgärd som kan godkännas för extra bidrag.  

 Bidrag till byggande. Ett bidrag för byggnadsåtgärder som högst får uppgå till 75 % av 

kostnaderna och beslutas av Trafikverket på regionalt plan.  

 Driftbidrag för färjeled. Ett bidrag för driften av en färjeled där detta behövs för att täcka 

öarnas transportbehov. 

Av de 43 000 mil enskilda vägar i Sverige är det cirka 7600 mil som får stadsbidrag. Syftet med 

stadsbidraget till de enskilda vägarna är att stödja de transportpolitiska målen. Bidraget ska hjälpa till 

att skapa transportmöjligheter som medborgare och näringslivet behöver, underlätta tillgängligheten 

till transportsystemet, bidra med förutsättningar till hög transportkvalitet och skapa ett hälsosamt och 

trafiksäkert transportsystem. 

Bidragsmodellen för årligt bidrag ser ut så att bidragets storlek bestäms utifrån en á-prislista, aktuell 

klimatzon, slitlager och vägens trafikklass. Á-prislistan är framarbetad utifrån 

marknadsundersökning, klimatzonen [12] bestäms utifrån var någonstans vägen är belägen (klass (B) 

för Y-län och högsta klass (C) för Z -län), slitlager beror på vilken beläggning vägen har och 

trafikklassen säger hur mycket trafik vägen belastas med dagligen. Resultatet multipliceras med 

väglängden och sedan ges ett tillägg för eventuella byggnadsverk som broar längs vägsträckan. 

Storleken på tillägget för broar grundas på brokonstruktionens yta. Vid samtal med Hans Bergfors på 

Trafikverket så framkom att det i dagsläget betalas ett tillägg på 35,85 kr/m2 broyta. Då den 

bidragsgrundande kostnaden räknats ut så multipliceras den därefter med den aktuella 

bidragsprocenten. Bidragsprocenten bestäms utifrån vägkategori (A-F) som vägen tillhör och vilken 

typ av drift eller byggande som utförs. Bidragsprocenten [14] kan utläsas på Trafikverkets hemsida. 

Enskilda vägar delas in i sex olika kategorier som underlag för bidragsprocenten av den 

bidragsgrundande kostnaden. Nedan följer kort benämning av kategori: 

A. Väg för fast boende inom landsbygdsområde   

B. Väg för fast boende inom bebyggelseområde där vägen används som uppsamlingsväg 

alternativt utfartsväg 

C. Genomfartsväg för andra än dem som bor utmed eller har del i vägen 

D. Väg för det rörliga friluftslivet 

E. Väg för minst 25 fritidshus 

F. Väg för näringslivet 

För att erhålla stadsbidrag krävs att vägen är bidragsberättigad och att ansökan beviljas av 

Trafikverket. Väghållningen skall vara ordnad i form av en organisation som en samfällighetsförening, 

frivillig överenskommelse eller som ensam väghållare och vara godkänd av Trafikverkets region. 

Beslut och regler kring stadsbidrag av enskilda vägar regleras av förordningen: ”Förordning (1989:891) 

om statsbidrag till enskild väghållning” som kan hittas på Notisums hemsida [5]. Andra paragrafen 

beskriver vissa kriterier som vägen ska uppfylla för att den ska bli beviljad stadsbidrag:  

 

2 § Bidrag lämnas för enskilda vägar som inte är av obetydlig längd och som tillgodoser ett kommunikationsbehov 

för de fast boende, näringslivet eller det rörliga friluftslivet. Bidrag lämnas också för vägar som är av väsentlig 
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betydelse som genomfartsvägar eller som uppsamlingsvägar för fritidsbebyggelse. 

   Bidrag lämnas endast för sådana vägar som är ändamålsenliga med hänsyn till övriga vägar och om 

kostnaderna är skäliga med hänsyn till nyttan. Förordning (1995:1653). 

Hur stadsbidrag planeras av Trafikverket är en allmänt intressant fråga då det är skattemedel som 

utgör stadsbidrag. Det är alltså skattebetalarna som är med och betalar för underhållet av enskilda 

vägar. Därför finns det ett stort allmänt intresse i att stadsbidragen blir planerade och effektivt 

utnyttjade på bästa sätt och att skattemedlen går till något som allmänheten överhuvudtaget har nytta 

av.  

2.4 BaTMan 
BaTMan [15] står för Bridges and Tunnel Management och är ett hjälpmedel för att effektivisera 

förvaltningen av byggnadsverk som broar. Det internetbaserade förvaltningssystemet togs i bruk 2004 

och ersatte föregångaren SAFEBRO. BaTMan är ett program som hjälper användare att organisera 

aktiviteter i broförvaltningens olika skeden. I programmet registreras all nödvändig information om 

byggnadsverk som inspektionsdokument, konstruktionsritningar, byggnadsår, underhållsåtgärder 

mm. BaTMan har en sökfunktion i sin databas över drygt 30 000 olika broar. Programmet används av 

Sveriges kommuner och Trafikverket. Programmet skapar underlag för beräkningsförfrågningar vid 

dispens för tunga vägtransporter och dess syfte är att effektivisera den kostsamma förvaltningen av 

broar. En användare kan hämta sammanställda fakta från alla sina konstruktioner som skall förvaltas 

och på så vis få en bild av vad och när saker måste göras. Det skapar förberedelse och möjligheter att 

effektivisera underhållet. 

För att få tillgång till information i BaTMan behövs en inloggning i programmets portal samt av 

BaTMan HelpDesk en beviljad behörighet. Det finns olika nivåer av behörighet som avgör hur mycket 

information användaren kan tillgå eller tillföra i programmet.   

När en skada på en konstruktion konstaterats vid en inspektion registreras den i BaTMan med rätt 

beskrivningar av skadan. BaTMan har sedan en á-prislista för olika typer av skador och därmed räknar 

programmet ut ett skadepris för skadan och även totalt för konstruktionen ifall flera olika skador 

noteras. 

I BaTMan beräknas kostnaden för skador med en faktor från utförda reparationer, kostnader för 

projektering, byggledning, etablering och trafikanordningar. Faktorn multipliceras med sträckan, 

ytan, antalet eller volymen som skadan berör. Kostnaden som beräknas i BaTMan utgår ifrån ett 

linjärt samband med storleken på åtgärden och skadepriset men tar inte hänsyn till att till exempel 

projektering, byggledning, etablering och trafikanordning troligtvis inte följer samma linjära samband. 

I normalfallet blir den verkliga kostnaden vid en reparation högre än skadepriset som anges i BaTMan, 

särskilt vid enskilda broar som oftast är relativt små konstruktioner. Ett exempel på vanlig orsak till 

högre verklig kostnad jämfört med skadepriset i BaTMan är om tre stycken räckesståndare har 

noterats i behov av ommålning och utifrån det har skadepriset beräknats men när denna åtgärd utförs 

så målas alla räckesståndare om vid samma tillfälle och därmed blir jobbet betydligt mer omfattande 

och till högre kostnad. Kostnaden för en broreparaton kan bli dubbelt så stor som den angivna i 

BaTMan berättade Gustaf Berglund på Svevia vid samtal med honom.  

2.5 Teknisk livslängd 
I TRVK Bro 11 [8] beskrivs att byggnadsverk som broar dimensioneras och utformas för att få en 

teknisk livslängd av 40, 80 eller 120 år, undantaget rörbroar och träbroar som dimensioneras för en 

livslängd av 40 eller 80 år. Per Carlsson på gatukontoret Malmö stad skrev i dokumentet 

Brounderhållsplanering för 2013–2017 och prognos för 2018–2020 [17] att ”Broar byggda före 1994 

har oftast en förväntad teknisk livslängd på 80 år och broar byggda efter 1994 (enligt BRO94) har 

oftast en förväntad teknisk livslängd på 120 år”. 
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Den tekniska livslängden beskriver brokonstruktionens förväntade livslängd, då förutsätts att vissa 

drift och underhållsåtgärder utförs regelbundet. Enligt Åke Bjurholms powerpointpresentation 

”Optimering av underhållsplaneringen för att minimera totalkostnaden” [16] brukar kostnaderna för 

dessa drift och underhållsåtgärder uppskattas normalt vara 0,8–1,5 % av återanskaffningsvärdet per 

år vid normalt brobestånd. Praxis för återanskaffningsvärdet är 20 000 kr/m2 broyta. Broar efter 

enskilda vägar har oftast liten broyta vilket bidrar till att de i regel hamnar i övre spannet för drift och 

underhållskostnader, sa Magne Norberg på ÅF i Borlänge vid ett personligt samtal över telefon. 

Konstruktionsdelar i trä som tillhör huvudkonstruktionen ska skyddas så att röta inte kan uppstå, 

detta genom att hålla fuktkvoten låg. I Trafikverkets BRO 11 [8] beskrivs hur träskydd ska utformas 

med hänsyn till om den tekniska livslängden är 40 eller 80 år. Träskyddet utgörs av en kombination av 

intäckning, impregnering, ytbehandling och tätskikt. 

Sedan 70-talet har både andelen tung trafik ökat samtidigt som maximal tillåten bruttovikt höjts från 

35 till 60 ton. Detta ger ett ökat slitage och en kortare livslängd på broarna. Det är viktigt att klassa 

broarna utefter dagens förutsättningar så att kapaciteten blir rättvisande skriver Per Carlsson i ett 

dokument ”Brounderhållsplanering för 2013–2017 och prognos för 2018–2020” [17]. 

Impregnering och byte av broisolering på en betongbro är vanliga och viktiga underhållsåtgärder. 

Jämfört med brons anskaffningskostnad och reparation vid långt gångna skador så är det relativt 

billiga åtgärder. Ifall de inte utförs när de behövs så riskerar brons livslängd snabbt förkortas och 

större kostnader kommer inom en snar framtid. En impregnerings livslängd beräknas vara ungefär 

15 år och en broisolering har normalt den förväntade livslängden 30 år. 

Kunskapen och medvetenheten om hur betong och gjutning påverkas av olika parametrar har blivit 

allt bättre så beroende på när en betongkonstruktion byggts kan kvaliteten variera. Betong som gjutits 

under vissa perioder kännetecknas med svagheter. I sin powerpointpresentation beskriver Åke 

Bjurholm [16] några kännetecken som påverkar bland annat karbonatisering, täthet och 

frostbeständighet.  

 Betong som gjöts under 30-talet eller tidigare användes dålig vibrationsteknik vilket medförde 

dålig betongkvalitet 

 I betong före 50-talet användes slätarmering med dålig vidhäftningsförmåga och det gjordes 

stora variationer av täckskickets tjocklek som medför sämre skydd för armeringen.  

 Betong gjuten under 60-talet hade högt vct-tal som ger dålig kvalitet hos betongen. I 

betongens täckskikt finns ofta också montagejärn kvar som snabbt kan börja korrigera vid 

närvaro av vatten och salt då de inte har samma skydd av betongen utan exponeras direkt vid 

betongytan. 

Att kantbalkar är en extra utsatt konstruktionsdel beskrivs i ”Gatuvård = Trafikantomsorg” [9]. 

Kantbalkarna utsätts för mycket vatten då brobanan lutar mot dessa och avrinningsmöjligheterna är 

begränsade. Livslängden för kantbalkarna beräknas vara cirka 50 år. 

En rostskyddmålnings livslängd beräknas vara 30–40 år, men särskilt utsatta områden kan behöva 

åtgärdas betydligt tidigare. 

I boken Byggnadsmaterial [18] beskrivs att en aluminiumkonstruktion liknar en stålkonstruktion men 

med fördelen att aluminium är betydligt mer beständig mot korrosion. Detta genom att 

aluminiumytan får ett skyddande oxidskikt. Aluminium är dock betydligt dyrare att bygga 

konstruktioner av jämfört med stål och dessutom har det i genomsnitt knappt halva hållfastheten.    
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2.6 Tillståndsklass 
I BaTMan handboken [10] beskrivs att då en skada upptäcks på en konstruktionsdel vid en inspektion 

av bro görs en bedömning och sedan noteras det funktionella tillståndet av konstruktionsdelen. 

Bedömning av det funktionella tillståndet görs utifrån: konstruktionsdelens funktionella egenskap, 

ställda funktionskrav, tidigare och aktuella mätvärden och förväntad skadeutveckling. Det funktionella 

tillståndet beskrivs med olika tillståndsklasser (TK) beroende på hur långt gången skadan är. Det finns 

fyra olika tillståndsklasser:  

 TK0 innebär bristfällig funktion bortom 10 år 

 TK1 innebär bristfällig funktion inom 10år 

 TK2 innebär bristfällig funktion inom 3år 

 TK3 innebär bristfällig funktion vid inspektionstillfället 

2.7 Förekommande brotyper 
I ”Handbok för broinspektion” [13] beskrivs de olika brotyperna som förekommer bland de enskilt 

förvaltade vägbroarna i Jämtland och Västernorrland. 

2.7.1 Plattrambro  

Plattrambron kan utformas med ett eller flera spann och består vanligen av en brobaneplatta som är 

fast ingjuten i frontmurarna som också kallas ramben. Med slakarmerad brobaneplatta kan 

spännvidder upp mot 25 m klaras av och upp mot 35 m med förspänd armering. Vägbanken byggs 

med motfyllning mot baksidan av frontmuren och detta stödjer rambenen då brobanan belastas. 

Vanligen fästs snedställda vingmurar i frontmuren men frontmurarna kan även vara parallella. Vid 

dålig geologisk bärighet i grunden kan bron byggas med sluten ram, det innebär att en hel bottenplatta 

gjuts. 

2.7.2 Balkrambro 

Balkrambron har samma funktion som plattrambron men överbyggnaden utförs med en 

balkkonstruktion där rambalkarna bär lasterna istället för en platta. Balkrambron byggs sällan 

slakarmerad idag då den ersätts med plattrambron vid korta spann och balkbron vid längre 

spännvidd. Spännarmerad balkrambroar byggs för spännvidder upp mot 40 - 50 m. Rambalkarna 

utförs fast inspända i landfäste. I många äldre balkrambroar är rambalkarna kontinuerliga och 

fortsätter ner i rambenen och vidare som ersättning till vingmurarna. Frontmuren mellan rambenen 

och brobaneplattan ger stabilitet i sidled för bron. Vägbanken släntar mot frontmuren och avslutas 

med koner utanför rambenen som oftast utformas som en skiva med infästa vingar.  

2.7.3 Plattbro  

Plattbron består av en brobaneplatta med konstant tjocklek som inte är momentstyvt infäst i 

landfästena. Den används där konstruktionshöjden behöver vara liten och utförs med ett eller flera 

spann. Den byggs med upp till 25 m spännvidd som slakarmerad och upp till 35 m spännvidd med 

förspänd armering. Den kan utföras som kontinuerlig med brobaneplattan kontinuerlig över 

mellanstöd eller som en fritt upplagd platta mellan landfästena vid ett spann, mellan landfäste och 

mellanstöd om bron består av mer än ett spann. Plattbroar med längd upp mot 70 m kan göras utan 

riktiga landfästen, brobaneplattan avslutas mot vägbanken med en ändskärm och är upplagd på en 

skiva eller pelare. Små vingmurar kan fästas i ändskärmen om så behövs. Plattbron kan utföras med 

förhöjd grundläggning vid ändstöden, detta används oftast vid broar över vatten då grundläggningen 

kan utföras där det är torrt. Det är vanligt att bottenplattan vilar på pålar och grundläggningen 

skyddas från horisontalkrafter med hjälp av ändskärmen. Snedbening är en annan typ av plattbro som 
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normalt byggs i tre spann med två lutande mellanstöd. Denna konstruktion kräver mycket bra 

geologiska förutsättningar då mellanstöden kommer att få stor horisontell belastning. 

2.7.4 Balkbro  

Balkbron utförs med slakarmerade balkar i betong upp mot 25 m spännvidd eller balkar med förspänd 

armering från 20 m och längre spännvidd men idag används ofta svetsade stålbalkar vid balkbroar 

med spännvidder från 35 m och längre. Valsade stålprofiler förekommer hos balkbroar med kortare 

spännvidd. Balkbron kan byggas med ett eller flera spann och byggs som fritt upplagd eller 

kontinuerlig. Överbyggnaden på brotypen utgörs av balkar lagrat upplagda på landfästena, för att 

hindra stjälpning av balkarna förbinds de med tvärförband. Ovanpå balkarna ligger brobanan. 

Kontinuerliga balkbroar kan utformas med fast inspänning eller lagrat mellan huvudbalk och 

mellanstöd. Likt plattbron kan balkbron utformas utan riktiga landfästen då längden inte är över 

70 m. Vid stor spännvidd, krav på låg konstruktionshöjd eller där överbyggnaden ska klara vridande 

moment som förekommer vid till exempel enpelarbroar utförs balkarna ofta som lådsektioner. Vid 

stora spännvidder nyttjas ibland samverkan mellan brobaneplattan och stålbalkar genom att bultar 

som är fastsvetsade i överkanten gjuts in i brobanan. Därmed utnyttjas stålprofilen i större grad till 

dragbelastning medan betongen tar motsvarande tryck.  

2.7.5 Valvbro  

Valvbron är en gammal brotyp som i början byggdes av natursten men senare började huggen sten 

användas. Huvudelementen i bron är landfästen, valv med jordfyllning och sidomurarna. En valvbro 

är normalt byggd av sten, armerad betong eller en kombination av dessa. En valvbro utformas för att 

minimera eller eliminera dragbelastning över spannet och på så vis kan även helt oarmerade broar 

byggas. För valvbroar krävs god geoteknisk bärighet i grunden då brotypen är mycket känslig för 

sättningar. Stenvalvsbroar kan förstärkas med en pågjutning av armerad betong. 

2.7.6 Bågbro  

Bågbron är en konstruktion som bygger på principen i valvbron genom att bågarna i huvudsak 

belastas med tryck. Den används vid stora spännvidder. Bågbron kan utformas med brobaneplattan 

placerad på olika höjd i förhållande till bågen. Brobaneplattan ovanför bågen uppstagad med vertikala 

pelare, brobaneplattan under bågen upphängd i stag från bågen eller placering av brobanan 

någonstans där mitt i mellan med både pelare och hängstag. Bågskivbron är en variant av bågbron 

med på bågarna gjutna sidomurar som bär upp brobaneplattan. 

2.7.7 Rörbro  

Rörbron är en konstruktion som vanligen tillverkas av valsad och korrigerad plåt i tjockleken 3 - 7 mm. 

Plåten skyddas mot korrosion genom att varmförzinkas och ibland skyddsmålas. Formerna kan 

variera något från cirkelformen utifrån vad rörbron ska användas till. Spännvidden är ofta liten men 

upp mot 7 m förekommer. Samverkan sker mellan plåten och fyllningen runt om för att bära lasterna, 

vid små spännvidder används även armerade betongrör men där är det den styva 

betongkonstruktionen som bär lasterna. 

2.7.8 Fackverksbro  

Fackverksbron används oftast som gångbro eller som en provisorisk bro, den består av ett antal 

sammankopplade strävor. Vissa strävor tar dragkrafter medan vissa tar tryckkrafter. 

2.7.9 Hängbro  

Hängbron är en bro med pylontorn som bär upp kraftiga vajrar. Brobanan hålls uppe av hängstag som 

är infästa i vajrarna. Det blir en stor horisontell dragkraft i vajrarna och den kraften överförs till 

kraftiga förankringar i marken på båda sidor av bron. Den vertikala kraften i vajrarna bär pylontornen 

upp. Denna brotyp används vid mycket stor spännvidd. 
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2.8 Skadetyper  
Här beskrivs teorin om skador som drabbar broar, hur skadorna visar sig och vad som påverkar 

skadeutvecklingen. 

2.8.1 Teorin bakom olika skadetyper 

I dokumentet ”Gatuvård = Trafikantomsorg” [9] av svenska kommunförbundet beskrivs följande 

skadetyper på trä, stål och betongkonstruktioner. 

Träkonstruktioner löper risk att drabbas av rötangrepp, detta angrepp påskyndas i närvaro av vatten.  

Stålkonstruktioner riskerar korrosionsskador, för detta krävs närvaro av vatten och klorider. 

Betongkonstruktioner riskerar att drabbas av många olika typer av nedbrytning: 

 Frostskador där vatten i betongens porer fryser och utvidgar sig och på så vis spränger sönder 

betongen. Olika betongkvalitet påverkar motståndskraften för frostskador och luftporsökande 

tillsatsmedel kan göra betongen motståndskraftig för frostskador. 

 Saltfrostskador är liknande frostskador fast ännu skadligare då vattnet fört med sig salt in i 

betongen och fryser. Saltet binder fukt till sig i betongen. 

 Skador på grund av alkalikiselsyrareaktioner (AKR). AKR uppstår när betongens ballast 

innehåller alkalilöslig kiselsyra varvid denna reagerar med det alkalihaltiga cementet. Vid 

AKR bildas en silikatgel som i kontakt med vatten expanderar och riskerar att spränga sönder 

betongen och pressas ut vid betongytan. Kiselsyrahaltig ballast förekommer ofta i Skåne och 

Danmark.  

 Skador på grund av igenkalkning. Vatten för med sig salt in till betongens luftporer där saltet 

och stannar kvar när vattnet dunstar. Detta medför mindre utrymme för vattnet att expandera 

vid frostsprängning. 

 Armeringen korroderar på grund av att den för armeringen skyddande alkaliska miljön i 

betongen försvinner vid karbonatisering. Detta sker då koldioxid i luften reagerar med 

cementets kalk och sänker pH-värdet i betongen.   

 Armeringen korroderar på grund av hög saltbelastning som tränger in till armeringen i 

betongen. Då kloridhalten uppnår en viss nivå börjar armeringen korrodera trots att pH-

värdet är högt. 

Oavsett om brokonstruktionen är tillverkad av trä, stål eller betong är närvaro av vatten den 

avgörande faktorn för att nedbrytning skall kunna ske. För stål och betongkonstruktioner är 

kombinationen salt och vatten ännu skadligare.  

2.8.2 Hur olika skador påverkar och visar sig 

I ”Handbok för broinspektion” [13] beskrivs olika vanliga skador på broar. Nedan nämns några av 

dessa. 

Urlakning av betongen orsakas av miljöpåverkan då kalk fälls ut ur cementpastan. Betongen blir 

försvagad av urlakning men sammanhållning finns kvar. Synligt genom att kalk tränger ut i ytan på 

betongen.  
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Vittring orsakas av bland annat frostsprängning och kloridangrepp. Här förstörs betongen, ingen 

sammanhållning finns kvar. Betongbitar lossnar från konstruktionen. 

Spjälkning är när bitar av betongen spricker loss på grund av inre krafter som kan uppstå av 

frostsprängning eller trafiklast mm.  

Korrosion av armeringsstålet är en risk för betongkonstruktioner vilket orsakar att brons beständighet 

försämras. Konstruktionsdelar av stål är också benägna att korrigera, främst på utsatta ställen med 

fukt, salt och slitage. 

Avflagning av färg eller epoxibehandling uppstår på grund av miljöpåverkan och bygg eller 

underhållsfel. Det är grunden för korrosionsproblem på stål om inte problemet åtgärdas. 

Röta är ett biologiskt angrepp på organiska material som till exempel trä. Svampar och bakterier 

bryter ner och försvagar trävirket. Detta sker främst i fuktig och syrerik miljö.  

Sprickor uppstår i alla material av alltför stor dragbelastning och innebär att materialet delar sig i viss 

omfattning. Det finns olika typer av sprickor beroende på hur de uppkommit, som böjsprickor, 

dragsprickor, krympsprickor, temperatursprickor, skjuvsprickor och böjskjuvsprickor.        

Spårbildning är en ojämnt sliten beläggning på farbanan, detta orsakar minskad komfort och ökad risk 

för trafikanter och försämrad funktion på bron. Det uppkommer på grund av nötning från 

trafikbelastning. 

Slaghål är hål som uppkommer i beläggningen på bron, de uppkommer av trafikpåverkan och byggfel. 

Krackelering är sprickor i oregelbundna mönster som uppstår av byggfel och trafikpåverkan. Orsaken 

vid krackelering av betong kan vara alkalikiselsyrareaktion (AKR). 

Klorid eller karbonatiseringsangrepp orsakar bristande beständighet och reducerad livslängd för bron 

på grund av armeringskorrosion och försvagad betong. 

2.9 Inspektioner 
Regelbundna inspektioner av en bro är en viktig del i förvaltningen, detta för att rätt 

underhållsåtgärder ska kunna sättas in och för att kunna säkerställa att bron är trafiksäker och 

förväntas nå sin tekniska livslängd. I ”Handbok för broinspektion” [13] beskrivs de vanliga typerna av 

inspektioner av broar.   

2.9.1 Huvudinspektion  

Huvudinspektionen görs för att upptäcka och bedöma skador och brister som kommer påverka 

funktion, trafiksäkerhet och förvaltningskostnader inom tio år. Inspektionen omfattar alla 

konstruktionselement och kan utföras visuellt. Erforderliga mätningar som mätning av bottenprofil, 

kloridhalt och karbonatisering av betong, armeringskorrosion och sprickor i stålkonstruktion görs i 

samband med huvudinspektionen. Det ingår i Trafikverkets [6] åtaganden att göra 

huvudinspektionerna på enskilda vägbroar, väghållaren ska sedan tillgå inspektionsprotokollet från 

denna. Huvudinspektionen görs första gången i samband med garantibesiktningen och sedan med 

maximalt sex års mellanrum. Personalen som utför huvudinspektionen ska ha en ingenjörsutbildning, 

trafikverkets inspektionsutbildning, kunskap om beständighet och nedbrytningsprocesser som broar 

är utsatta för, kunskap om prognosering av skadeutveckling, erfarenhet av teknisk-ekonomiska 

lösningar för skador och kännedom om trafikverkets bestämmelser. Vid undervattensinspektionen 

måste även personalen ha certifikat för arbete i vatten. Följande ska kontrolleras vid 

huvudinspektionen:  
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 Sprickor ska kontrolleras i samtliga betong och ståldelar 

 Vittring och krossning av betong 

 Rötangrepp i trä 

 Urspolning och rörelser/sättningar i konstruktionen 

 Korrosionsangrepp på armering i betong eller på andra ståldelar 

 Lösa brodelar 

 Gjutsår 

 Deformationer 

 Spårbildning i beläggningen på körbanan 

 Läckage 

 Avflagning 

 Krackelering och slaghål i betong eller beläggning 

 Estetiska detaljer   

2.9.2 Allmän inspektion  

Allmän inspektion görs mellan huvudinspektionerna för att följa upp utvecklingen av skador som 

upptäckts vid huvudinspektion men inte åtgärdats. Allmän inspektion görs också för att upptäcka och 

bedöma skador som kan innebära otillfredsställande bärighet, trafiksäkerhet eller stora 

förvaltningskostnader om inte skadan upptäckts förrän vid nästa huvudinspektion. För övriga skador 

görs ingen bedömning utan det avvaktas till nästa huvudinspektion. Inspektionen görs visuellt på alla 

konstruktionselement som inte är under vatten. Den som utför allmän inspektion ska ha en 

ingenjörsutbildning, trafikverkets inspektionsutbildning, kunskap om beständighet och 

nedbrytningsprocesser som broar är utsatta för, kunskap om prognosering av skadeutveckling, 

erfarenhet av teknisk-ekonomiska lösningar för skador och kännedom om trafikverkets bestämmelser.  

För broar med en spännvidd längre än 5,0 m i längsta spannet så ska inspektionen göras med 

maximalt tre års intervall med huvudinspektionen inräknad.  

2.9.3 Särskild inspektion  

Särskild inspektion görs vid behov för att undersöka konstaterade brister närmare, till exempel 

utvecklingen av en svårberäknelig skada. När en särskild inspektion ska utföras bestäms vid 

regelbundna inspektioner. Vid en särskild inspektion kan exempelvis svetsar och isolering kontrolleras 

noggrant med teknisk utrustning för att upptäcka eventuella fel. 

2.9.4 Fortlöpande inspektion  

Fortlöpande inspektioner görs för att upptäcka skador som kan påverka trafiksäkerhet och 

konstruktionen på kort sikt. Inspektionen som görs kontinuerligt omfattar brons översida och 

anslutande vägbankar.   
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2.9.5 Översiktlig inspektion  

Översiktlig inspektion ska verifiera att kraven som är ställda på underhållet av bron är uppfyllda, till 

exempel vid en underhållsentreprenad. Inspektionen görs minst en gång per år på konstruktionsdelar 

där krav ställts på underhåll och inspektionen ska genomföras av personal som har god kunskap om 

nödvändiga mätmetoder och om brons konstruktiva uppbyggnad.  

2.9.6 Inspektionsdokumentation  

Inspektionsdokumentation ska för fortlöpande och översiktlig inspektion ske enligt krav och 

överenskommelse. För allmän, huvud och särskild inspektion ska skador och åtgärdsbedömningar 

noteras och dokumenteras i broförvaltningsdatabasen BaTMan. Detta ska dokumenteras: 

 Inspektionsuppgifter som brons beteckningsnummer, datum, typ och vem som utfört 

inspektionen.  

 När nästa inspektion ska göras och vilken typ av inspektion det ska vara. 

 Om bron förväntas nå teknisk livslängd. 

 Skadeuppgifter som unika skadenummer för varje skada, vilket element och typ av 

konstruktionsdel skadan berör.  

 Skadekod som beskriver skadetyp, material och orsak.  

 Lägesbeskrivning, rapport och fotonummer för skadan.  

 Fysiskt tillstånd med mätvärden och metod, funktionellt tillstånd, tillståndsklass och aktivitet 

som fiktiv åtgärd för skadan.  

 Mängdbeskrivning av skadan och pris för åtgärdande samt övriga anmärkningar. 

2.10 Åtgärder för att förebygga skador 
Den vanligaste orsaken till nedbrytning och skador på trä, stål och betongkonstruktioner är närvaro av 

vatten, och för stål och betongkonstruktioner är närvaron av vatten ännu skadligare i kombination 

med klorider. Därför är viktigaste skadeförebyggande åtgärden att leda bort vatten och därmed också 

salt från konstruktionen. 

Förhindra vatteninträngning i betong kan göras med hjälp av impregnering. Vatten som för med sig 

klorider kan snabbt förstöra en brokonstruktion av betong. Dels genom att armeringen korroderar och 

dels genom frostsprängning eller saltsprängning. För att skydda betongkonstruktionen mot 

vatteninträngning kan den impregneras. Detta är en åtgärd som är relativt billig att utföra jämfört med 

att till exempel byta betongen i täckskiktet. Enligt Åke Bjurholms presentation [16] kostar reparation 

av kantbalk 3 000 – 12 000 kr per meter medan impregnering av kantbalk kostar 200–300 kr per 

meter, reparation av en pelare 100 000 – 300 000 kr och impregnering av en pelare 10 000kr. Det är 

viktigt att impregneringen görs i rätt tid så att inte vatteninträngning redan orsakat omfattande skador 

i konstruktionen. En impregnerings livslängd beräknas vara ungefär 15 år. 

Ett minsta täckande betongskikt brukar beräknas för konstruktioner i utsatta miljöer. Täckande 

betongskiktets uppgift är att skydda armeringen från fukt, klorider och att hålla en basisk miljö runt 

armeringen. I Boken Byggnadsmaterial [18] beskrivs två orsaker till att täckande betongskiktet tappar 

sin skyddande funktion för armeringen. Det ena är karbonatisering av betongen där koldioxid reagerar 

med betongen och sänker det skyddande pH-värdet och det andra är kloridinträngning där klorider 
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tränger allt längre inåt i betongen. För att förebygga problem med detta krävs en betong med 

tillräckligt lågt vattencementtal för aktuell betongmiljö och ett tillräckligt tjockt täckande betongskikt.  

För att skydda träkonstruktioner mot rötskador beskrivs i boken Byggnadsmaterial [18] att viktigaste 

strategin är konstruktivt träskydd som innebär att träet används på de villkor som inte ger upphov till 

biologiskt angrepp. Räcker inte konstruktivt träskydd kan trävirket impregneras för att det ska uppnå 

längre livslängd. 

I boken Byggnadsmaterial [18] beskrivs problematiken med frostsprängning av betong. Det är vattnet 

som sugs in i betongens öppna porer och om de då fryser och utvidgas riskerar betongen att spräckas. 

Luftporsbildande tillsatsmedel kan tillsättas i cementen vid gjutningen för att få fler mikroskopiska 

luftporer i betongen, detta har visat bra resultat för att undvika frostskador hos betongen. Att sänka 

vattencementtalet har också visat sig förbättra frostbeständigheten hos betongen. I måttligt aggressiv 

miljö rekommenderas ett vct under 0,55 och i mycket aggressiv miljö rekommenderas ett vct under 

0,45. 

Alkalikiselsyrareaktion (AKR) beskrivs i boken byggnadsmaterial [18]. AKR uppstår när cementens 

ballast innehåller alkalilöslig kiselsyra som reagerar med det alkaliska cementet. För att undvika detta 

problem kan ballast som inte innehåller alkalilöslig kiselsyra användas, alternativt använda 

lågalkaliskt cement då reaktionen kräver en tillräckligt hög alkalihalt.  

Vikten av att göra rätt underhåll i rätt tid är viktigt för förvaltarna att förstå. Enligt Per Carlssons 

dokument [17] har broisolering den förväntade livslängden 30 år. Broisoleringen måste fylla sin 

funktion om brons förväntade livslängd ska uppnås. Broisoleringen hindrar vatten och klorider att 

tränga ner i brobanan. Vatten och klorider kan orsaka korrosion på armeringen ifall de tränger in i 

brobanan, att åtgärda en förstörd brobana är mycket komplicerat jämfört med att byta eller reparera 

broisoleringen och kostnaden är upp emot 10 gånger högre. 

Att rostskydda stålet i en stålbro är en avgörande faktor för att den ska uppnå den tekniska 

livslängden. I ”Gatuvård = Trafikantomsorg” [9] beskrivs hur stålbroar likt betongbroar har problem 

med nedläckande vatten, särskilt utsatt är ståldelar som utsätts för droppande vatten från brobanan 

eller ståldelar som utsätts för vatten från en läckande brofog. Rostskydd har en begränsad livslängd 

och det är viktigt att förbättra rostskyddet genom ommålning innan grundfärgen hunnit bli anfrätt. 

Detta för att enklare och med bättre resultat kunna applicera ett rostskydd med lång livslängd. 

Rostskyddsmålning på stål beräknas ha en livslängd på 30–40 år innan en hel ommålning krävs enligt 

Magne Norberg som är brokonsult på ÅF, särskilt utsatta delar kan behöva åtgärd betydligt tidigare. 

Prioriterade underhållsåtgärder för att undvika vatten och klorid problem:  

 Led bort vatten från konstruktionen för att undvika salt och vatteninträngning 

 Byt till täta brofogar 

 Isolera om brobaneplattan 

 Rostskydda stålkonstruktioner 

 Skötsel för särskilt utsatta konstruktionsdelar 

 Skyddsimpregnera konstruktionsdelar som är saltutsatta 
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3. Metodbeskrivning 

Svevia som uppdragsgivare för arbetet kontaktades för att diskutera vad som skulle undersökas och 

vad som var målet med arbetet. Svevia gav också hänvisningar till för arbetet viktiga personer och 

informationskällor som skulle vara till nytta för datainsamling och vägledning i arbetet. En projekt- 

och tidsplan utformades för att fungera som ett styrdokument till arbetet. Nödvändigt data för att 

genomföra arbetet samlades från litteratur, internet samt telefon- och mailkontakt med ÅF, 

Trafikverket och andra för arbetet intressanta organisationer. 

Data till statistikframställningen av de aktuella broarna i Jämtland och Västernorrland hämtades ur 

Managementprogrammet BaTMan [15]. Trafikverket kontaktades och hjälpte till att hämta den mesta 

informationen om broarna från BaTMan. Data sammanställdes i fyra olika Exceldokument där sedan 

sortering, komplettering och redigering kunde ske. Viss information behövde hämtas manuellt från 

BaTMan och kompletteras i Exceldokumentet. Sedan gjordes av informationen de önskade 

summeringarna av antal broar, olika brotyper, skadepris, tillståndsklass, byggår, broyta mm. I 

BaTMan behövdes en inloggning med behörighet som ”Infosökare liten” för att få tillgång till 

nödvändiga fakta om specifika broar.  

Summeringarna gjordes separata för de olika länen och för summering av total broyta räknades alla 

broar med. För summering av skadepriset inom 10 år räknades broar med tillståndsklass 1, 2 och 3 

med. För att göra byggårsindelningen överskådlig gjordes histogram med tio års intervall räknat från 

år 2017. Stapeldiagram gjordes för att överskådligt visa hur många broar av varje förekommande 

brotyp det finns samt hur många broar som är byggda av varje förekommande material. Summeringen 

av kostnaden för utförd ”särskild drift” gjordes utav data som samlats in från Trafikverket.  
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4. Resultat och diskussion 

I detta kapitel är resultaten sammanställda och beskrivna. Resultaten är uppdelade i var sitt län, först 

Västernorrland och sedan Jämtland. Vissa resultat diskuteras kortfattat. 

4.1 Västernorrlands län 
Utifrån registrerade data i managementprogrammet BaTMan [15] har följande värden sammanställts: 

Antal broar: 187 st  

Broyta: 11 507 m2  

Beräknat skadepris TK1 -TK3 (åtgärd krävs inom 10 år): 10 339 000 kr 

Beräknat skadepris TK0 (åtgärd krävs bortom 10 år): 9 258 000 kr 

Broytan multiplicerat med brotillägget i årligt bidrag blir: 11 507 m2 x 35,85 kr/ (m2 x år) = 412 526 

kr/år som utbetalats till väghållarna i tillägg till det årliga underhållsbidraget för brobeståndet.  

Utifrån riktlinjerna som beskrivits i kapitel ”2.1 Teknisk livslängd” beräknas kostnaden för drift och 

underhåll av broarna vara 0,8–1,5 % av återanskaffningsvärdet som enligt praxis är 20 000 kr/m2. 

Detta ger för det aktuella brobeståndet en beräknad årlig kostnad för drift och underhåll: 0,008–0,015 

x 20 000 kr/m2 x 11 507 m2 = 1 841 120 kr – 3 452 100 kr. Vid små broar hamnar man i regel i den 

övre delen av spannet, enligt Magne Norberg, brokonsult på ÅF. 

Utifrån Trafikverkets data har följande summeringar gjorts: 

Summering av väghållarnas kostnader för särskild drift av de enskilda vägbroarna mellan åren 2009–

2017 (åtgärd besiktad och godkänd): 6 047 090 kr. 

Summering av utbetalt stadsbidrag till väghållarna för särskild drift av broarna mellan åren 2009–

2017 (åtgärd besiktad och godkänd): 4 678 733 kr. 

Bidragsprocent: 77,4 % 

Ovanstående summering grundar sig på bidragsansökningar som godkänts då åtgärden är utförd och 

besiktad. Kostnaden för utförd särskild drift är i verkligheten högre då vissa ansökningar för åren 2016 

och 2017 befinner sig i processen för att bli godkända. Trafikverket har beräknade kostnader för de 

åtgärderna och dessa beräkningar summeras nedan. 

Beräknad kostnad för åtgärder som är under processen (ej besiktade och godkända): 1 892 400 kr. 

Den beräknade kostnaden för de ”ej besiktade och godkända” åtgärderna och kostnaderna för de 

”besiktade och godkända” åtgärderna blir totalt: 1 892 400 kr + 6 047 090 kr = 7 939 490 kr som 

preliminär faktisk kostnad för särskild drift mellan åren 2009 till 2017.  

För att kunna jämföra den beräknade årliga kostnaden för drift och underhåll av brobeståndet enligt 

riktlinjerna som beskrivs i kapitel ”2.1 Teknisk livslängd” med den preliminära faktiska kostnaden per 

år divideras värdet med antal år (cirka 8,5 år): 7 939 400 kr / 8,5 år = 934 047 kr/år. 

Kvoten av beräknat underhåll och tidigare underhåll blir då: (10 339 000 kr / 10 år) / 934 047 kr/år = 

1,11 vilket motsvarar en procentuell kostnadsökning på 11 %. 
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I Västernorrland är störst antal broar (49 st) byggda mellan åren 1987 och 1997, detta innebär att 

dessa broar är mellan 20–30 år gamla. Av dessa är 10 broar rörbroar som inte behöver någon 

brobaneisolering och 39 broar av andra typer som behöver brobaneisolering. Med tanke på att 

broisoleringen har en beräknad livslängd på 30 år bör väghållarna för dessa 39 broar förbereda sig att 

byta broisoleringen inom de kommande 5–10 åren. För varje år som underhåll av broisolering skjuts 

upp ökar risken att vatten och klorider tränger ner i brobanan och bryter ned den och då blir följden 

mycket omfattande och dyra reparationer istället.   

Det är även ett stort antal broar (45 st) byggda mellan 1957 och 1967 som alltså är 50 – 60 år gamla. 

Här kan tänkas att det finns stort underhållsbehov av till exempel kantbalkar som beräknas ha en 

livslängd på 50 år. Av de 45 broarna är 10 stycken rörbroar som inte har kantbalkar. Betongen under 

denna tidsperiod kännetecknas också av dålig kvalitet med högt vattencementtal vilket gör att 

nedbrytningsprocesserna går fortare.  

För stålbroar bör en ommålning för förbättrat rostskydd förberedas då bron är 30–40 år. Mellan 1977 

och 1987 är det 24 stycken broar byggda och av dessa är 17 stycken stålbroar som eventuellt måste 

rostskyddas. Övervägande andel av stålbroarna är rörbroar. 

Antalet broar som passerat den tekniska livslängden (80 år för broar byggda före 1994) är mycket få. 

Endast 3 stycken som passerat och 4 till kommer passera inom de närmsta 10 åren. Den äldsta bron är 

den enda stenvalvsbron i Västernorrland och är byggd år 1911. De två andra som passerat 80 år är 

betongbroar byggda år 1930. 

De senaste 20 åren har antalet nybyggda broar minskat betydligt (19 st) med endast 3 stycken byggda 

senaste 10 åren. Hos dessa 19 broar är det viktigt att sköta det årliga underhållet men i övrigt bör inte 

några större underhållsåtgärder behövas. Byggårsindelningen redovisas i histogrammet i figur 1 

nedan. 

  

Figur 1. Byggårsindelning för enskilda broar i Y-län  
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I Västernorrland är det flest betongbroar (102 st) följt av stålbroar (78 st). Aluminium, trä och sten är 

det bara fåtalet broar byggda av. De två träbroarna är byggda på 1999 och 2011 och är alltså relativt 

nya broar. Samtliga 4 aluminiumbroar är byggda på 1992 och 1993. Antalet broar av respektive 

material redovisas i stapeldiagrammet i figur 2 nedan. 

  

Figur 2. Antal av material, Y-län 

 

Vanligaste brotypen är rörbron som det finns 52 stycken av i Västernorrland, den används ofta då 

mindre vattendrag ska passeras. Rörbron är vanligaste typen av stålbro, endast 26 stycken stålbroar är 

av andra brotyper. Efter rörbron kommer balkbron som den mest vanliga stålbron. Fritt upplagd 

balkbro och plattbro samt de statiskt obestämda konstruktionerna balkrambro och plattrambro är 

vanliga betongbroar. Antalet broar av respektive brotyp redovisas i stapeldiagrammet i figur 3 nedan. 

 

Figur 3. Antal av brotyp, Y-län 
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4.2 Jämtlands län 
Utifrån registrerade data i managementprogrammet BaTMan [15] har följande värden sammanställts: 

Antal broar: 205 st 

Broyta: 14 960 m2 

Skadepris TK1 -TK3 (åtgärd krävs inom 10 år): 17 059 000 kr 

Skadepris TK0 (åtgärd krävs bortom 10 år): 8 037 000 kr 

Broytan multiplicerat med brotillägget i årligt bidrag blir: 14 960 m2 x 35,85 kr/ (m2 x år) = 536 316 

kr/år som utbetalats till väghållarna i tillägg till det årliga underhållsbidraget för brobeståndet. 

Utifrån riktlinjerna som beskrivits i kapitel ”2.1 Teknisk livslängd” beräknas kostnaden för drift och 

underhåll av broarna vara 0,8–1,5 % av återanskaffningsvärdet som enligt praxis är 20 000 kr/m2. 

Detta ger för det aktuella brobeståndet en beräknad årlig kostnad för drift och underhåll: 0,008–0,015 

x 20 000 kr/m2 x 14 960 m2 = 2 393 600 kr – 4 488 000 kr. Vid små broar hamnar man i regel i den 

övre delen av spannet, enligt Magne Norberg, brokonsult på ÅF.  

Utifrån Trafikverkets data har följande summeringar gjorts: 

Summering av väghållarnas kostnader för särskild drift av de enskilda vägbroarna mellan åren 2009–

2017 (åtgärd besiktad och godkänd): 4 765 289 kr. 

Summering av utbetalt stadsbidrag till väghållarna för särskild drift av broarna mellan åren 2009–

2017 (åtgärd besiktad och godkänd): 3 896 187 kr. 

Bidragsprocent: 81,8 % 

Ovanstående summering grundar sig på bidragsansökningar som godkänts då åtgärden är utförd och 

besiktad. Kostnaden för utförd särskild drift är i verkligheten högre då vissa ansökningar för åren 

2015, 2016 och 2017 befinner sig i processen för att bli godkända. Trafikverket har beräknade 

kostnader för de åtgärderna och detta summeras nedan. 

Beräknad kostnad för åtgärder som är under processen (ej besiktade och godkända): 3 265 ooo kr. 

Den beräknade kostnaden för de ”ej besiktade och godkända” åtgärderna och kostnaderna för de 

”besiktade och godkända” åtgärderna blir totalt: 3 265 000 kr + 4 765 289 kr = 8 030 289 kr som 

preliminär faktisk kostnad för särskild drift mellan åren 2009 till 2017. 

För att kunna jämföra den beräknade årliga kostnaden för drift och underhåll av brobeståndet enligt 

riktlinjerna som beskrivs i kapitel ”2.1 Teknisk livslängd” med den preliminära faktiska kostnaden per 

år divideras värdet med antal år (cirka 8,5 år): 8 030 289 kr / 8,5 år = 944 740 kr/år. 

Kvoten av beräknat underhåll och tidigare underhåll blir då: (17 059 000 kr / 10 år) / 944 740 kr/år = 

1,81 vilket motsvarar en procentuell kostnadsökning på 81 %.  
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I Jämtlands län är 165 av de 205 broarna byggda de 30 åren mellan 1947 och 1977. Här kan räknas 

med ett stort underhållsbehov då de flesta broarna alltså är 40–70 år gamla. Den allra mest frekventa 

åldern på broarna är 50–60 år (71 st), vilket är livslängden man beräknar att kantbalkarna har. Av 

dessa 71 broar är 26 stycken rörbroar utan kantbalkar. Med tidsperiodens sämre kvalitet på betongen 

kommer sannolikt behov av betongreparationer bli aktuellt för många av broarna.  

Det är endast 14 broar byggda mellan åren 1987 och 1997, alltså i åldern 20–30 år. Dessa bör 

förberedas att byta brobaneisolering inom 5–10 år. Beroende på hur brobaneisoleringen på de äldre 

broarna har underhållits och när de bytts ut så kan det däremot finnas ett större behov för en andra 

omgång byte av brobaneisolering. Ifall underhållet har fungerat väl och isoleringen bytts efter 30 år så 

kommer ungefär 65 av broarna vara i behov en andra omgång isoleringsbyte de närmsta 20 åren, och 

hela 45 stycken de närmsta 10 åren. 

Mellan åren 1957 och 1977 är 65 stycken rörbroar byggda. Rörbroar har ofta korrosionsproblem och 

många av dessa broar väntas därför ett kommande behov av rostskyddsbehandling eller utbyte av rör. 

Det är 4 broar som passerat den beräknade tekniska livslängden på 80 år. Den äldsta byggd 1920 är en 

balkbro i stål.  

De senaste 20 åren har endast 5 broar byggts i Jämtland. Sköts det årliga underhållet bra så bör dessa 

inte kräva några ytterligare åtgärder. Byggårsindelningen redovisas i histogrammet i figur 4 nedan. 

 

Figur 4. Byggårsindelning för enskilda broar, Z-län 
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De flesta broar är byggda av stål (113 st) följt av betong (90 st). I övrigt finns en träbro som är byggd år 

1999 och en stenvalvsbro byggd år 1940. Antalet broar av respektive material redovisas i 

stapeldiagrammet i figur 5 nedan. 

 

Figur 5. Antal av material, Z-län 

 

Det förekommer mest rörbroar (80 st) följt av plattrambro (52 st) och fritt upplagda balkbroar (30 st). 

I Jämtland utmärker sig en hängbro över Hotingsjön med en spännvidd på 152 m. Antalet broar av 

respektive brotyp redovisas i stapeldiagrammet i figur 6 nedan. 

 

Figur 6. Antal av brotyp, Z-län 
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5. Slutsatser 

I detta avslutande kapitel dras slutsatser av resultaten kopplade till målsättningarna och syftet med 

arbetet. Till grund för kapitlet används faktiska värden från resultaten i arbetet, information från 

samtal med yrkesverksamma personer och mina egna kunskaper och tankar. 

5.1 Kostnadsutveckling 
Arbetet har resulterat i en beräknad kostnad för reparationer av broarna kommande 10-årsperiod. För 

Västernorrland är den beräknade summan 10,3 miljoner kronor och för Jämtland är den summan 

17,1 miljoner kronor. För att få en uppfattning om hur reparationskostnaderna utvecklas kan denna 

beräknade kostnad jämföras med summeringen av broreparationskostnader mellan åren 2009 – 2017. 

En summering av både ”besiktade och godkända” samt preliminära ”ej besiktade och godkända” 

åtgärder visar att det för Västernorrlands väghållare kostat 7,9 miljoner kronor och för Jämtlands 

väghållare kostat 8,0 miljoner kronor. Resultaten visar en tydlig utveckling med ökande 

reparationskostnader de kommande 10 åren. För Västernorrland innebär resultaten en 

kostnadsökning på 11 % och för Jämtland en kostnadsökning på hela 81 %.  

Resultatet visar 11 % respektive 81 % i kostnadsökning men det kommer knappast att räcka i 

verkligheten. Resultaten är beräknade på skadorna som idag är kända, men under de kommande 

10 åren tillkommer sannolikt många akuta skador som måste repareras. Dessutom är den beräknade 

kostnaden baserat på BaTMans á-prislista vilket utifrån erfarenhet ger ett lågt räknat värde. Särskilt 

då det gäller små broar som i detta fall. För små broar blir den administrativa kostnaden för 

etablering, byggledare, avstängningsskydd, kostnader för BaTMan en betydligt större andel av den 

totala kostnaden jämfört med arbeten på större broar. Att den administrativa kostnaden i detta fall blir 

betydligt högre har inte tagits hänsyn till i beräknade framtida kostnaden. Vid samtal med erfarna 

tjänstemän i branschen har framkommit att den verkliga kostnaden för åtgärder kan bli dubbelt så 

stora som den beräknade kostnaden i BaTMan. Därför bör väghållarna och Trafikverket förberedas för 

betydligt högre åtgärdskostnader.  

5.2 Det årliga underhållet 
Årliga kostnaden för drift och underhåll sedan 2009 har i genomsnitt varit 944 740 kr i Jämtland och 

934 047 kr i Västernorrland. Att jämföra detta med riktlinjerna som beskrivits i kapitel ”2 - Teknisk 

livslängd” och används av brokonsulter är oroväckande. Riktlinjerna pekar mot att det för Jämtland 

borde läggas 2,4–4,5 miljoner kr och i Västernorrland 1,8–3,5 miljoner kr i drift och underhåll per år. 

Självklart spelar många faktorer in då det gäller vilket underhåll som behövs, till exempel brotyp, 

trafikbelastning och klimat. Faktorer som eventuellt kan påverka är att de aktuella broarna inte 

behöver lika omfattande underhåll, men värdet är mycket under riktlinjerna och är troligen en orsak 

till ökande reparationskostnader de kommande 10 åren. Som beskrivits i kapitel ”2 - Åtgärder för att 

förebygga skador” så kan brist på förebyggande åtgärder resultera i ett behov av betydligt dyrare 

reparationer senare.  

Varje år ges brotillägg till det årliga driftbidraget, med dagens nivå på brotillägget motsvarar det 

536 316 kr i Jämtland och 412 526 kr i Västernorrland som betalats ut till väghållarna. Det är däremot 

inte sagt att pengarna gått till underhåll av broarna, finns inte kunskapen hos väghållarna om vilket 

underhåll som bör göras på broarna kanske pengarna använts för åtgärder på vägen istället. Vid 

åtgärder på vägen som dikesrening, grusning, hyvling med mera så syns ofta ett tydligt resultat, men 

åtgärder på broar ger inte alltid ett direkt synligt resultat och känns då kanske inte värt kostnaden ifall 

förståelsen för olika nedbrytningsprocesser saknas.  

5.3 Ett åldrande brobestånd 
En annan anledning till att kostnaderna väntas öka kommande 10 år kan vara att broarna är byggda 

mer frekvent under vissa perioder. Det medför att behov av underhåll som kännetecknas vid en viss 
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ålder inträffar mer frekvent under vissa perioder. Till exempel så är cirka 80 % av broarna i Jämtland 

byggda mellan åren 1947 och 1977. Med ett så gammalt brobestånd är det inte konstigt om 

kostnaderna för underhållet ökar allt eftersom. För att jämföra med Västernorrland som har cirka 

50 % av broarna byggda mellan åren 1947 och 1977 och i övrigt betydligt fler nyare broar så syns att 

den beräknade kostnadsökningen är betydligt större i Jämtland med det äldre brobeståndet.  

5.4 Bristande kunskap 
Då reparation eller byte av en brobana på grund av läckande broisolering kan kosta 10 gånger mer än 

vad byte av broisoleringen några år tidigare hade kostat så vill troligen ingen väghållare med 

kunskapen om detta chansa och avvakta med broisoleringsbytet. Att reparera en kantbalk kan kosta 

upp emot 50 gånger så mycket som att impregnera kantbalken. Trots att impregneringen är relativt 

billig så kan den förlänga kantbalkens livslängd avsevärt genom att förhindra inträngning av vatten 

och klorider. Om en väghållare inte är medveten om nyttan som nedbrytningsförebyggande åtgärder 

gör så kan nog åtgärderna ses som onödiga då bron i dagsläget verkar vara i bra skick. Troligtvis 

saknar många av de privata väghållarna kunskapen och förståelsen om underhållsåtgärder och vad 

följderna blir om det inte utförs rätt. Den bristande kunskapen tror jag är en del av orsaken till de 

ökande förvaltningskostnaderna. Jag tror det behövs bättre vägledning och utbildning att tillgå för de 

privata väghållarna för att hålla brobeståndet i gott skick och undvika onödigt underhåll som istället 

kunnat förebyggas med lättare medel. Det är en allmän intressant fråga då vägarna är öppna för 

allmänheten och reparationerna till stor del finansieras genom stadsbidrag, alltså skattebetalarnas 

pengar. 

6. Förslag till fortsatt arbete 

I arbetet har sammanställts ett behov av framtida underhållsåtgärder och en utredning av dagens 

underhållsåtgärder hos det enskilda brobeståndet som erhåller stadsbidrag i Jämtlands och 

Västernorrlands län. Resultatet av arbetet gäller övergripande för alla de studerade broarna men jag 

tror att det finns stora variationer bland dessa broar. Det skulle vara intressant att djupare studera 

olika enskilda broar var för sig. Då skulle man kunna jämföra skillnaderna i broarnas skick, utfört 

underhåll, kostnader för utfört underhåll och beräknad framtida underhållskostnad. Man skulle då 

kunna utreda hur olika underhållsåtgärder konkret påverkat skicket och kostnader för broarna. 

Utifrån resultatet kanske då framtida underhåll kan utformas för att hålla broarna i bra skick till lägre 

kostnader.     

7. Slutord 

Jag hoppas att detta arbete kan bidra till en medvetenhet om hur viktigt underhållet är för att bevara 

det stora värdet som finns i vägbroarna. En medvetenhet hos såväl privata väghållare som hos 

Trafikverket och hos underhållsaktörer. Kanske kan arbetet få väghållarna intresserade att lära sig mer 

om nedbrytande processer och förebyggande åtgärder för broarna. Och kanske kan arbetet för 

Trafikverket vara en väckarklocka som får dem att undersöka hur stödet för privata vägförvaltare kan 

förbättras. 
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